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Översättarens förord
Denna bok är en översättning av Kimmo Ikonens verk Turun koulut aikan-
sa ilmiönä. 140 vuotta yleissivistävää opetusta 1872 – 2012 från år 2015. 
I fråga om vissa tekniska lösningar skiljer sig versionerna från varandra.

Av praktiska skäl har källhänvisningarna utelämnats i den svensksprå-
kiga versionen. Den som läser boken i forskningssyfte hänvisas därför till 
det finskspråkiga verket beträffande källmaterialet.
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8 SKOLORNA I ÅBO AVSPEGLAR SIN TID

I Åbo har den allmänbildande 
undervisningen och yrkesut-
bildningen traditioner, som går 

tillbaka ända till medeltiden. Do-
minikanklostret, som grundades 
1249, hade sannolikt en skola och 
Åbo katedralskolas rötter går till 
år 1276. Starten för Åbo stads eg-
na skolor anses ändå vara år 1872.

Tron på den finländska kultu-
rens framtid och skandinaviska 
förebilder låg bakom grundandet 
av folkskolsystemet i Finland och i 
Åbo. I Sverige hade folkskolor grun-
dats redan på 1840-talet. Andra ba-
komliggande faktorer var bl.a. en 
ekonomisk uppgång, snabb befol-
kningstillväxt och den samhälleli-
ga förändring, som så småningom 
gjorde att man övergick från stånd-
ssamhälle till medborgarsamhälle. 
Allt detta skapade en gynnsam ins-
tällning till folkskolan också i Fin-
land.

År 1865 gavs en förordning om 
kommunalförvaltningen, där ord-
nandet av folkundervisningen an-

förtroddes kommunerna. Staten 
hade ändå en stark roll genom stat-
sbidragen. Följande år blev Cygna-
eus förslag om ordnandet av fol-
kskolundervisning en kejserlig 
förordning, som i praktiken åla-
de städerna att grunda folkskolor. 
Stadskommunerna skulle grunda 
skolor, så att alla 7-13-åringar gavs 
möjlighet till skolgång. Skolgången 
var ändå frivillig, för man ville star-
ta folkundervisningen i en anda av 
frihet. Likväl ökade trycket för att 
lagstifta om läroplikt, för läs- och 
skrivkunnighet uppfattades som 
alltmer viktiga.

Kyrkomötet i Åbo behandlade 
för första gången folkskolfrågan 
1869 och utnämnde en kommit-
té för att uppgöra ett reglemente. 
Som ett resultat av kommitténs ar-
bete sammanslogs Bell-Lancasters-
kolan, söndagsskolan och flicksko-
lan till en ny folkskola, som inledde 
sin verksamhet 15.1.1872, dvs. för 
drygt 140 år sedan.

I ARBETETS OCH 
KUNSKAPENS STAD

I januari 1872 var folkskolans 
elevantal endast 150, men redan på 
hösten 420 och ett år senare redan 
över 700. Gränsen för tusen elever 
nåddes 1879.

Efter 1872 växte Åbos invåna-
rantal märkbart, speciellt beträf-
fande finskspråkiga barn. Även nya 
områden med sina skolor anslöts 
till Åbo. Verksamhetens volym til-
ltog, men grunddraget förblev vid 
det gamla. Man verkade i enlighet 
med grunden från 1872 ända till 
1976, då man i Åbo övergick till det 
nuvarande grundskol- och gymna-
siesystemet. Samtidigt kommuna-
liserades det omfattande statliga 
och privata läroverkssystemet som 
fanns i Åbo. På detta sätt utvidga-
des kommunens verksamhetsfält 
enormt.

Det nu föreliggande verket be-
handlar den allmänbildande ut-
bildningens historia i Åbo från år 
1872 till år 2012. Ett stort tack för-
tjänar bokens författare FD Kim-
mo Ikonen och Markku Pennanen 

som bokens ombrytare. Ett tack 
går också till historiekommitténs 
medlemmar för aktivt arbete och 
till nämnden för fostran och un-
dervisning, som beslöt att förverk-
liga den gamla idén om uppgöran-
det av historiken. Med stor stolthet 
han jag konstatera, att frågavaran-
de verk är ”Vår Firmas” egen pro-
duktion från början till slut.

Åbo, Mikael Agricolas dag 2015

Timo Jalonen
Sektordirektör
Åbo stad
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I Åbo har den allmänbildande un-
dervisningen och yrkesutbildning-
en traditioner, som går tillbaka än-

da till medeltiden. Do minikanklostret, 
som grundades 1249, hade sannolikt 
en skola och Åbo katedralskolas rötter 
går till år 1276. Starten för Åbo stads 
egna skolor anses ändå vara år 1872.

Tron på den finländska kulturens 
framtid och skandinaviska förebilder 
låg bakom grundandet av folkskolsys-
temet i Finland och i Åbo. I Sverige hade 
folkskolor grundats redan på 1840-ta-
let. Andra bakomliggande faktorer var 
bl.a. en ekonomisk uppgång, snabb be-
folkningstillväxt och den samhälleliga 
förändring, som så småningom gjorde 
att man övergick från ståndssamhälle 
till medborgarsamhälle. Allt detta ska-
pade en gynnsam inställning till folk-
skolan också i Finland.

År 1865 gavs en förordning om 
kommunalförvaltningen, där ordnan-
det av folkundervisningen anförtrod-

des kommunerna. Staten hade ändå en 
stark roll genom statsbidragen. Följan-
de år blev Cygnaeus förslag om ordnan-
det av folkskolundervisning en kejser-
lig förordning, som i praktiken ålade 
städerna att grunda folkskolor. Stads-
kommunerna skulle grunda skolor, så 
att alla 7-13-åringar gavs möjlighet till 
skolgång. Skolgången var ändå frivillig, 
för man ville starta folkundervisningen 
i en anda av frihet. Likväl ökade tryck-
et för att lagstifta om läroplikt, för läs- 
och skrivkunnighet uppfattades som 
alltmer viktiga.

Kyrkomötet i Åbo behandlade för 
första gången folkskolfrågan 1869 och 
utnämnde en kommitté för att upp-
göra ett reglemente. Som ett resultat 
av kommitténs arbete sammanslogs 
Bell-Lancasterskolan, söndagsskolan 
och flickskolan till en ny folkskola, som 
inledde sin verksamhet 15.1.1872, dvs. 
för drygt 140 år sedan.

I ARBETETS OCH 
KUNSKAPENS STAD
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I Åbo har den allmänbildande 
undervisningen och yrkesut-
bildningen traditioner, som går 

tillbaka ända till medeltiden. Do-
minikanklostret, som grundades 
1249, hade sannolikt en skola och 
Åbo katedralskolas rötter går till 
år 1276. Starten för Åbo stads eg-
na skolor anses ändå vara år 1872.

Tron på den finländska kultu-
rens framtid och skandinaviska 
förebilder låg bakom grundandet 
av folkskolsystemet i Finland och i 
Åbo. I Sverige hade folkskolor grun-
dats redan på 1840-talet. Andra ba-
komliggande faktorer var bl.a. en 
ekonomisk uppgång, snabb befol-
kningstillväxt och den samhälleli-
ga förändring, som så småningom 
gjorde att man övergick från stånd-
ssamhälle till medborgarsamhälle. 
Allt detta skapade en gynnsam ins-
tällning till folkskolan också i Fin-
land.

År 1865 gavs en förordning om 
kommunalförvaltningen, där ord-
nandet av folkundervisningen an-

förtroddes kommunerna. Staten 
hade ändå en stark roll genom stat-
sbidragen. Följande år blev Cygna-
eus förslag om ordnandet av fol-
kskolundervisning en kejserlig 
förordning, som i praktiken åla-
de städerna att grunda folkskolor. 
Stadskommunerna skulle grunda 
skolor, så att alla 7-13-åringar gavs 
möjlighet till skolgång. Skolgången 
var ändå frivillig, för man ville star-
ta folkundervisningen i en anda av 
frihet. Likväl ökade trycket för att 
lagstifta om läroplikt, för läs- och 
skrivkunnighet uppfattades som 
alltmer viktiga.

Kyrkomötet i Åbo behandlade 
för första gången folkskolfrågan 
1869 och utnämnde en kommit-
té för att uppgöra ett reglemente. 
Som ett resultat av kommitténs ar-
bete sammanslogs Bell-Lancasters-
kolan, söndagsskolan och flicksko-
lan till en ny folkskola, som inledde 
sin verksamhet 15.1.1872, dvs. för 
drygt 140 år sedan.

I ARBETETS OCH 
KUNSKAPENS STAD

I januari 1872 var folkskolans 
elevantal endast 150, men redan på 
hösten 420 och ett år senare redan 
över 700. Gränsen för tusen elever 
nåddes 1879.

Efter 1872 växte Åbos invåna-
rantal märkbart, speciellt beträf-
fande finskspråkiga barn. Även nya 
områden med sina skolor anslöts 
till Åbo. Verksamhetens volym til-
ltog, men grunddraget förblev vid 
det gamla. Man verkade i enlighet 
med grunden från 1872 ända till 
1976, då man i Åbo övergick till det 
nuvarande grundskol- och gymna-
siesystemet. Samtidigt kommuna-
liserades det omfattande statliga 
och privata läroverkssystemet som 
fanns i Åbo. På detta sätt utvidga-
des kommunens verksamhetsfält 
enormt.

Det nu föreliggande verket be-
handlar den allmänbildande ut-
bildningens historia i Åbo från år 
1872 till år 2012. Ett stort tack för-
tjänar bokens författare FD Kim-
mo Ikonen och Markku Pennanen 

som bokens ombrytare. Ett tack 
går också till historiekommitténs 
medlemmar för aktivt arbete och 
till nämnden för fostran och un-
dervisning, som beslöt att förverk-
liga den gamla idén om uppgöran-
det av historiken. Med stor stolthet 
han jag konstatera, att frågavaran-
de verk är ”Vår Firmas” egen pro-
duktion från början till slut.

Åbo, Mikael Agricolas dag 2015

Timo Jalonen
Sektordirektör
Åbo stad

Bildningssektorn

I januari 1872 var folkskolans elev-
antal endast 150, men redan på hösten 
420 och ett år senare redan över 700. 
Gränsen för tusen elever nåddes 1879.

Efter 1872 växte Åbos invånarantal 
märkbart, speciellt beträffande finsk-
språkiga barn. Även nya områden med 
sina skolor anslöts till Åbo. Verksam-
hetens volym tilltog, men grunddraget 
förblev vid det gamla. Man verkade i 
enlighet med grunden från 1872 ända 
till 1976, då man i Åbo övergick till det 
nuvarande grundskol- och gymnasie-
systemet. Samtidigt kommunalisera-
des det omfattande statliga och priva-
ta läroverkssystemet som fanns i Åbo. 
På detta sätt utvidgades kommunens 
verksamhetsfält enormt.

Det nu föreliggande verket be-
handlar den allmänbildande ut-
bildningens historia i Åbo från år 
1872 till år 2012. Ett stort tack för-
tjänar bokens författare FD Kim-
mo Ikonen och Markku Pennanen

som bokens ombrytare. Ett tack går 
också till historiekommitténs med-
lemmar för aktivt arbete och till nämn-
den för fostran och un dervisning, som 
beslöt att förverkliga den gamla idén 
om uppgörandet av historiken. Med 
stor stolthet han jag konstatera, att 
frågavaran de verk är ”Vår Firmas” 
egen produktion från början till slut.

Åbo, Mikael Agricolas dag 2015

Timo Jalonen
Sektordirektör
Åbo Stad
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Vilka är de viktigaste händelser-
na i Finlands historia? Vinter-
kriget, 1990-talets ekonomis-

ka nedgång, anslutning till Europeis-
ka unionen, slutet för den egna valu-
tan? I Finlands historia har funnits 
många svåra tider, som lämnat sina 
spår i människornas vardag och sinne. 
Om dessa har man skrivit memoarer, 
undersökningar, pamfletter, romaner 
– men när man frågat finländare om 
vad som varit viktigast, har svaret va-
rit överraskande: läroplikt, grundsko-
la och gratis utbildning för alla. De har 
förenat samhället och gett en grund för 
utvecklandet av välfärden.

Det moderna finländska samhäl-
let har starkt betonat den lärda bild-
ningens betydelse. I slutet av 1990-ta-
let satsade man på att utveckla läro-
pliktsskolan. Man erkände utbildning-
ens värde som en nationell framgångs-
faktor, och man ansåg att en enhetlig 
grundläggande utbildning som ges åt 
alla kan överbygga samhälleliga klyf-
tor. Den finländska grundskolans ut-
märkta resultat har fått internationell 

uppmärksamhet - men vilken väg har 
man gått?   

Undersökningens 
utgångspunkter
I Finland har Åbo stad starka traditio-
ner inom utbildningens område. Fö-
remålet för denna granskning är den 
förändring som skett under 140 år in-
om den kommunala allmänbildande 
skolans verksamhet från år 1872 till 
år 2012. Utvecklingen har påverkats 
av faktorer som varit gemensamma 
för många av stadens skolor, men var-
je skolväsen och skola är även en unik 
helhet, som har sina egna särdrag.

Tidsramarna för denna undersök-
ning är satta utgående från vissa be-
tydelsefulla händelser och förändring-
ar som påverkat utvecklingen. Start-
punkten är en viktig händelse i skol-
väsendets historia inom staden: folk-
skolan inledde sin verksamhet i Åbo 
den 15 januari 1872. Man startade lik-
väl inte från något tomrum, för folk-
undervisning i skolform hade getts i 
staden redan under flera årtionden.

INLEDNING

SKOLORNA I ÅBO AVSPEGLAR SIN TID



11SKOLORNA I ÅBO AVSPEGLAR SIN TID
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la och gratis utbildning för alla. De har
förenat samhället och gett en grund för 
utvecklandet av välfärden.

Det moderna finländska samhäl-
let har starkt betonat den lärda bild-
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let satsade man på att utveckla lärop-
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gens värde som en nationell framgån-
gsfaktor, och man ansåg att en enhetlig 
grundläggande utbildning som ges åt 
alla kan överbygga samhälleliga klyf-
tor. Den finländska grundskolans ut-
märkta resultat har fått internationell 

uppmärksamhet - men vilken väg har 
man gått?   

Undersökningens utgångspunk-
ter

I Finland har Åbo stad starka tra-
ditioner inom utbildningens område. 
Föremålet för denna granskning är den 
förändring som skett under 140 år in-
om den kommunala allmänbildande 
skolans verksamhet från år 1872 till 
år 2012. Utvecklingen har påverkats 
av faktorer som varit gemensamma 
för många av stadens skolor, men var-
je skolväsen och skola är även en unik 
helhet, som har sina egna särdrag.

Tidsramarna för denna undersök-
ning är satta utgående från vissa bety-
delsefulla händelser och förändringar 
som påverkat utvecklingen. Startpunk-
ten är en viktig händelse i skolväsen-
dets historia inom staden: folkskolan 
inledde sin verksamhet i Åbo den 15 
januari 1872. Man startade likväl inte 
från något tomrum, för folkundervis-
ning i skolform hade getts i staden re-
dan under flera årtionden.

I slutet av 1900-talet och i början av 
2000-talet skedde stora förändringar 
inom Åbo stads skolsystem. Den tids-
mässiga slutpunkten för undersöknin-
gen är den administrativa reform inom 
fostran- och undervisning, som stads-
fullmäktige fattade beslut om i decem-
ber 2009. Övergången till den nya or-
ganisationen inleddes i början av år 
2011 och tiden för förverkligandet ga-
vs till slutet av år 2012.

Undersökningsobjektets infallsvin-
kel mot händelserna i det förflutna är 
tämligen smal, men man har försökt 
spegla utvecklingen mot bredare sam-
hälleliga temahelheter och utvecklin-
gsbehov, vilket gör att man hittar förk-
larande faktorer till många företeelser 
och avgöranden.

Skoltiden är en väsentlig del av fin-
ländarnas minnen från barn- och un-
gdomstiden. De första skolåren och 
skolerfarenheterna är alltid viktiga, 
för de bildar en grund för individens 
senare lärande, åsikter och uppfattnin-
gar om sig själv som en lärande person. 
Undervisningens och fostrans kvalitet 
framkommer ofta först efter flera år 
eller årtionden. Den uppskattade pe-
dagogen och forskaren Kari Uusikylä 
har även i ett uttalande konstaterat, att 
hans skolerfarenheter fortfarande är 
mycket levande och att intrycken från 
skolan är bestående.

En tidsepok på över hundra år in-
nebär en mångskiftande era i Finland 
historia och skolsystem, fastän man ib-

land har konstaterat, att förändringar i 
skolvärlden sker långsamt.

Vissa brytningstider i samhället 
ställer också ofta skolvärlden inför 
svåra utmaningar. Det kan vara svårt 
att får en klar bild av faktorer som på-
verkar nuläget, men genom att klargö-
ra företeelser i historien, kan man få 
ökad förståelse för utvecklingen i vår 
egen tid. 

Åbo – Finlands äldsta skolstad
Utbildningens begynnelsetid öster om 
Bottniska viken sammanhänger med 
att katolska kyrkan befäste sin ställ-
ning i området och biskopssätet flyt-
tade till Aura ådal. Handeln skapade 
förbindelser i Östersjön, och förvalt-
ningen band så småningom landet till 
Sverige. 

Den romerska kyrkan byggde sin 
verksamhet på en organiserad utbild-
ning. Om detta fanns beslut i den kyrk-
liga lagstiftningen, som visserligen in-
te alltid följdes. Redan på 800-talet gav 
man i frankernas rike en föreskrift om, 
att det i anslutning till domkyrkorna 
även skulle finnas en skolmästare. Vid 
det fjärde lateralkonsiliet 1215 gjordes 
beslut om, att biskoparna till domkyr-
kostäderna skulle avlöna en lärd skol-
mästare och samtidigt ordna dennas 
avlöning. Detta konsiliets viktigaste 
beslut under medeltiden ingick sena-
re i den kononiserade lagsamlingen Li-
ber extra.

INLEDNING I slutet av 1900-talet och i början av 
2000-talet skedde stora förändringar 
inom Åbo stads skolsystem. Den tids-
mässiga slutpunkten för undersök-
ningen är den administrativa reform 
inom fostran- och undervisning, som 
stadsfullmäktige fattade beslut om i 
december 2009. Övergången till den 
nya organisationen inleddes i början av 
år 2011 och tiden för förverkligandet 
gavs till slutet av år 2012.

Undersökningsobjektets infallsvin- 
kel mot händelserna i det förflutna är 
tämligen smal, men man har försökt 
spegla utvecklingen mot bredare sam-
hälleliga temahelheter och utvecklings-
behov, vilket gör att man hittar för- 
klarande faktorer till många företeelser 
och avgöranden.

Skoltiden är en väsentlig del av fin-
ländarnas minnen från barn- och ung-
domstiden. De första skolåren och 
skolerfarenheterna är alltid viktiga, för 
de bildar en grund för individens sena-
re lärande, åsikter och uppfattningar 
om sig själv som en lärande person. 
Undervisningens och fostrans kvalitet 
framkommer ofta först efter flera år 
eller årtionden. Den uppskattade pe-
dagogen och forskaren Kari Uusikylä 
har även i ett uttalande konstaterat, 
att hans skolerfarenheter fortfarande 
är mycket levande och att intrycken 
från skolan är bestående.

En tidsepok på över hundra år in- 
nebär en mångskiftande era i Finland 
historia och skolsystem, fastän man ib-
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Det finns inga bevarade bilder från Finlands äldsta skolor. Undervisningen skedde antagligen på samma 
sätt i katedralskolorna runt om i Europa. I Olaus Magnus verk, som utkom 1555 i Rom, finns likväl en bild 
av hur det i praktiken gick till i klassen.

Studierna gav begåvade ynglingar 
möjligheter till socialt avancemang. 
Därtill kunde flera få bekanta sig med 
västeuropeisk bildning, när man fort-
satte studierna i utländska universitet. 
Detta gjordes också under medeltiden 
i Åbo stift. Dominikanerna hade bl.a. 
förbindelser med universitetet i Paris.

Finlands äldsta och på sin tid mest 
betydelsefulla skolstad var Åbo – sta-
den som växte fram vid Aura å i början 
av 1200-talet. Åbo var under århundra-
den centrum för landets förvaltning, 
bildning och handel. Stadens funktio-
nella förbindelser inom Östersjöområ-
det utvecklades redan på 1200-talet. 

Skriftliga källor belyser väldigt 
knapphändigt Åbos tidigaste historia. 
Av påvens brev framgår, att biskopssä-
tet flyttades från Nousis till Korois ud-
de år 1229. Åtminstone dominikaner-

munkarna stod för en betydande del 
av utvecklandet av traktens kyrkliga 
förhållanden och av utbildningen. S:t 
Olofs kloster grundades 1249 vid Au-
ra ås viktiga handelsplats. Till organi-
sationens verksamhetsprinciper hörde 
bl.a. mission och undervisning bland 
folket. Klostrets skola kan ha börjat sin 
verksamhet före katedralskolan. Klos-
terskolans första kända lärare, lektor 
Gottschalk, frater Goscalus, nämns i 
källor från år 1326. Man vet att han ett 
par år senare reste till Avignon. Gott-
schalk torde ha varit den första från 
Åbo som träffat påven.

Om de tidigare skedena i Åbo kated-
ral- eller domkyrkohistorias verksam-
het är källornas uppgifter knapphän-
diga, men man kan anta att skolan var 
jämförbar med andra katedralskolor 
i Norden. Den katolska kyrkans nor-

merande stadgar ledde på många sätt 
människornas vardag och fest, utbild-
ning och fostran. Domkapitlet fick fast 
form på 1270-talet, och man har anta-
git, att katedralskolan inledde sin verk-
samhet vid samma tid. Skolmästaren 
eller scolasticus, som var medlem av 
kapitlet, var ansvarig för skolan. Särs-
kilda omnämnanden om grundandet 
av lärosätet finns inte i bevarade do-
kument. Kauko Pirinen konstaterar att 
domkapitlets verksamhet började år 
1276, och tillägger till detta, att det i 
anslutning till domkapitlet fanns en 
katedralskola. Fostrandet av präster 
var en väsentlig del av domkapitlets 
uppgift. I Suomen kasvatuksen ja kou-
lutiksen historia antar man att läroans-
talten grundades vid sekelskiftet 1200-
1300 när domkapitlets förvaltning flyt-
tades från Korois till nuvarande Åbo.

Det gamla Åbo som fanns kring kul-
len Unikankare utsattes för förstörelse 
år 1318. Enligt biskopskrönikan brän-
de då trupper från Novgorod staden, 
kyrkan och biskopsslottet på Kustö. 
Staden hade så småningom växt upp 
kring den nya domkyrkan. Efter förs-
törelsen koncentrerades befolknin-
gen till området kring domkyrkan och 
Stortorget. Enligt de äldsta uppgifterna 
skulle en skola, Scolagordh, sannolikt 
ha funnits i ett hus i utkanten av en öp-
pning vid domkyrkan, som i början av 
1400-talet kallades ett bostadshus för 
den heliga Laurentius altarprebende. 

I de skriftliga källorna hänvisar 
man första gången till katedralskolan 
år 1326. Man känner till det testamen-
te som skolans första rektor Henricus 
Tempil hade uppgjort 1355. Han ägde 
ett hus nordöst om kyrkan, som enligt 
testamentet övergick till Sankt Görans 
altare. Tempils efterträdare var ock-
så kyrkoherde i stadsförsamlingen. I 
begynnelseskedet kunde skolan ha 
haft endast en lärare. På 1400-talet 
finns uppgifter om att båda lärosätena 
hade två lärare.  

Skolorna övervakades av kyrkan i 
århundraden, och denna förening styr-
de i stor utsträckning undervisningens 
mål och innehåll. Lärarna var vanligen 
medlemmar av prästståndet. Kated-
ralskolan, liksom också den andra sko-
lan, skolan vid S:t Olofs dominikank-
loster, hade latin som undervisnings-
språk.  Skolorna var inte avsedda för 
flickor under denna tidsperiod.  

Man vet att katedralskolan sedan 
slutet av medeltiden verkat i en bygg-
nad som fanns på en värdig plats sy-
dost om domkyrkan. Byggnaden var 
en del av den mur som omgav kyrkan. 
Skolhuset hade byggts redan före mu-
ren. Arkeologerna har hittat vaxtavlor 
och skrivstift i kyrkans omgivning, som 
daterats till 1400-talet. Sannolikt fick 
katedralskolan en egen byggnad först 
efter stadsbranden 1443 under Mag-
nus Tavasts tid.

i början av 1500-talet fanns det 
skolor, förutom i Åbo, endast i Raumo, 
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merande stadgar ledde på många sätt 
människornas vardag och fest, utbild-
ning och fostran. Domkapitlet fick fast 
form på 1270-talet, och man har anta-
git, att katedralskolan inledde sin verk-
samhet vid samma tid. Skolmästaren 
eller scolasticus, som var medlem av 
kapitlet, var ansvarig för skolan. Sär-
skilda omnämnanden om grundan-
det av lärosätet finns inte i bevarade 
dokument. Kauko Pirinen konstaterar 
att domkapitlets verksamhet började 
år 1276, och tillägger till detta, att det 
i anslutning till domkapitlet fanns en 
katedralskola. Fostrandet av präster 
var en väsentlig del av domkapitlets 
uppgift. I Suomen kasvatuksen ja koulu- 
tuksen historia antar man att läroanstal-
ten grundades vid sekelskiftet 1200- 
1300 när domkapitlets förvaltning flyt-
tades från Korois till nuvarande Åbo.

Det gamla Åbo som fanns kring kul-
len Unikankare utsattes för förstörelse 
år 1318. Enligt biskopskrönikan brän-
de då trupper från Novgorod staden, 
kyrkan och biskopsslottet på Kustö. 
Staden hade så småningom växt upp 
kring den nya domkyrkan. Efter för - 
störelsen koncentrerades befolningen 
till området kring domkyrkan och 
Stortorget. Enligt de äldsta uppgifterna 
skulle en skola, Scolagordh, sannolikt 
ha funnits i ett hus i utkanten av en öpp-
ning vid domkyrkan, som i början av 
1400-talet kallades ett bostadshus för 
den heliga Laurentius altarprebende. 

I de skriftliga källorna hänvisar 
man första gången till katedralskolan 
år 1326. Man känner till det testamen-
te som skolans första rektor Henricus 
Tempil hade uppgjort 1355. Han ägde 
ett hus nordöst om kyrkan, som enligt 
testamentet övergick till Sankt Görans 
altare. Tempils efterträdare var ock -
så kyrkoherde i stadsförsamlingen. I 
begynnelseskedet kunde skolan ha haft 
endast en lärare. På 1400-talet finns 
uppgifter om att båda lärosätena hade 
två lärare.  

Skolorna övervakades av kyrkan i 
århundraden, och denna förening styr-
de i stor utsträckning undervisningens 
mål och innehåll. Lärarna var vanligen 
medlemmar av prästståndet. Katedral-
skolan, liksom också den andra skolan, 
skolan vid S:t Olofs dominikankloster, 
hade latin som undervisningsspråk.  
Skolorna var inte avsedda för flickor 
under denna tidsperiod.  

Man vet att katedralskolan se-
dan slutet av medeltiden verkat i en 
byggnad som fanns på en värdig plats 
sydost om domkyrkan. Byggnaden var 
en del av den mur som omgav kyrkan. 
Skolhuset hade byggts redan före mu-
ren. Arkeologerna har hittat vaxtavlor 
och skrivstift i kyrkans omgivning, 
som daterats till 1400-talet. Sannolikt 
fick katedralskolan en egen byggnad 
först efter stadsbranden 1443 under 
Magnus Tavasts tid.

I början av 1500-talet fanns det 
skolor, förutom i Åbo, endast i Raumo,
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En karta över Åbo från år 1634, där man ser det 
rätt långa och något böjda skolhusets placering i 
samband med kyrkans stenmur vid kanten av Skol-
torget. Grekborgs rätt lilla hus är i kyrkmuren vid 
torgets sida mot Skolgatan. (TKKIA)

Borgå och Viborg. Kyrkans omgivning 
och även katedralskolan förstördes i 
en brand 1546. Oscar Nikula konstate-
rar, att denna brand var slutet på Åbos 
medeltid. Under tiden efter reforma-
tionen började man kalla katedralsko-
lan för Grekborg eller Grekenborg. Man 
ansåg det vara bra att eleverna och de 
blivande prästerna kunde läsa Bibeln 
både på latin och på grekiska. Skolan 
fanns då på domkyrkans östra sida. Öp-
pningen framför byggnaden – kanhän-
da stadens äldsta torg - började man 
kalla Skoltorget. Genom torget led-
de en stenbelagd gata till skolan. Från 
Tavastlandshållet kom man till torget 
längs Skolgatan och Skolstugsgatan. År 
1553 talade man om Djäknegränden. 
På 1600-talet ändrades torgets namn 
till Akademitorget. Från medeltiden 
fanns det också en Skolmästaregata i 
staden. Denna korta gatstump fanns 
nordost om domkyrkan.  

Åbos skola utvecklades med tiden 
till en värderad läroanstalt. Prästyrket 
hägrade för många elever, men studi-
evägen kunde vara ett svårt livsskede 
för många unga. Livet i Åbo var dyrt 
och skolgossarna var fattiga. Allt emel-
lanåt drog studerandena från socken 
till socken för att tigga. Det vanligast 
sättet att få pengar var att sjunga, men 
det fanns också sådant i djäknarnas 
vandringar som var mindre lämpligt 
för kyrkans auktoritet.

Det vanliga folkets undervisning 
fäste man ingen större uppmärksam-

het vid. Skråväsendet ombesörjde ändå 
hantverkarnas utbildning och fostran 
från lärlingar till mästare. På 1400-ta-
let fanns det i Stockholm åtminstone 
14 olika skrån, men i det glest bebod-
da Finland var de färre. I Åbo grunda-
des de första skråna först i början av 
1600-talet. Detta var tidens allmäneu-
ropeiska utbildning. Det var inte en-
bart djäknarna som var rörliga, utan 
också gesällerna drog från stad till stad 
och till andra länder. Man kunde söka 

utbildning i Stockholm, Tallinn, Riga, 
Stralsund eller Lybeck.

Vissa elever som gick i skola i Vi-
borg i början av 1500-talet har fått 
en bestående plats i Finlands historia. 
Den mest kända av dem var rektorn för 
Åbos skola och reformatorn Mikael Ag-
ricola. Studierna i Tyskland gav honom 
liksom mången annan lärare i kated-
ralskolan utmärkta möjligheter att be-
kanta sig med den nya andliga atmos-
fär som reformationen medfört. 

Thomas Keijoi återvände 1535 från 
Wittenberg och utsågs då till rektor för 
katedralskolan. Paul Juusten, som un-
der denna tid var elev i skolan, har be-
rättat hur rektorn omsorgsfullt under-
visade i språklära, som skulle ligga till 
grund för fortsatta studier. Likaså för-
medlade han den kristna lärans grun-
der till sina elever, såsom han själv ha-
de lärt sig vid Wittenbergs universitet.

Agricola studerade i Wittenberg i 
ungefär tre år. När han återvände från 
Tyskland verkade han i närmare tio år 
som rektor för Åbo katedralskola. Kei-
joi reste tillbaka till Wittenberg för att 
fortsätta studierna.

Andra kända lärare och rektorer vid 
katedralskolan på 1500-talet var bl.a. 
Paul Juusten och Jakob Finno. Även Mi-
kael Agricolas son Christian Agrico-
la var rektor för skolan. En del av de 
forna eleverna avancerade sedermera 
till biskop i Åbo, såsom Juusten, Ericus 
Erici Sorolainen och Lars Tammelin. 

Christian Agricola utsågs till biskop i 
Tallinn 1583.

Studierna var inte enbart gramma-
tik och utantilläsning. Juusten berät-
tar i sin biskopskrönika hur eleverna 
deltog i främjandet av kyrklig litteratur 
på folkets språk. Agricola ville att hela 
Psaltaren skulle översättas till finska. 
I sin helhet blev sedan Psaltaren över-
satt under Juustens rektorsperiod och 
han hade ofta sina elever att som öv-
ningsarbete översätta psalmer. 

Reformationen medförde med ti-
den en stor andlig förändring. Mar-
tin Luther ansåg att varje församlin-
gsmedlem själv borde kunna läsa Bi-
beln. Den lutherska kyrkan betonade 
folkets språk och läskunnighet, vilket 
underströk den lärda bildningens be-
tydelse. Med tiden öppnade reforma-
tionen också vägen för den kyrkliga 
folkundervisningen, även om refor-
men till en början betydde ett bakslag 
för skolorna. Kyrkans och prästerska-
pets samhälleliga ställning försvagades 
i denna brytningstid, men den växan-
de centralförvaltningen behövde läs- 
och skrivkunniga tjänstemän. Agrico-
las ABC-kiria, som utkom före det fins-
kspråkiga Nya testamentet, bildade en 
grund för elementär läsförmåga och 
för religionens grunder.

Liturgisk sång var ett av katedrals-
kolans gamla läroämnen. På sönda-
garna och även på andra dagar deltog 
djäknarna i gudstjänsterna och sjöng 
sånger på latin. Därtill undervisa-

Borgå och Viborg. Kyrkans om-
givning och även katedralsko-
lan förstördes i en brand 1546. Os-
car Nikula konstaterar, att den-
na brand var slutet på Åbos medel- 
tid. Under tiden efter reformationen 
började man kalla katedralskolan för 
Grekborg eller Grekenborg. Man ansåg 
det vara bra att eleverna och de blivan-
de prästerna kunde läsa Bibeln både 
på latin och på grekiska. Skolan fanns 
då på domkyrkans östra sida. Öpp-
ningen framför byggnaden – kanhän- 
da stadens äldsta torg - började man 
kalla Skoltorget. Genom torget led-
de en stenbelagd gata till skolan. Från 
Tavastlandshållet kom man till torget 
längs Skolgatan och Skolstugsgatan. År 
1553 talade man om Djäknegränden. 
På 1600-talet ändrades torgets namn 
till Akademitorget. Från medeltiden 
fanns det också en Skolmästaregata i 
staden. Denna korta gatstump fanns 
nordost om domkyrkan.  

Åbos skola utvecklades med tiden 
till en värderad läroanstalt. Prästyrket 
hägrade för många elever, men studie-
vägen kunde vara ett svårt livsskede 
för många unga. Livet i Åbo var dyrt 
och skolgossarna var fattiga. Allt emel-
lanåt drog studerandena från socken 
till socken för att tigga. Det vanligast 
sättet att få pengar var att sjunga, men 
det fanns också sådant i djäknarnas 
vandringar som var mindre lämpligt 
för kyrkans auktoritet.

Det vanliga folkets undervisning 
fäste man ingen större uppmärksam-
het vid. Skråväsendet ombesörjde ändå 
hantverkarnas utbildning och fostran 
från lärlingar till mästare. På 1400-ta-
let fanns det i Stockholm åtminstone 
14 olika skrån, men i det glest bebod-
da Finland var de färre. I Åbo grunda-
des de första skråna först i början av 
1600-talet. Detta var tidens allmäneu-
ropeiska utbildning. Det var inte en-
bart djäknarna som var rörliga, utan 
också gesällerna drog från stad till stad 
och till andra länder. Man kunde söka 
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Borgå och Viborg. Kyrkans omgivning 
och även katedralskolan förstördes i 
en brand 1546. Oscar Nikula konstate-
rar, att denna brand var slutet på Åbos 
medeltid. Under tiden efter reforma-
tionen började man kalla katedralsko-
lan för Grekborg eller Grekenborg. Man 
ansåg det vara bra att eleverna och de 
blivande prästerna kunde läsa Bibeln 
både på latin och på grekiska. Skolan 
fanns då på domkyrkans östra sida. Öp-
pningen framför byggnaden – kanhän-
da stadens äldsta torg - började man 
kalla Skoltorget. Genom torget led-
de en stenbelagd gata till skolan. Från 
Tavastlandshållet kom man till torget 
längs Skolgatan och Skolstugsgatan. År 
1553 talade man om Djäknegränden. 
På 1600-talet ändrades torgets namn 
till Akademitorget. Från medeltiden 
fanns det också en Skolmästaregata i 
staden. Denna korta gatstump fanns 
nordost om domkyrkan.  

Åbos skola utvecklades med tiden 
till en värderad läroanstalt. Prästyrket 
hägrade för många elever, men studi-
evägen kunde vara ett svårt livsskede 
för många unga. Livet i Åbo var dyrt 
och skolgossarna var fattiga. Allt emel-
lanåt drog studerandena från socken 
till socken för att tigga. Det vanligast 
sättet att få pengar var att sjunga, men 
det fanns också sådant i djäknarnas 
vandringar som var mindre lämpligt 
för kyrkans auktoritet.

Det vanliga folkets undervisning 
fäste man ingen större uppmärksam-

het vid. Skråväsendet ombesörjde ändå 
hantverkarnas utbildning och fostran 
från lärlingar till mästare. På 1400-ta-
let fanns det i Stockholm åtminstone 
14 olika skrån, men i det glest bebod-
da Finland var de färre. I Åbo grunda-
des de första skråna först i början av 
1600-talet. Detta var tidens allmäneu-
ropeiska utbildning. Det var inte en-
bart djäknarna som var rörliga, utan 
också gesällerna drog från stad till stad 
och till andra länder. Man kunde söka 

utbildning i Stockholm, Tallinn, Riga, 
Stralsund eller Lybeck.

Vissa elever som gick i skola i Vi-
borg i början av 1500-talet har fått 
en bestående plats i Finlands historia. 
Den mest kända av dem var rektorn för 
Åbos skola och reformatorn Mikael Ag-
ricola. Studierna i Tyskland gav honom 
liksom mången annan lärare i kated-
ralskolan utmärkta möjligheter att be-
kanta sig med den nya andliga atmos-
fär som reformationen medfört. 

Thomas Keijoi återvände 1535 från 
Wittenberg och utsågs då till rektor för 
katedralskolan. Paul Juusten, som un-
der denna tid var elev i skolan, har be-
rättat hur rektorn omsorgsfullt under-
visade i språklära, som skulle ligga till 
grund för fortsatta studier. Likaså för-
medlade han den kristna lärans grun-
der till sina elever, såsom han själv ha-
de lärt sig vid Wittenbergs universitet.

Agricola studerade i Wittenberg i 
ungefär tre år. När han återvände från 
Tyskland verkade han i närmare tio år 
som rektor för Åbo katedralskola. Kei-
joi reste tillbaka till Wittenberg för att 
fortsätta studierna.

Andra kända lärare och rektorer vid 
katedralskolan på 1500-talet var bl.a. 
Paul Juusten och Jakob Finno. Även Mi-
kael Agricolas son Christian Agrico-
la var rektor för skolan. En del av de 
forna eleverna avancerade sedermera 
till biskop i Åbo, såsom Juusten, Ericus 
Erici Sorolainen och Lars Tammelin. 

Christian Agricola utsågs till biskop i 
Tallinn 1583.

Studierna var inte enbart gramma-
tik och utantilläsning. Juusten berät-
tar i sin biskopskrönika hur eleverna 
deltog i främjandet av kyrklig litteratur 
på folkets språk. Agricola ville att hela 
Psaltaren skulle översättas till finska. 
I sin helhet blev sedan Psaltaren över-
satt under Juustens rektorsperiod och 
han hade ofta sina elever att som öv-
ningsarbete översätta psalmer. 

Reformationen medförde med ti-
den en stor andlig förändring. Mar-
tin Luther ansåg att varje församlin-
gsmedlem själv borde kunna läsa Bi-
beln. Den lutherska kyrkan betonade 
folkets språk och läskunnighet, vilket 
underströk den lärda bildningens be-
tydelse. Med tiden öppnade reforma-
tionen också vägen för den kyrkliga 
folkundervisningen, även om refor-
men till en början betydde ett bakslag 
för skolorna. Kyrkans och prästerska-
pets samhälleliga ställning försvagades 
i denna brytningstid, men den växan-
de centralförvaltningen behövde läs- 
och skrivkunniga tjänstemän. Agrico-
las ABC-kiria, som utkom före det fins-
kspråkiga Nya testamentet, bildade en 
grund för elementär läsförmåga och 
för religionens grunder.

Liturgisk sång var ett av katedrals-
kolans gamla läroämnen. På sönda-
garna och även på andra dagar deltog 
djäknarna i gudstjänsterna och sjöng 
sånger på latin. Därtill undervisa-

Christian Agricola utsågs till biskop i 
Tallinn 1583.

Studierna var inte enbart gramma-
tik och utantilläsning. Juusten berät-
tar i sin biskopskrönika hur eleverna 
deltog i främjandet av kyrklig litteratur 
på folkets språk. Agricola ville att hela 
Psaltaren skulle översättas till finska. 
I sin helhet blev sedan Psaltaren över-
satt under Juustens rektorsperiod och 
han hade ofta sina elever att som öv-
ningsarbete översätta psalmer. 

Reformationen medförde med ti-
den en stor andlig förändring. Mar- 
tin Luther ansåg att varje församlings-
medlem själv borde kunna läsa Bi- 
beln. Den lutherska kyrkan betonade 
folkets språk och läskunnighet, vilket 
underströk den lärda bildningens be-
tydelse. Med tiden öppnade reforma-
tionen också vägen för den kyrkliga 
folkundervisningen, även om refor-
men till en början betydde ett bakslag 
för skolorna. Kyrkans och prästerska-
pets samhälleliga ställning försvagades 
i denna brytningstid, men den växande 
centralförvaltningen behövde läs- och 
skrivkunniga tjänstemän. Agricolas 
ABC-kiria, som utkom före det finsk-
språkiga Nya testamentet, bildade en 
grund för elementär läsförmåga och 
för religionens grunder.

Liturgisk sång var ett av katedral-
skolans gamla läroämnen. På sönda-
garna och även på andra dagar deltog 
djäknarna i gudstjänsterna och sjöng 
sånger på latin. Därtill undervisa-
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de man i annan traditionell skolsång. 
Dessa förekommer rikligt i sångsam-
lingen Piae Cantiones som 1582 utgavs 
av Theodoricus Ruuth – tidigare elev 
vid katedralskolan i Greifswald – och 
rektor Jakob Finno.  

Katedralskolan fortsatte sin verk-
samhet även efter reformationens 
brytningsskede. Skolan i Åbo var under 
flera årtionden Finlands största och 
eleverna kom från ett stort område. 
Nya lärosäten grundades sällan, men 
Björneborg fick en skola på 1500-ta-
let. Skolan i Åbo var populär, och 1591 
klagade man över att hjälplärarna i 
Åbo måste undervisa flera elever än 
vad som sammanlagt fanns i skolorna 
i Raumo och Björneborg. 

I enlighet med tidens kyrkliga ut-
bildningsmål skulle Sveriges prästers-
kap utbildas i en renlärig anda, men 
i Gustav II Adolfs rike behövde även 
den världsliga förvaltningen fler och 
fler behöriga skrivare och fogdar. Man 
nådde ändå inte överenskommelse om 
förnyelsen.

År 1630 fick Åbo på förslag av bis-
kop Isaacus Rothovius ett gymnasium. 
Det tog i bruk skolans byggnad. Det lån-
ga och smala skolhuset fanns vid kyrk-
murens sydöstra hörn, något väster om 
Grekborg. Den ganska stora skolsalen 
fanns i andra våningen. Den gamla sko-
lans lägre klasser var grund för gymna-
siet. Gymnasiet blev populärt och sägs 
ha haft 600 djäknar. I motsats till tri-
vialskolan var lärarna nu ämneslärare. 

Efter grundandet av akademin flytta-
de gymnasiet till Viborg. Enligt tidens 
skolpolitik skulle ett gymnasium och 
ett universitet inte vara i samma stad. 
Ett nytt hus fick inte universitetet, utan 
började sin verksamhet i ett skolhus.

År 1641 fick Åbo igen en trivials-
kola, som vid århundradets slut även 
officiellt började kallas katedralsko-
la. Lärosätet placerades i ett skolhus 
byggt på 1600-talet på kyrkans västra 
sida. Det syns ännu inte på Åbo karta 
från 1634. Grekborg kallades senare 
för den gamla skolan.

Universitetet satte sin egen prä-
gel på Åbo som Finlands ledande bild-
nings- och skolstad. Skolgossarna ha-
de redan på medeltiden hört till sta-
dens gatubild, som nu även studenter-
na satte sin prägel på. Speciellt många 
av stadens förmögna borgare tillämpa-
de hemlärarsystemet. I allmänhet var 
målsättningen att undervisa elementä-
ra grunder i läsning, skrivning och räk-
ning, men i vissa fall gavs också förbe-
redande undervisning för universitet-
sämnen. Ungefär 10 % av akademins 
studerande fungerade som hemlärare, 
som det fanns gott om i Finlands enda 
universitetsstad.  

År 1649 fick det svenska riket en 
ny skolordning. Läroanstalterna inde-
lades i tre grupper. Finland fick också 
ett skolnät, som motsvarade skolord-
ningen. Staten hade hand om gymna-
sierna och trivialskolorna. I trivialsko-
lorna skulle finnas en skrivarklass, som 

senare började kallas apologistklass. 
Åbo katedralskola hade också två skol-
former: det grundades en skrivarklass 
där man lärde läsning innantill, skriv-
ning och räkning på svenska samt en-
ligt gammal tradition en latinlinje. Vid 
den senare hälften av århundradet utö-
kades antalet klasstadier från fyra till 
sex, då rektors klass delades upp och 
när skolan hade en skrivarklass. Sko-

lans verksamhet övervakades av dom-
kapitlet.

Åbos biskop Johannes Gezelius d.ä. 
var i hela riket en aktad sakkunnig i 
skolfrågor. Hans skolordning som ut-
kom 1683, Methodus informandi, ha-
de fått inflytande av tidens nya peda-
gogik. Lärobokssituationen förbätt-
rades märkbart när biskop Gezelius 
grundade ett boktryckeri i Åbo. Ans-
kaffningarna försvårades av skolornas 
och skolelevernas knappa tillgångar. 
Läroböckerna kunde ändå ha en uppla-
ga på över tusen exemplar.  

Staden ansvarade för pedagogierna, 
där man främst gav grundläggande ut-
bildning för borgerliga yrken. Vid slu-
tet av århundradet fanns redan över 20 
elementarskolor i Finland. Men om det 
såsom i städerna Åbo och Viborg redan 
fanns en högre elementarskola, grun-
dades inte en särskild pedagogi. De var 
också delvis trivialskolornas förbere-
dande klasser och ersatte delvis de-
ras lägre klasser. Från denna tid kunde 
en begåvad och energisk yngling i Åbo 
stad få undervisning från elementära 
grunder ända till universitetsstudier, 
men i landsbygdsdominerade områ-
den i Finland var situationen en annan.

Vid 1700-talets början fick det 
svenska riket i över två årtionden lida 
av ofred. För Finlands del betydde detta 
rysk ockupation. Katedralskolans verk-
samhet avbröts 1713, då ryska trupper 
marscherade in i Åbo, men undervis-
ningen kunde åter upptas 1716. Ele-

de man i annan traditionell skolsång. 
Dessa förekommer rikligt i sångsam-
lingen Piae Cantiones som 1582 utgavs 
av Theodoricus Ruuth – tidigare elev 
vid katedralskolan i Greifswald – och 
rektor Jakob Finno.  

Katedralskolan fortsatte sin verk-
samhet även efter reformationens 
brytningsskede. Skolan i Åbo var un-
der flera årtionden Finlands största 
och eleverna kom från ett stort om-
råde. Nya lärosäten grundades säl-
lan, men Björneborg fick en skola på 
1500-talet. Skolan i Åbo var populär, 
och 1591 klagade man över att hjälplä-
rarna i Åbo måste undervisa flera elev-
er än vad som sammanlagt fanns i sko-
lorna i Raumo och Björneborg. 

I enlighet med tidens kyrkliga ut-
bildningsmål skulle Sveriges präster-
skap utbildas i en renlärig anda, men 
i Gustav II Adolfs rike behövde även 
den världsliga förvaltningen fler och 
fler behöriga skrivare och fogdar. Man 
nådde ändå inte överenskommelse om 
förnyelsen.

År 1630 fick Åbo på förslag av biskop 
Isaacus Rothovius ett gymnasium. Det 
tog i bruk skolans byggnad. Det långa 
och smala skolhuset fanns vid kyrk- 
murens sydöstra hörn, något väster om 
Grekborg. Den ganska stora skolsalen 
fanns i andra våningen. Den gamla sko-
lans lägre klasser var grund för gymna-
siet. Gymnasiet blev populärt och sägs 
ha haft 600 djäknar. I motsats till tri- 
vialskolan var lärarna nu ämneslärare. 

Efter grundandet av akademin flytta-
de gymnasiet till Viborg. Enligt tidens 
skolpolitik skulle ett gymnasium och 
ett universitet inte vara i samma stad. 
Ett nytt hus fick inte universitetet, utan 
började sin verksamhet i ett skolhus.

År 1641 fick Åbo igen en trivial-
skola, som vid århundradets slut även 
officiellt började kallas katedralsko-
la. Lärosätet placerades i ett skolhus 
byggt på 1600-talet på kyrkans västra 
sida. Det syns ännu inte på Åbo karta 
från 1634. Grekborg kallades senare 
för den gamla skolan.

Universitetet satte sin egen prä-
gel på Åbo som Finlands ledande bild-
nings- och skolstad. Skolgossarna ha-
de redan på medeltiden hört till sta-
dens gatubild, som nu även studenter-
na satte sin prägel på. Speciellt många 
av stadens förmögna borgare tillämpa-
de hemlärarsystemet. I allmänhet var 
målsättningen att undervisa elementä-
ra grunder i läsning, skrivning och räk-
ning, men i vissa fall gavs också förbe-
redande undervisning för universitets- 
ämnen. Ungefär 10 % av akademins 
studerande fungerade som hemlärare, 
som det fanns gott om i Finlands enda 
universitetsstad.  

År 1649 fick det svenska riket en 
ny skolordning. Läroanstalterna inde-
lades i tre grupper. Finland fick också 
ett skolnät, som motsvarade skolord-
ningen. Staten hade hand om gymna-
sierna och trivialskolorna. I trivialsko-
lorna skulle finnas en skrivarklass, som 
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de man i annan traditionell skolsång. 
Dessa förekommer rikligt i sångsam-
lingen Piae Cantiones som 1582 utgavs 
av Theodoricus Ruuth – tidigare elev 
vid katedralskolan i Greifswald – och 
rektor Jakob Finno.  

Katedralskolan fortsatte sin verk-
samhet även efter reformationens 
brytningsskede. Skolan i Åbo var under 
flera årtionden Finlands största och 
eleverna kom från ett stort område. 
Nya lärosäten grundades sällan, men 
Björneborg fick en skola på 1500-ta-
let. Skolan i Åbo var populär, och 1591 
klagade man över att hjälplärarna i 
Åbo måste undervisa flera elever än 
vad som sammanlagt fanns i skolorna 
i Raumo och Björneborg. 

I enlighet med tidens kyrkliga ut-
bildningsmål skulle Sveriges prästers-
kap utbildas i en renlärig anda, men 
i Gustav II Adolfs rike behövde även 
den världsliga förvaltningen fler och 
fler behöriga skrivare och fogdar. Man 
nådde ändå inte överenskommelse om 
förnyelsen.

År 1630 fick Åbo på förslag av bis-
kop Isaacus Rothovius ett gymnasium. 
Det tog i bruk skolans byggnad. Det lån-
ga och smala skolhuset fanns vid kyrk-
murens sydöstra hörn, något väster om 
Grekborg. Den ganska stora skolsalen 
fanns i andra våningen. Den gamla sko-
lans lägre klasser var grund för gymna-
siet. Gymnasiet blev populärt och sägs 
ha haft 600 djäknar. I motsats till tri-
vialskolan var lärarna nu ämneslärare. 

Efter grundandet av akademin flytta-
de gymnasiet till Viborg. Enligt tidens 
skolpolitik skulle ett gymnasium och 
ett universitet inte vara i samma stad. 
Ett nytt hus fick inte universitetet, utan 
började sin verksamhet i ett skolhus.

År 1641 fick Åbo igen en trivials-
kola, som vid århundradets slut även 
officiellt började kallas katedralsko-
la. Lärosätet placerades i ett skolhus 
byggt på 1600-talet på kyrkans västra 
sida. Det syns ännu inte på Åbo karta 
från 1634. Grekborg kallades senare 
för den gamla skolan.

Universitetet satte sin egen prä-
gel på Åbo som Finlands ledande bild-
nings- och skolstad. Skolgossarna ha-
de redan på medeltiden hört till sta-
dens gatubild, som nu även studenter-
na satte sin prägel på. Speciellt många 
av stadens förmögna borgare tillämpa-
de hemlärarsystemet. I allmänhet var 
målsättningen att undervisa elementä-
ra grunder i läsning, skrivning och räk-
ning, men i vissa fall gavs också förbe-
redande undervisning för universitet-
sämnen. Ungefär 10 % av akademins 
studerande fungerade som hemlärare, 
som det fanns gott om i Finlands enda 
universitetsstad.  

År 1649 fick det svenska riket en 
ny skolordning. Läroanstalterna inde-
lades i tre grupper. Finland fick också 
ett skolnät, som motsvarade skolord-
ningen. Staten hade hand om gymna-
sierna och trivialskolorna. I trivialsko-
lorna skulle finnas en skrivarklass, som 

senare började kallas apologistklass. 
Åbo katedralskola hade också två skol-
former: det grundades en skrivarklass 
där man lärde läsning innantill, skriv-
ning och räkning på svenska samt en-
ligt gammal tradition en latinlinje. Vid 
den senare hälften av århundradet utö-
kades antalet klasstadier från fyra till 
sex, då rektors klass delades upp och 
när skolan hade en skrivarklass. Sko-

lans verksamhet övervakades av dom-
kapitlet.

Åbos biskop Johannes Gezelius d.ä. 
var i hela riket en aktad sakkunnig i 
skolfrågor. Hans skolordning som ut-
kom 1683, Methodus informandi, ha-
de fått inflytande av tidens nya peda-
gogik. Lärobokssituationen förbätt-
rades märkbart när biskop Gezelius 
grundade ett boktryckeri i Åbo. Ans-
kaffningarna försvårades av skolornas 
och skolelevernas knappa tillgångar. 
Läroböckerna kunde ändå ha en uppla-
ga på över tusen exemplar.  

Staden ansvarade för pedagogierna, 
där man främst gav grundläggande ut-
bildning för borgerliga yrken. Vid slu-
tet av århundradet fanns redan över 20 
elementarskolor i Finland. Men om det 
såsom i städerna Åbo och Viborg redan 
fanns en högre elementarskola, grun-
dades inte en särskild pedagogi. De var 
också delvis trivialskolornas förbere-
dande klasser och ersatte delvis de-
ras lägre klasser. Från denna tid kunde 
en begåvad och energisk yngling i Åbo 
stad få undervisning från elementära 
grunder ända till universitetsstudier, 
men i landsbygdsdominerade områ-
den i Finland var situationen en annan.

Vid 1700-talets början fick det 
svenska riket i över två årtionden lida 
av ofred. För Finlands del betydde detta 
rysk ockupation. Katedralskolans verk-
samhet avbröts 1713, då ryska trupper 
marscherade in i Åbo, men undervis-
ningen kunde åter upptas 1716. Ele-

På 1500-talet hade Åbos skola flera högt lärda 
rektorer och lärare, av vilka Mikael Agricola, som 
studerat i Tyskland, var den mest kända. Refor-
matorn och Nya testamentets översättare upp-
gjorde också den första skolboken på finska, dvs. 
ABC-kiria.
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vantalet hade visserligen minskat, och 
en del av lärarna hade flytt till västra 
sidan av Bottenhavet. Fred i riket blev 
det först 1721. Skolhuset var i tämli-
gen gott skick, även om det delvis blivit 
nedgånget under ockupationen.

År 1724 trädde ett nytt skolsystem 
i kraft i Sverige, som i Finland följdes 
ända till år 1843. I Åbo katedralsko-
las verksamhet skedde inga större fö-
rändringar vid slutet av 1700-talet och 
början av 1800-talet. Det fanns rikligt 
med elever i det gamla lärdomssätet. 
Elevantalet växte fram till 1730-talet, 
men sedan skedde en viss minskning. 
År 1736, då Israel Paldan verkade som 
rektor, fanns 480 gossar inskrivna i 
skolan, varav 101 på apologistklassen.

ELEVANTALET I ÅBOS 
KATEDRALSKOLA 1725-1805

Enligt gammal sed var endast en del av 
eleverna närvarande och skolgången 

kunde vara tämligen oregelbunden. 
Lärarna behövde inte föra en egentlig 
dagbok. Nya elever kunde skrivas in i 
skolans register under pågående läsår. 
Denna praxis följdes ända till slutet av 
1800-talet.

Till skolan i Åbo kom elever från 
hela Egentliga Finland, och av dem en 
stor del barn från borgarhem i Åbo. 
Över 40 % var ståndspersoners barn. 
En stor del hade finska som moders-
mål, och man fick satsa på studier i 
svenska i de lägre klasserna. Undervis-
ningen bestod till stor del av utantilläs-
ning. I slutet av läsåret hade man ett of-
fentligt och festligt förhör i närvaro av 
biskopen. Till förhöret, som eleverna 
kunde minnas med skräck eller glädje, 
kom också borgerskapet och elevernas 

föräldrar. Efter förhöret ordnades en 
skoldans, som också andra fick delta i.   

ÅBO KATEDRALSKOLAS NYA 
ELEVER ENLIGT KLASSTADIET

siffra för dem som kommit från lands-
bygden var 32 %. Skillnaden är märk-
bar. Många borgare kunde efter några 
skolår sända sina barn utomlands för 
att studera, medan många från lands-
bygden hade prästyrket som mål, och 
då gällde det att studera flitigt ända till 
den högsta klassen.

ELEVER SOM KOMMIT DIREKT 

TILL APOLOGISTKLASSEN

Efter grundandet av akademin och än-
da in till början av 1800-talet befann 
sig katedralskolan alldeles framför tor-
get vid Domkyrkan. Enligt skolordnin-
gen från 1649 skulle varje klass ha ett 
klassrum, men det sägs att detta skol-
hus hade endast en egentlig undervis-
ningssal, som alla elever studerade i. 
Man hade visserligen satt klasserna i 
olika grupper. Rektorns kateder fanns 
i rummets ena ända. Till salen hörde 
också en diskant- eller sångklass. Av 
tidens stadskartor framgår, att bygg-
naden var ganska smal, men längden 
var ungefär densamma som domkyr-

År Elevantal

1725 274

1735 406

1745 172

1755 155

1765 254

1775 291

1785 184

1795 158

1805 126

Klass Från 
Åbo

Från 
landsbygden

% %

Apologistklassen 24,9 23,5

I klassen 61,2 50,9

Den lägre kollegans 
klass 8,5 10,8

Den högre 
kollegans klass 3,5 5,1

Konrektors klass 1,7 8,1

Rektors klass 0,2 1,6

År Från Åbo Från 
landsbygden

% %

1775–1779 15,8 18,8

1780–1784 19,8 22,8

1785–1789 24,2 21,1

1790–1794 36,5 26,7

1795–1799 49,3 41,7

Åbos karta från år 1756. Katedralskolan är nu på 
en värdig plats i Domkyrkans mur vid den nuva-
rande huvudingången. Gymnasiets tidigare hus an-
vänds av akademin. Granne med skolan är akade-
mins bibliotek. (TKKIA)
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nedgånget under ockupationen.

År 1724 trädde ett nytt skolsystem 
i kraft i Sverige, som i Finland följdes 
ända till år 1843. I Åbo katedralsko-
las verksamhet skedde inga större fö-
rändringar vid slutet av 1700-talet och 
början av 1800-talet. Det fanns rikligt 
med elever i det gamla lärdomssätet. 
Elevantalet växte fram till 1730-talet, 
men sedan skedde en viss minskning. 
År 1736, då Israel Paldan verkade som 
rektor, fanns 480 gossar inskrivna i 
skolan, varav 101 på apologistklassen.

ELEVANTALET I ÅBOS 
KATEDRALSKOLA 1725-1805

Enligt gammal sed var endast en del av 
eleverna närvarande och skolgången 

kunde vara tämligen oregelbunden. 
Lärarna behövde inte föra en egentlig 
dagbok. Nya elever kunde skrivas in i 
skolans register under pågående läsår. 
Denna praxis följdes ända till slutet av 
1800-talet.

Till skolan i Åbo kom elever från 
hela Egentliga Finland, och av dem en 
stor del barn från borgarhem i Åbo. 
Över 40 % var ståndspersoners barn. 
En stor del hade finska som moders-
mål, och man fick satsa på studier i 
svenska i de lägre klasserna. Undervis-
ningen bestod till stor del av utantilläs-
ning. I slutet av läsåret hade man ett of-
fentligt och festligt förhör i närvaro av 
biskopen. Till förhöret, som eleverna 
kunde minnas med skräck eller glädje, 
kom också borgerskapet och elevernas 

föräldrar. Efter förhöret ordnades en 
skoldans, som också andra fick delta i.   

ÅBO KATEDRALSKOLAS NYA 
ELEVER ENLIGT KLASSTADIET

siffra för dem som kommit från lands-
bygden var 32 %. Skillnaden är märk-
bar. Många borgare kunde efter några 
skolår sända sina barn utomlands för 
att studera, medan många från lands-
bygden hade prästyrket som mål, och 
då gällde det att studera flitigt ända till 
den högsta klassen.

ELEVER SOM KOMMIT DIREKT 

TILL APOLOGISTKLASSEN

Efter grundandet av akademin och än-
da in till början av 1800-talet befann 
sig katedralskolan alldeles framför tor-
get vid Domkyrkan. Enligt skolordnin-
gen från 1649 skulle varje klass ha ett 
klassrum, men det sägs att detta skol-
hus hade endast en egentlig undervis-
ningssal, som alla elever studerade i. 
Man hade visserligen satt klasserna i 
olika grupper. Rektorns kateder fanns 
i rummets ena ända. Till salen hörde 
också en diskant- eller sångklass. Av 
tidens stadskartor framgår, att bygg-
naden var ganska smal, men längden 
var ungefär densamma som domkyr-

År Elevantal

1725 274

1735 406

1745 172

1755 155

1765 254

1775 291

1785 184

1795 158

1805 126

Klass Från 
Åbo

Från 
landsbygden

% %

Apologistklassen 24,9 23,5

I klassen 61,2 50,9

Den lägre kollegans 
klass 8,5 10,8

Den högre 
kollegans klass 3,5 5,1

Konrektors klass 1,7 8,1

Rektors klass 0,2 1,6

År Från Åbo Från 
landsbygden

% %

1775–1779 15,8 18,8

1780–1784 19,8 22,8

1785–1789 24,2 21,1

1790–1794 36,5 26,7

1795–1799 49,3 41,7
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Enligt gammal sed var endast en del av 
eleverna närvarande och skolgången 

kunde vara tämligen oregelbunden. 
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bar. Många borgare kunde efter några 
skolår sända sina barn utomlands för 
att studera, medan många från lands-
bygden hade prästyrket som mål, och 
då gällde det att studera flitigt ända till 
den högsta klassen.
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Efter grundandet av akademin och än-
da in till början av 1800-talet befann 
sig katedralskolan alldeles framför tor-
get vid Domkyrkan. Enligt skolordnin-
gen från 1649 skulle varje klass ha ett 
klassrum, men det sägs att detta skol-
hus hade endast en egentlig undervis-
ningssal, som alla elever studerade i. 
Man hade visserligen satt klasserna i 
olika grupper. Rektorns kateder fanns 
i rummets ena ända. Till salen hörde 
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Nils Turdin verkade som rektor under 
tiden 1775-1799, dvs. närmare 25 år, 
men denna tid var inte särskilt fram-
gångsrik, för elevantalet minskade rätt 
mycket från slutet av 1770-talet. Lär-
domssätets rykte var inte det bästa. 
T.o.m. H.G. Porthan fäste uppmärksam-
het vid skolans situation i skarpa orda-
lag. Åren 1790-1795 fanns det i medel-
tal endast 126 elever. Till skolans stor-
lek inverkade märkbart apologistklas-
sens elevantal, för där studerade un-
gefär en tredjedel av katedralskolans 
elever. År 1791 fanns det endast 117 
elever i skolans register, varav 31 på 
apologistklassen.

Under åren 1775-1779 blev 18 % 
av eleverna från Åbo studenter från 
katedralskolan, medan motsvarande 

siffra för dem som kommit från lands-
bygden var 32 %. Skillnaden är märk-
bar. Många borgare kunde efter några 
skolår sända sina barn utomlands för 
att studera, medan många från lands-
bygden hade prästyrket som mål, och 
då gällde det att studera flitigt ända till 
den högsta klassen.

Efter grundandet av akademin och 
ända in till början av 1800-talet befann  
sig katedralskolan alldeles framför tor-
get vid Domkyrkan. Enligt skolordning- 
en från 1649 skulle varje klass ha ett 
klassrum, men det sägs att detta skol-
hus hade endast en egentlig undervis-
ningssal, som alla elever studerade i. 
Man hade visserligen satt klasserna i 
olika grupper. Rektorns kateder fanns 
i rummets ena ända. Till salen hörde 
också en diskant- eller sångklass. Av 
tidens stadskartor framgår, att bygg-
naden var ganska smal, men längden 
var ungefär densamma som domkyr-
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kans bredd. Vi sidan av huvudingån-
gen fanns en liten dörr, som ledde till 
ett litet arrestrum – till storleken som 
en ”hundkoja”. Om alla elever som 
var registrerade i skolan och om alla 
klasstadier samtidigt befann sig i sko-
lan, måste det ha varit trängsel och ol-
jud. Katedralskolan i Åbo hade ännu på 
1700-talet ett ganska anspråkslöst bib-
liotek. 

Under biskop Jakob Tengströms tid 
grundades en särskild reallinje i kated-
ralskolan. Från en förberedande klass 
kunde eleven flytta till apologistklas-
sen och vidare till kollektorklassen. Så 
hade den gamla latinskolan i början av 
1800-talet även en reallinje. Rektor un-
der dessa år var Henrik Reinhold Bäck. 

Denna förnyelse förstärkte det skol-
system som var karakteristiskt för stå-
ndssamhället. För prästerskapet var 
studier av latinska språket viktigt, för 
borgerskapet fanns apologist- och kol-
lektorsklasser. Undervisningen av all-
mogen var kyrkans ansvar. Adelska-
pets söner såg man sällan i Åbos sko-
lor. De var i allmänhet inte intressera-
de av en prästkarriär eller av handels-
mannens yrke. Adeln ordnade på an-
nat sätt undervisning i de färdigheter 
och kunskaper som ståndet ansåg vik-
tiga. De som tänkte sig en karriär in-
om militären kunde gå i Haapaniemi 
kadettskola, som grundats i slutet av 
1700-talet.   

I slutet av den svenska tiden fanns 
det endast fem trivialskolor i Åbo stift. 

I dem fanns 1748 sammanlagt 478 ele-
ver. Av dessa var ca en tredjedel elever 
i katedralskolan i Åbo. Det skedde in-
ga större förändringar i elevantalet till 
1808. Då var elevantalet 535. Kated-
ralskolans procentuella andel var un-
gefär den samma som 1748. 

ELEVANTALET I ÅBO DOMKAPITELS 
SKOLOR 1748 OCH 1808

läskunnighet blev allmän först i slutet 
av århundradet. Skrivkunnighet skulle 
ha varit till nytta, men detta hade inte 
motsvarande betydelse för kyrkan och 
religionen.  I undervisningen betona-
des en renlärig anda. 

Läsförhör och skriftskola lade grun-
den för den finländska folkundervis-
ningen. Systemet bevarades som så-
dant ända in på 1900-talet. Speciel-
lt fäste man vikt vid läskunnighet och 
kunskap om kristendomens grunder. 
Barn, drängar och pigor skulle lära sig 
läsa, så att de med egna ögon kan se 
vad Gud i sitt heliga ord befaller. Läran-
det kontrollerades vid läsförhör, och 
man gjorde anteckningar i kyrkböcker-
na. I Sveriges kyrkolag från 1686, som 
även biskop Johannes Gezelius d.ä. va-
rit med om att utforma, betonades fö-
räldrarnas och församlingarnas ansvar 
för denna ”läroplikt”.

Biblar eller andra böcker fanns 
knappast bland vanligt folk, men en-
dast läskunniga hade möjlighet att gå 
till nattvarden eller att ingå ett krist-
ligt äktenskap. Trots kyrkolagens bes-
tämmelser förblev förverkligandet av 
folkundervisningen ganska diffust. 
Ansvar för undervisningen hade för-
samlingarnas präster och klockare. Så 
skedde även i Åbo. År 1740 gav domka-
pitlet en bestämmelse till prästerna om 
att ordna en tre till fyra månader lång 
skriftskola. Obligatoriskt blev det på 
1760-talet. År 1773 beslöt domkapit-
let, att man endast borde låta sådana 

delta i nattvarden som kan läsa och har 
kunskap om kristendomens grunder.

Man kan i själva verket säga att det i 
det gamla svenska riket rådde en kyrk-
lig läroplikt. Det andliga klimatet bör-
jade ändå ändra i slutet av 1700-ta-
let. Upplysningens strömningar nådde 
också Åbo. Ordnandet av folkunder-
visning diskuterades i Aurora-sällska-
pet, vars mest kända kulturpersonlig-
het var H.G. Porthan. Han betonade all-
männyttiga kunskaper i undervisnin-
gen av det vanliga folket. 

Undervisningen av flickor var in-
te helt vanskött i Åbo. I slutet av den 
svenska tiden fanns åtminstone mam-
sell Christina Krooks pensionat, som 
lärde adelsflickor goda seder, läsning, 
teckning, franskans grunder och han-
darbete. Kännedomen om dessa sko-
lor är bristfällig, för de övervakades in-
te officiellt. Antagligen fäste man ändå 
uppmärksamhet vid dessa skolor, för 
Jakob Tengström kritiserade 1793 pen-
sionatundervisningen i flera artiklar i 
Åbo Tidningar.  

Yrkesmän inom fostran och under-
visning fanns det få av i Finland. Största 
delen av barnen levde i sådana förhål-
landen, att de aldrig kom i kontakt med 
denna yrkesgrupp. Egentligen först vid 
slutet av 1700-talet började man fästa 
vikt vid lärarnas utbildning. År 1806 
grundade man i Åbo Finlands första lä-
rarseminarium, men dess verksamhet 
blev kortvarig.

Skolor 1748 1808

Antal % Antal %

Åbo 
katedralskola 161 33,7 181 33,8

Björneborgs 
trivialskola 125 26,2 141 26,9

Vasa 
trivialskola 74 15,5 75 14,0

Tavastehus 
trivialskola 37 11,9 70 13,1

Uleåborgs 
trivialskola 61 12,7 65 12,2

Sammanlagt 478 100,0 535 100,0

Fostran uppfattades vid denna tid 
annorlunda än i vår tid. Undervisning 
av allmogen hade långa traditioner i 
det svenska riket, men avsikten var in-
te att bryta ståndssamhällets gränser. 
Adel, präster, borgare och allmoge ha-
de sina egna uppgifter. Barnen fostra-
des till den samhällsställning, som de 
enligt sitt stånd skulle ha.

I början av 1600-talet under bis-
kop Isaacus Rothovius tid bestod fol-
kets kristendomsundervisning av att 
man lärde sig utantill. Undervisning i

kans bredd. Vi sidan av huvudingången 
fanns en liten dörr, som ledde till ett 
litet arrestrum – till storleken som 
en ”hundkoja”. Om alla elever som 
var registrerade i skolan och om alla 
klasstadier samtidigt befann sig i sko-
lan, måste det ha varit trängsel och 
oljud. Katedral skolan i Åbo hade ännu 
på 1700-talet ett ganska anspråkslöst 
bibliotek. 

Under biskop Jakob Tengströms tid 
grundades en särskild reallinje i kated-
ralskolan. Från en förberedande klass 
kunde eleven flytta till apologistklas-
sen och vidare till kollektorklassen. Så 
hade den gamla latinskolan i början av 
1800-talet även en reallinje. Rektor un-
der dessa år var Henrik Reinhold Bäck. 

Denna förnyelse förstärkte det 
skolsystem som var karakteristiskt för 
ståndssamhället. För prästerskapet var 
studier av latinska språket viktigt, för 
borgerskapet fanns apologist- och kol-
lektorsklasser. Undervisningen av all-
mogen var kyrkans ansvar. Adelska-
pets söner såg man sällan i Åbos sko-
lor. De var i allmänhet inte intressera-
de av en prästkarriär eller av handels-
mannens yrke. Adeln ordnade på an-
nat sätt undervisning i de färdigheter 
och kunskaper som ståndet ansåg vik-
tiga. De som tänkte sig en karriär in-
om militären kunde gå i Haapaniemi 
kadettskola, som grundats i slutet av 
1700-talet.   

I slutet av den svenska tiden fanns 
det endast fem trivialskolor i Åbo stift. 

I dem fanns 1748 sammanlagt 478 ele- 
ver. Av dessa var ca en tredjedel elever 
i katedralskolan i Åbo. Det skedde inga 
större förändringar i elevantalet till 
1808. Då var elevantalet 535. Katedral-
skolans procentuella andel var ungefär 
den samma som 1748. 
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det endast fem trivialskolor i Åbo stift. 
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ver. Av dessa var ca en tredjedel elever 
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gefär den samma som 1748. 
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läskunnighet blev allmän först i slutet 
av århundradet. Skrivkunnighet skulle 
ha varit till nytta, men detta hade inte 
motsvarande betydelse för kyrkan och 
religionen.  I undervisningen betona-
des en renlärig anda. 

Läsförhör och skriftskola lade grun-
den för den finländska folkundervis-
ningen. Systemet bevarades som så-
dant ända in på 1900-talet. Speciel-
lt fäste man vikt vid läskunnighet och 
kunskap om kristendomens grunder. 
Barn, drängar och pigor skulle lära sig 
läsa, så att de med egna ögon kan se 
vad Gud i sitt heliga ord befaller. Läran-
det kontrollerades vid läsförhör, och 
man gjorde anteckningar i kyrkböcker-
na. I Sveriges kyrkolag från 1686, som 
även biskop Johannes Gezelius d.ä. va-
rit med om att utforma, betonades fö-
räldrarnas och församlingarnas ansvar 
för denna ”läroplikt”.

Biblar eller andra böcker fanns 
knappast bland vanligt folk, men en-
dast läskunniga hade möjlighet att gå 
till nattvarden eller att ingå ett krist-
ligt äktenskap. Trots kyrkolagens bes-
tämmelser förblev förverkligandet av 
folkundervisningen ganska diffust. 
Ansvar för undervisningen hade för-
samlingarnas präster och klockare. Så 
skedde även i Åbo. År 1740 gav domka-
pitlet en bestämmelse till prästerna om 
att ordna en tre till fyra månader lång 
skriftskola. Obligatoriskt blev det på 
1760-talet. År 1773 beslöt domkapit-
let, att man endast borde låta sådana 

delta i nattvarden som kan läsa och har 
kunskap om kristendomens grunder.

Man kan i själva verket säga att det i 
det gamla svenska riket rådde en kyrk-
lig läroplikt. Det andliga klimatet bör-
jade ändå ändra i slutet av 1700-ta-
let. Upplysningens strömningar nådde 
också Åbo. Ordnandet av folkunder-
visning diskuterades i Aurora-sällska-
pet, vars mest kända kulturpersonlig-
het var H.G. Porthan. Han betonade all-
männyttiga kunskaper i undervisnin-
gen av det vanliga folket. 

Undervisningen av flickor var in-
te helt vanskött i Åbo. I slutet av den 
svenska tiden fanns åtminstone mam-
sell Christina Krooks pensionat, som 
lärde adelsflickor goda seder, läsning, 
teckning, franskans grunder och han-
darbete. Kännedomen om dessa sko-
lor är bristfällig, för de övervakades in-
te officiellt. Antagligen fäste man ändå 
uppmärksamhet vid dessa skolor, för 
Jakob Tengström kritiserade 1793 pen-
sionatundervisningen i flera artiklar i 
Åbo Tidningar.  

Yrkesmän inom fostran och under-
visning fanns det få av i Finland. Största 
delen av barnen levde i sådana förhål-
landen, att de aldrig kom i kontakt med 
denna yrkesgrupp. Egentligen först vid 
slutet av 1700-talet började man fästa 
vikt vid lärarnas utbildning. År 1806 
grundade man i Åbo Finlands första lä-
rarseminarium, men dess verksamhet 
blev kortvarig.
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visning diskuterades i Aurora-sällska-
pet, vars mest kända kulturpersonlig-
het var H.G. Porthan. Han betonade 
allmännyttiga kunskaper i undervis- 
ningen av det vanliga folket. 

Undervisningen av flickor var in-
te helt vanskött i Åbo. I slutet av den 
svenska tiden fanns åtminstone mam-
sell Christina Krooks pensionat, som 
lärde adelsflickor goda seder, läsning, 
teckning, franskans grunder och hand-
arbete. Kännedomen om dessa skolor 
är bristfällig, för de övervakades inte 
officiellt. Antagligen fäste man ändå 
uppmärksamhet vid dessa skolor, för 
Jakob Tengström kritiserade 1793 pen-
sionatundervisningen i flera artiklar i 
Åbo Tidningar.  

Yrkesmän inom fostran och under-
visning fanns det få av i Finland. Största 
delen av barnen levde i sådana förhål-
landen, att de aldrig kom i kontakt med 
denna yrkesgrupp. Egentligen först vid 
slutet av 1700-talet började man fästa 
vikt vid lärarnas utbildning. År 1806 
grundade man i Åbo Finlands första lä-
rarseminarium, men dess verksamhet 
blev kortvarig.

läskunnighet blev allmän först i slutet 
av århundradet. Skrivkunnighet skulle 
ha varit till nytta, men detta hade inte 
motsvarande betydelse för kyrkan och 
religionen.  I undervisningen betona-
des en renlärig anda. 

Läsförhör och skriftskola lade grun-
den för den finländska folkundervis-
ningen. Systemet bevarades som så-
dant ända in på 1900-talet. Speciellt 
fäste man vikt vid läskunnighet och 
kunskap om kristendomens grunder. 
Barn, drängar och pigor skulle lära sig 
läsa, så att de med egna ögon kan se 
vad Gud i sitt heliga ord befaller. Läran-
det kontrollerades vid läsförhör, och 
man gjorde anteckningar i kyrkböcker-
na. I Sveriges kyrkolag från 1686, som 
även biskop Johannes Gezelius d.ä. va-
rit med om att utforma, betonades för-
äldrarnas och församlingarnas ansvar 
för denna ”läroplikt”.

Biblar eller andra böcker fanns 
knappast bland vanligt folk, men en-
dast läskunniga hade möjlighet att gå 
till nattvarden eller att ingå ett krist-
ligt äktenskap. Trots kyrkolagens be-
stämmelser förblev förverkligandet 
av folkundervisningen ganska diffust. 
Ansvar för undervisningen hade för-
samlingarnas präster och klockare. Så 
skedde även i Åbo. År 1740 gav domka-
pitlet en bestämmelse till prästerna om 
att ordna en tre till fyra månader lång 
skriftskola. Obligatoriskt blev det på 
1760-talet. År 1773 beslöt domkapit-
let, att man endast borde låta sådana 
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År 1972 hade det gått hundra år se-
dan den första folkskolan inledde sin 
verksamhet i Åbo. Till märkesårets ära 
utgavs en festskrift, där särskilt bilder-
na på ett levande sätt berättar om folk-
undervisningen i Finlands äldsta skol-
stad, men verkets historiska översikt 
är tämligen knapphändig.

Enskilda historiker och festskrifter 
har utgetts om många läroinrättningar 
i Åbo. En översikt byggd på forskning 
bör nämnas, nämligen Hannu Laakso-
nens ”Alma mater Aboensis” som ut-
kom 2006. Verket behandlar olika ske-
den i skolornas och universitetens ut-
veckling i Åbo ända från 1200-talet till 
början av 2000-talet. Huvudvikten är 
lagd på universitetens undervisning.   

I Åbo har många betydande läro-
säten verkat, men exempelvis om Fin-
lands äldsta lärdomsskola och dess ef-
terföljare Katedralskolan har det än-
nu inte gjorts en heltäckande historik. 
Ofta har man sett enskilda skolor och 
deras verksamhet ur en snäv synvinkel 
och närmast framhållit deras särdrag.

År 1879 grundades på privata per-
soners initiativ Turun Suomalainen 
lyseo som senare hade namnet Tu-
run Suomalainen klassillinen lyseo. På 
grund av sitt undervisningsprogram 
avvek skolan från andra motsvaran-
de läroanstalter. På sin tid var skolan 
det enda finskspråkiga läroverket i 
Egent-liga Finland. Ända sedan början 
av 1900-talet har det utgetts flera his-
toriker och matriklar om skolan.

Undersökningsläget

Arbetet i Finlands skolor har på sin tid 
granskats noggrant genom särskilda 
inspektionsmyndigheter, men skolor-
nas egentliga verksamhet har i sin hel-
het inte undersökts särskilt mycket. 
Enskilda historiker har uppgjorts – of-
ta för att uppmärksamma något mär-
kesår.

När Åbo stads folkskolor fyllde 50 
år 1922, hade man för avsikt att utge en 
historik. Projektet hade lyfts fram re-
dan 1913 och uppgiften gavs åt magis-
ter Ludvig Lindström, men han avstod 
sedermera från uppdraget. Våren 
1924 åtog sig den dåvarande folkskol- 
inspektören Otto Viitanen att fullborda 
verket. I april 1932 konstaterade man, 
att boken blir mera omfattande än man 
hade tänkt, för att man också kom-
mer att behandla förverkligandet av 
läropliktslagen i Åbo.

Verket ”Turun kansanopetuksen 
historiaa” behandlar allmänbildande 
undervisning och folkskolornas verk-
samhet under tiden 1817-1921. Verket 
utkom slutligen först 1947. I Viitanens 
bok finns detaljerade uppgifter t.ex. 
om folkundervisningen i staden före 
folkskolornas tid. Fastän Viitanen har 
begränsat sin undersökning till tids-
perioden 1817-1921, behandlar ver-
ket också läropliktsskolans utveckling 
i Åbo i stora drag ända fram till andra 
världskrigets början, då Viitanen ännu 
verkade som stadens folkskolinspek-
tör. 
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På samma sätt har det vid sär- 
skilda märkesår getts ut historieverk 
om Turun Suomalainen reaalilyseo el-
ler Turun lyseo, som grundades 1903. 
I början av 1900-talet grundades en 
finskspråkig samskola i Åbo. Om dess 
verksamhet har man också gett ut his-
toriker och matriklar. Bland dem kan 
nämnas ett omfattande verk, Turun 
Suomalainen Yhteiskoulu 1903-2003, 
som utkom 2003.

”Åbo stads historia” ger en helhets-
framställning av stadens olika skeden 
från medeltiden ända intill slutet av 
1900-talet. I bokseriens många band 
klargör man också utvecklingen av 
skolor och undervisning under olika 
århundraden. I seriens sista band ger 
magister Sinikka Uusitalo en kompri-
merad översikt över Åbo som skolstad 
under åren 1918-1970, men om tiden 
efter detta har det inte gjorts särskild 
forskning.

Inom pedagogikens område har 
det gjorts flera förtjänstfulla under-
sökningar om skolväsendet i Åbo stad, 
som i mån av möjlighet använts ock-
så i detta arbete. T.ex. i Piia Seppänens 
doktorsavhandling från 2006 framförs 
iakttagelser om skolvalsfrågor inom 
den grundläggande utbildningen i vis-
sa av Finlands städer, bl.a. Åbo.

Den pedagogiska forskningen i Fin-
land har snabbt utvecklats och blivit 
mångsidigare, men den historiska as-
pekten framhålls inte särskilt starkt. 
Man bör ändå nämna ett tredelat verk, 

Suomen kasvatuksen ja koulutuksen 
historian yleisesitys, där flera forskare 
medverkade, som utkom 2010-2012. 

I verkets första del, Huoneentaulun 
maailama, behandlas tidsepoken från 
medeltiden till 1860-talet. I boken be-
lyser man förtjänstfullt pedagogikens 
område och utveckling, men t.ex. Åbos 
– Finlands äldsta skolstads – skolor un-
der autonomins tidigare del behandlas 
nästan inte alls.

Ur historisk synvinkel var den for-
mella utbildningen i Finland inte sär-
skilt omfattande, men Åbos Bell-
Lancas ter skola och den därtill höran-
de söndagsskolan kunde i sin egenskap 
av lösningsmodell för ett visst utveck-
lingsskede ha granskats närmare. Det-
samma gäller läroverken på 1800-ta-
let. T.ex. Åbos svenska högre elemen-
tarskola, som grundats för att ersätta 
trivialskolans arbete, var på sin tid till 
elevantalet Finlands största lärdoms-
skola. 

Vad undersöks?
Undersökningen av historien för ut-
bildning, skola eller en viss orts skol- 
eller bildningsväsende skiljer sig in-
te metodologiskt från annan historie-
forskning. Den måste grunda sig på ett 
visst empiriskt material, dvs. källor och 
källkritik.

Skolan och dess förvaltning lämnar 
många spår, som ger fingervisningar 
om sin egen tids historiska verklighet. 
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Forskningsfrågorna som ansluter 
sig till temat Skolorna i Åbo avspeglar 
av sin tid. 140 år av allmänbildande un-
dervisning är många, och under arbe-
tets gång uppstår nya frågor. Även ar-
betsekonomiska orsaker gör att man 
inte får svar på alla frågor. Detta verks 
centrala forskningsfrågor är:

I ett hurdant läge befann sig 
undervisningen i Åbo före 
förnyandet av folkskolor och 
läroverk?
Vilka förändringar har skett 
inom förvaltningen av den 
allmänbildande utbildningen i 
Åbo?
Vad beror de centrala 
förändringarna på?
Hur har skolvärldens centrala 
förnyelser och förändringar skett i 
Åbo?

Forskningsfrågorna innehåller många 
olika ärendehelheter. När man klargör 
centrala förnyelser och förändringar i 
skolvärlden, bör man åtminstone fästa 
uppmärksamhet vid följande helheter 
i skeendet:

Hur och när började den 
kommunala folkundervisningen i 
Åbo?
Hur förverkligades läropliktslagen 
i Åbo?

Hur påverkades skolorna vid 
undantagstillstånd under första 
och andra världskriget?
När och hur började läroverkens 
popularitet stiga i Åbo?
Hur förverkligades 
grundskolereformen i Finlands 
äldsta skolstad?
Hur har skolornas verksamhet 
påverkats av de ekonomiska 
realiteterna? Som exempel 
1990-talets ekonomiska nedgång.

Den egentliga undersökningen sker i 
kronologisk ordning. Vid slutöversik-
ten strävar man till att ge ett samlan-
de svar på forskningsuppgiften och de 
centrala forskningsfrågorna.  

Källmaterial
Bilden av händelserna i det förgångna 
är alltid förenklad, för allting kan in-
te noteras i källmaterial. I Finland har 
de allmänbildande skolornas verksam-
het varit starkt reglerad genom lagar 
och förordningar. Likväl har det under 
tidens gång skett flera förändringar i 
grunderna för bestämmelserna.

En del av det material som går till 
följande generationer har uppkommit 
den officiella vägen, dvs. det ger exak-
ta uppgifter om läroplan, förvaltning, 
ekonomi, inspektioner, arbetstider, lä-
sordningar, läroböcker, lärare, elevan-
tal, skolbyggnader, bespisning, straff 
osv. 

Protokollen från folkskolornas di-
rektion, som började sin verksamhet 
1871, ger ett gediget primärmaterial 
för denna undersökning. En del av an-
teckningarna är bara korta omnäm-
nanden om beslut, men i mängden 
finns det också mera omfattande ante-
ckningar från möten, där det framgår 
motiveringar för besluten och referat 
av diskussioner som förts. 

Om Åbo stads kommunalförvalt-
ning och om skolornas verksamhet 
finns uppgifter i officiellt tryckt version 
från slutet av 1800-talet. Folkskolor-
nas direktion beslöt 1895, att folksko-
lornas verksamhetsberättelse ska ut-
ges i tryckt form vart tredje år.

Visserligen arkiveras ju inte al-
lt skriftligt material på ett bestående 
sätt eller allt material från den dato-
riserade tiden. I Åbo stads förvaltning 
liksom i skolorna har man övergått till 
en papperslös tid. Från 1996 har un-
dervisningsnämndens samt finska- och 
svenska sektionernas föredragnings-
listor och protokoll med några få un-
dantag utgetts i elektronisk form.  

I början av 1900-talet började man 
inom Åbo stad uppgöra egna särskil-
da statistikpublikationer, där man fin-
ner uppgifter om såväl folkskolornas 
som läroverkens verksamhet. Använd-
ningen av dessa till sin natur officiella 
källor försvåras något av, att det under 
årtiondenas lopp funnits olika princi-
per för uppgörandet av statistiken. Vis-
sa frågor inom skolvärlden framkom-

mer bättre av gamla tryckta källor än 
av motsvarande nya.

Därtill kan man särskilt konstatera, 
att vissa av de åboskolor som verkade 
2012 i tiden hade grundats i en grann-
kommun, såsom i S:t Karins, S:t Marie, 
Kakskerta och Patis.

Åbo stads grundskolor har också 
haft en egen tidning, ”Föriviesti”, vars 
första nummer utkom våren 1985. På 
denna tidnings sidor har samlats ma-
terial som berättar om skolornas var-
dag och fester, som annars lätt kunde 
vara glömt. Tidningen kunde på sin tid 
sägas vara en spegel av skolvärlden i 
Åbo. Tidningen är nu historia, för den 
upphörde 2005.

Var och en har säkert minnesbil-
der av skolans vardag och fester, gläd-
je och sorg. Beslutsfattare, skolans led-
ning, lärare och elever ser saker ur oli-
ka synvinklar, men när man klargör 
skolans verksamhet kan man få intres-
santa uppgifter t.ex. genom intervjuer. 
Detta finner man eventuellt inte i s.k. 
officiella källor. Att utreda undervis-
ningen och skolans verksamhet ur oli-
ka synvinklar ger också mera kunskap 
om olika epokers vardag, värderingar 
och familjernas verklighet.

En del av skolans vardagliga hän-
delser beror på lärare och elever, men 
i verkligheten är det ett stort och vitt 
fält av företeelser som inverkar på 
skolans verksamhet. Ingen läroanstalt 
med sin tillhörande organisation lever 
i ett tomrum, utan i det levande omgi-
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Forskningsfrågorna som ansluter 
sig till temat Skolorna i Åbo avspeglar 
av sin tid. 140 år av allmänbildande un-
dervisning är många, och under arbe-
tets gång uppstår nya frågor. Även ar-
betsekonomiska orsaker gör att man 
inte får svar på alla frågor. Detta verks 
centrala forskningsfrågor är:

I ett hurdant läge befann sig 
undervisningen i Åbo före 
förnyandet av folkskolor och 
läroverk?
Vilka förändringar har skett 
inom förvaltningen av den 
allmänbildande utbildningen i 
Åbo?
Vad beror de centrala 
förändringarna på?
Hur har skolvärldens centrala 
förnyelser och förändringar skett i 
Åbo?

Forskningsfrågorna innehåller många 
olika ärendehelheter. När man klargör 
centrala förnyelser och förändringar i 
skolvärlden, bör man åtminstone fästa 
uppmärksamhet vid följande helheter 
i skeendet:

Hur och när började den 
kommunala folkundervisningen i 
Åbo?
Hur förverkligades läropliktslagen 
i Åbo?

Hur påverkades skolorna vid 
undantagstillstånd under första 
och andra världskriget?
När och hur började läroverkens 
popularitet stiga i Åbo?
Hur förverkligades 
grundskolereformen i Finlands 
äldsta skolstad?
Hur har skolornas verksamhet 
påverkats av de ekonomiska 
realiteterna? Som exempel 
1990-talets ekonomiska nedgång.

Den egentliga undersökningen sker i 
kronologisk ordning. Vid slutöversik-
ten strävar man till att ge ett samlan-
de svar på forskningsuppgiften och de 
centrala forskningsfrågorna.  

Källmaterial
Bilden av händelserna i det förgångna 
är alltid förenklad, för allting kan in-
te noteras i källmaterial. I Finland har 
de allmänbildande skolornas verksam-
het varit starkt reglerad genom lagar 
och förordningar. Likväl har det under 
tidens gång skett flera förändringar i 
grunderna för bestämmelserna.

En del av det material som går till 
följande generationer har uppkommit 
den officiella vägen, dvs. det ger exak-
ta uppgifter om läroplan, förvaltning, 
ekonomi, inspektioner, arbetstider, lä-
sordningar, läroböcker, lärare, elevan-
tal, skolbyggnader, bespisning, straff 
osv. 

Protokollen från folkskolornas di-
rektion, som började sin verksamhet 
1871, ger ett gediget primärmaterial 
för denna undersökning. En del av an-
teckningarna är bara korta omnäm-
nanden om beslut, men i mängden 
finns det också mera omfattande ante-
ckningar från möten, där det framgår 
motiveringar för besluten och referat 
av diskussioner som förts. 

Om Åbo stads kommunalförvalt-
ning och om skolornas verksamhet 
finns uppgifter i officiellt tryckt version 
från slutet av 1800-talet. Folkskolor-
nas direktion beslöt 1895, att folksko-
lornas verksamhetsberättelse ska ut-
ges i tryckt form vart tredje år.

Visserligen arkiveras ju inte al-
lt skriftligt material på ett bestående 
sätt eller allt material från den dato-
riserade tiden. I Åbo stads förvaltning 
liksom i skolorna har man övergått till 
en papperslös tid. Från 1996 har un-
dervisningsnämndens samt finska- och 
svenska sektionernas föredragnings-
listor och protokoll med några få un-
dantag utgetts i elektronisk form.  

I början av 1900-talet började man 
inom Åbo stad uppgöra egna särskil-
da statistikpublikationer, där man fin-
ner uppgifter om såväl folkskolornas 
som läroverkens verksamhet. Använd-
ningen av dessa till sin natur officiella 
källor försvåras något av, att det under 
årtiondenas lopp funnits olika princi-
per för uppgörandet av statistiken. Vis-
sa frågor inom skolvärlden framkom-

mer bättre av gamla tryckta källor än 
av motsvarande nya.

Därtill kan man särskilt konstatera, 
att vissa av de åboskolor som verkade 
2012 i tiden hade grundats i en grann-
kommun, såsom i S:t Karins, S:t Marie, 
Kakskerta och Patis.

Åbo stads grundskolor har också 
haft en egen tidning, ”Föriviesti”, vars 
första nummer utkom våren 1985. På 
denna tidnings sidor har samlats ma-
terial som berättar om skolornas var-
dag och fester, som annars lätt kunde 
vara glömt. Tidningen kunde på sin tid 
sägas vara en spegel av skolvärlden i 
Åbo. Tidningen är nu historia, för den 
upphörde 2005.

Var och en har säkert minnesbil-
der av skolans vardag och fester, gläd-
je och sorg. Beslutsfattare, skolans led-
ning, lärare och elever ser saker ur oli-
ka synvinklar, men när man klargör 
skolans verksamhet kan man få intres-
santa uppgifter t.ex. genom intervjuer. 
Detta finner man eventuellt inte i s.k. 
officiella källor. Att utreda undervis-
ningen och skolans verksamhet ur oli-
ka synvinklar ger också mera kunskap 
om olika epokers vardag, värderingar 
och familjernas verklighet.

En del av skolans vardagliga hän-
delser beror på lärare och elever, men 
i verkligheten är det ett stort och vitt 
fält av företeelser som inverkar på 
skolans verksamhet. Ingen läroanstalt 
med sin tillhörande organisation lever 
i ett tomrum, utan i det levande omgi-

Protokollen från folkskolornas di-
rektion, som började sin verksamhet 
1871, ger ett gediget primärmaterial 
för denna undersökning. En del av an-
teckningarna är bara korta omnäm-
nanden om beslut, men i mängden 
finns det också mera omfattande an-
teckningar från möten, där det framgår 
motiveringar för besluten och referat 
av diskussioner som förts. 

Om Åbo stads kommunalförvalt-
ning och om skolornas verksamhet 
finns uppgifter i officiellt tryckt ver-
sion från slutet av 1800-talet. Folksko-
lornas direktion beslöt 1895, att folk-
skolornas verksamhetsberättelse ska 
utges i tryckt form vart tredje år.

Visserligen arkiveras ju inte allt 
skriftligt material på ett bestående 
sätt eller allt material från den dato-
riserade tiden. I Åbo stads förvaltning 
liksom i skolorna har man övergått till 
en papperslös tid. Från 1996 har un-
dervisningsnämndens samt finska- och 
svenska sektionernas föredragnings-
listor och protokoll med några få un-
dantag utgetts i elektronisk form.  

I början av 1900-talet började man 
inom Åbo stad uppgöra egna särskil-
da statistikpublikationer, där man fin-
ner uppgifter om såväl folkskolornas 
som läroverkens verksamhet. Använd-
ningen av dessa till sin natur officiella 
källor försvåras något av, att det under 
årtiondenas lopp funnits olika princi-
per för uppgörandet av statistiken. Vis-
sa frågor inom skolvärlden framkom-
mer bättre av gamla tryckta källor än 
av motsvarande nya.

Därtill kan man särskilt konstatera, 
att vissa av de åboskolor som verkade 
2012 i tiden hade grundats i en grann-
kommun, såsom i S:t Karins, S:t Marie, 
Kakskerta och Patis.

Åbo stads grundskolor har också 
haft en egen tidning, ”Föriviesti”, vars 
första nummer utkom våren 1985. På 
denna tidnings sidor har samlats ma-
terial som berättar om skolornas var-
dag och fester, som annars lätt kunde 
vara glömt. Tidningen kunde på sin tid 
sägas vara en spegel av skolvärlden i 
Åbo. Tidningen är nu historia, för den 
upphörde 2005.

Var och en har säkert minnesbil-
der av skolans vardag och fester, gläd-
je och sorg. Beslutsfattare, skolans led-
ning, lärare och elever ser saker ur oli-
ka synvinklar, men när man klargör 
skolans verksamhet kan man få intres-
santa uppgifter t.ex. genom intervjuer. 
Detta finner man eventuellt inte i s.k. 
officiella källor. Att utreda undervis-
ningen och skolans verksamhet ur oli-
ka synvinklar ger också mera kunskap 
om olika epokers vardag, värderingar 
och familjernas verklighet.

En del av skolans vardagliga hän-
delser beror på lärare och elever, men 
i verkligheten är det ett stort och vitt 
fält av företeelser som inverkar på 
skolans verksamhet. Ingen läroanstalt 
med sin tillhörande organisation lever 
i ett tomrum, utan i det levande omgi-
vande samhället, där det under tider-
nas lopp förekommit många varieran-
de faktorer.  
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vande samhället, där det under tider-
nas lopp förekommit många varieran-
de faktorer.  

1800.talets början 
var för Åbo 
en händel-

serik och betydelsefull tid. Före kriget 
hade staden länge varit Finlands andli-
ga och ekonomiska centrum. Det fanns 
livliga förbindelser till landets huvuds-
tad Stockholm. År 1807 stadgades om 
ett nytt skolsystem i Sverige, men det-
ta hann aldrig förverkligas i Finland. I 
mars 1808 tågade de ryska trupperna 
in i Åbo och de följande åren var en be-
tydande mängd ryska trupper förlagda 
i staden.

I Åbos historia följde nu en kort 
blomstringstid. Staden blev det auto-
noma Finlands huvudstad. Lantdagen 
samlades i Borgå, men regeringskon-
seljen eller senaten började sitt arbete 
i Åbo och de centrala ämbetsverken var 
också där. Christian Richters hus mitte-
mot domkyrkan gjordes till regerings-

konseljens ämbetshus och där placera-
des också en tron och en tronsal. 

Autonomin gjorde att ansvaret för 
landets utveckling lades på finländar-
na. På så sätt verkade skolorna skilt 
från det ryska skolväsendet. Vid lant-
dagen i Borgå hade man lagt fram förs-
lag för att reformera skolan, men re-
sultaten var blygsamma. I början av 
autonomitiden genomfördes endast 
få samhälleliga förnyelser. I juni 1812 
beslöt härskaren, att man så snart mö-
jligt skulle avlöna lärare i ryska i de fin-
ländska lärdomsskolorna. Därtill skul-
le skolorna börja undervisa i rysk his-
toria och geografi, men t.ex. katedrals-
kolan hade svårigheter att få en behö-
rig lärare i ryska. Det svenska språket 
behöll nog sin maktställning i Åbo.

Fastän man efter Napoleonkrigen 
beslöt att Helsingfors är landets hu-
vudstad, var Åbo ändå till befolknings-
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sultaten var blygsamma. I början av 
autonomitiden genomfördes endast få 
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skolan hade svårigheter att få en behö-
rig lärare i ryska. Det svenska språket 
behöll nog sin maktställning i Åbo.

Fastän man efter Napoleonkrigen 
beslöt att Helsingfors är landets hu-
vudstad, var Åbo ändå till befolknings-
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talet landets största stad. Befolknings-
mängden ökade rätt långsamt, medan 
befolkningen i Helsingfors ökade snab-
bt till följd av nybyggande och inflytt-
ning. Viborg nämns i många samman-
hang som en betydande skolstad, men 
till befolkningsmängden var den en 
småstad och mängden elever i skolor-
na var förhållandevis liten t.ex. i jämfö-
relse med Åbo.

Universitetets verksamhet effekti-
verades t.o.m. under början av auto-
nomitiden. De tidigare livliga förbin-
delserna till Sverige och särskilt till 
Stockholmstrakten började återhäm-
ta sig efter några år av nedgång efter 
kriget. I maj 1817 beslöt Alexander I, 
att de centrala ämbetsverken bör flytta 
till Helsingfors senast i oktober 1819. 
Kyrkligt befästes dock Åbos position, 
när Åbos biskop blev Finlands ärkebis-
kop. 

SKOLSTÄDERNAS 

INVÅNARANTAL 1915-1840

I den gamla skolstaden 
behövdes folkundervisning

Vid 1800-talets början hade det likväl 
skett en oväntad förändring i Åbo kat-
edralskolas elevantal. År 1800 var ele-
vantalet ännu 170, men fyra år senare 
endast 96. Förändringen märktes särs-
kilt i apologistklassen. Enligt rektorn 
berodde detta delvis på att många ele-
ver hade funnit ett lämpligt arbete och 
därmed slutat sina studier. Elevantalet 
steg sedan, men minskade igen krigså-
ret 1809. Därefter började igen en up-
pgångsperiod.  

ELEVANTALET I ÅBO 

KATEDRALSKOLA 1805-1825

I början av autonomitiden var Åbos 
katedralskola Finlands största lär-
domsskola. De närmaste trivialskolor-
na var i Björneborg, Tavastehus och 
Helsingfors. Landets enda gymnasium 
var i Borgå.

Utöver rektorn fanns det sju lära-
re som undervisade i katedralskolan. 
Därtill kom en ämneslärare, när sko-
lan började undervisa i ryska. Under-
visningens nivå var inte särskilt hög i 
Åboskolan, fastän det i staden i ett tju-
gotal år verkat ett pedagogiskt semi-
narium grundat av biskop Tengström.

De förmögna familjernas pojkar 
studerade inte i skolan, eftersom det 
var brukligt att man för dem anställde 
privatlärare. Vid början av 1800-talet 
fanns det förhållandevis få elever med 
adlig bakgrund i Åboskolan. Under 
åren 1800-1826 bokfördes samman-
lagt 1493 elever i skolan, varav adliga 
61. Ännu färre var antalet barn till lä-
rare, endast 18.

Hösten 1814 hade man antecknat 
300 elever i katedralskolans böcker. Av 
dem var ungefär hälften från Åboområ-
det. Prorektor G. Laurell beskriver sko-
lans vardag i dystra ordalag 1814. Sko-
lutrymmena var mörka, trånga och ins-
tängda med några flämtande ljuslågor 
och kunde, enligt Laurell, mera påmin-
na om ett fängelse än om en skola som 
borde fyllas av ädel och värdig verk-
samhet. I början av 1800-talet renove-
rades skolhuset under arkitekt Char-
les Bassi. 

Det fanns ingen läroanstalt i Åbo 
som gav egentlig grundutbildning. Där-
för fanns det i katedralskolan – speciel-
lt på kollektorns och den lägre kolle-
gans klasser samt på apologistklassen 
– många elever som ämnade bli han-

delsmän eller hantverkare. Härvidlag 
behövdes en förändring, för en rätt stor 
del av eleverna fortsatte inte till latins-
kolans högre klasser. De var i skolan 
närmast för att skaffa sig grundkuns-
kaper som behövdes i ett praktiskt yr-
ke. När akademins nya ståtliga bygg-
nad stod färdig 1815, fick skolan två 
år senare efterlängtade tilläggsutrym-
men, när man kunde ta i bruk akade-
mins före detta biblioteksutrymme i 
grannhuset.

Det gamla lärosätet bevarade för 
övrigt sin profil. År 1825 hade dom-
kapitlet föreslagit, att katedralskolan 
och dess flygelbyggnad, som var mind-
re än tio meter från kyrkans torn, skul-
le rivas. Byggnaderna var problematis-
ka för brandsäkerheten, för där fanns 
eldstäder. Det före detta biblioteket 
hade ett gammalt och murket spåntak. 
Katedralskolan borde få ett nytt hus, 
men borgerskapet stödde inte dom-
kapitlet och senaten förkastade förän-
dringsförslaget.

I Åbo hade man gjort försök att ut-
veckla folkundervisningen redan un-
der sverigetiden. Borgarna hade ock-
så samlat in medel för en skola. En li-
ten barnskola har verkat i början av 
1800-talet, men kännedomen om sko-
lan är mycket knapphändig. År 1812 
startade en ny barnskola, till vilket 
man fått medel av testamentet efter 
biskop Jakob Haartmans änka. Des-
sa båda skolor har upphört senast vid 
början av 1830-talet. 

Klass 1805 1810 1820 1825

Rektors 5 16 13 17

Konrektors 16 20 20 26

Tredje 22 23 35 54

Andra 20 19 37 38

Första 36 47 36 52

Apologistens 39 78 68 33

Kollektors - 17 46 36

Sammanlagt 139 220 255 256

År Åbo
Hel-
sing-
fors

Björne-
borg

Tavas-
tehus

Vi-
borg

1815 12550 3227 2750 1668 2746

1830 13274 10599 4567 2275 2841

1840 13145 16592 5353 2697 4737
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Utöver rektorn fanns det sju lära-
re som undervisade i katedralskolan. 
Därtill kom en ämneslärare, när sko-
lan började undervisa i ryska. Under-
visningens nivå var inte särskilt hög i 
Åboskolan, fastän det i staden i ett tju-
gotal år verkat ett pedagogiskt semi-
narium grundat av biskop Tengström.

De förmögna familjernas pojkar 
studerade inte i skolan, eftersom det 
var brukligt att man för dem anställde 
privatlärare. Vid början av 1800-talet 
fanns det förhållandevis få elever med 
adlig bakgrund i Åboskolan. Under 
åren 1800-1826 bokfördes samman-
lagt 1493 elever i skolan, varav adliga 
61. Ännu färre var antalet barn till lä-
rare, endast 18.  

Hösten 1814 hade man antecknat 
300 elever i katedralskolans böcker. Av 
dem var ungefär hälften från Åboområ-
det. Prorektor G. Laurell beskriver sko-
lans vardag i dystra ordalag 1814. Skol-
utrymmena var mörka, trånga och in-
stängda med några flämtande ljuslågor 
och kunde, enligt Laurell, mera påmin-
na om ett fängelse än om en skola som 
borde fyllas av ädel och värdig verk-
samhet. I början av 1800-talet renove-
rades skolhuset under arkitekt Char-
les Bassi. 

Det fanns ingen läroanstalt i Åbo 
som gav egentlig grundutbildning. Där-
för fanns det i katedralskolan – speci- 
el lt på kollektorns och den lägre kolle-
gans klasser samt på apologistklassen 
– många elever som ämnade bli han-

delsmän eller hantverkare. Härvidlag 
behövdes en förändring, för en rätt stor 
del av eleverna fortsatte inte till latin-
skolans högre klasser. De var i skolan 
närmast för att skaffa sig grundkun-
skaper som behövdes i ett praktiskt 
yrke. När akademins nya ståtliga bygg-
nad stod färdig 1815, fick skolan två 
år senare efterlängtade tilläggsutrym-
men, när man kunde ta i bruk akade-
mins före detta biblioteksutrymme i 
grannhuset.

Det gamla lärosätet bevarade för 
övrigt sin profil. År 1825 hade dom- 
kapitlet föreslagit, att katedralskolan 
och dess flygelbyggnad, som var mind- 
re än tio meter från kyrkans torn, skul-
le rivas. Byggnaderna var problematis-
ka för brandsäkerheten, för där fanns 
eldstäder. Det före detta biblioteket 
hade ett gammalt och murket spåntak. 
Katedralskolan borde få ett nytt hus, 
men borgerskapet stödde inte dom- 
kapitlet och senaten förkastade för-
ändringsförslaget.

I Åbo hade man gjort försök att ut-
veckla folkundervisningen redan un-
der sverigetiden. Borgarna hade ock-
så samlat in medel för en skola. En li-
ten barnskola har verkat i början av 
1800-talet, men kännedomen om sko-
lan är mycket knapphändig. År 1812 
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man fått medel av testamentet efter  
biskop Jakob Haartmans änka. Dessa 
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början av 1830-talet. 
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Tidningarna skrev om skolfrågor redan i början 
av 1800-talet. Turun Wiikko-Sanomat publicerade 
år 1821 en tvådelad artikel om Bell-Lancastersko-
lorna. Från 1822 till Åbo brand fanns skolan vid 
Lill-Klostergatan.

När Finland hörde till det ryska ri-
ket rådde en stark byråkrati och ett 
strikt ståndssamhälle. Domkapitlet 
gjorde dock 1814 en framställan till 
kejsaren om att förnya skolförhållan-
dena i Åbo. Enligt planen borde man 
grunda en elementarskola eller peda-
gogi för gossar i staden. Denna sko-
la skulle, liksom andra skolor på den 
tiden, verka inom kyrkans adminis-
tration. Målsättningen var att skolan 
skulle stå för undervisning för barn 
från befolkningens lägre klass. Skolan 
inledde sin verksamhet hösten 1817 
i ett hus i Klosterkvarteret, där även 
läraren Adolph Fridén bodde. Elevtil-
lströmningen till det nya lärosätet var 
riklig. Samtidigt minskade elevantalet 
i katedralskolans lägre klasser. Många 
av eleverna var barn från fattiga famil-
jer, och deras skolgång avbröts ofta. 
Elementarskolans undervisningsspråk 
var svenska, men bland eleverna fanns 
också en del finskspråkiga.

I början av 1800-talet verkade i Åbo 
ett par tre internatskolor för rikare fa-
miljers flickor. Exempelvis i Åbo All-
männa Tidning kan man 1816 läsa om 
detta. I början av september hade två 
fruntimmer från Sverige anlänt. De an-
nonserade om ett nytt pensionat, där 
man lärde teckning, franska och söm-
nad. Man kunde också skaffa lärare åt 
sådana som ville lära sig ryska och tys-
ka samt musik och dans. I november 
hade en lärarinna kommit från Stock-
holm till Åbo, som annonserade om ett 

pensionat vid Tavastgatan, där under-
visningsprogrammet var lite anspråks-
lösare. Från S:t Petersburg hade kom-
mit en ung fröken, som via tidningen 
sökte en tjänsteplats, där hon skulle 
kunna undervisa familjens barn i rys-
ka, franska och tyska. Särskilt känd var 
änkefru Anna Salmbergs skola, som 
torde ha verkat åren 1823-1842. Bl.a. 
J.L. Runebergs blivande maka, Fredrika 
Tengström, hade gått i denna skola. Fö-
re det hade hon fått hemundervisning. 
Fru Salmbergs modersmål var engel-
ska, men hon talade också franska och 
tyska. Fru Aurora Danets internat var 
en skola med gott rykte, där bl.a. J.L. 
Runeberg har undervisat i historia och 
geografi. På samma sätt var lärarin-
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Karta över Åbo från 1827. Det område som förstördes i branden är färgat grått. Elden tog med sig skol-
husen för katedralskolan, elementarskolan, lancasterskolan och Sara Wacklins skola. (TKKIA)

nan Sara Wacklins och Amalia Ertmans 
flickskola med två klasser mellan åren 
1823-1827 en aktad internatskola.    

Lancasterskolornas tid
Vid 1800-talets början fäste myndig-
heterna inte särskilt stor vikt vid att 
utveckla folkundervisningen. Därför 
utgick reformer och försök ofta från 
privata personer. Som en föregång-
are till folkskolan kan man se de un-

dervisningsanstalter med växelläsning 
som grundades i Åbo. Engelsmännen 
Andrew Bell och Joseph Lancaster ha-
de på 1790-talet tagit i bruk ett under-
visningssystem som lämpade sig för 
folkundervisning av stora elevgrupper. 
När det i början av 1800-talet var brist 
på utbildade lärare, fick deras metod 
stor betydelse i många länder under 
folkskolidéns första tider.

Bell-Lancasterskolan, som från 
England infördes till Finland, var grun-
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dad på en metod, där eleverna dela-
des i små grupper utgående från deras 
kunskapsnivå. Läroböcker fanns inte, 
och hela gruppen inrymdes i samma 
stora sal. Pedagogiken var enkel och 
maskinmässig: elever som gjort stör-
re framsteg fick vara monitörer, dvs. 
hjälplärare, för två eller tre dagar. Un-
der deras uppsikt var en till tre eller 
högst tio elever. En större grupp eller 
en hel klass undervisades av en klass-
monitör. Hela verksamheten övervaka-
des och handleddes av en lärare, som 
fick lön för sitt arbete. Eleverna fick be-
löningar eller bestraffningar utgående 
från inlärningsresultatet. Kostnaderna 
var små. Det var massutbildning i indu-
strialismens England.   

På initiativ av apotekaren och as-
sessorn Jakob Julin vid Åbo akademi 
startade den första Bell-Lancastersko-
lan i Finland i Åbo våren1820. Skolan 
låg vid Stora Tavastgatan i ett hus som 
ägdes av militärpastor Monselius. Ju-
lin hade bekantat sig med Lancaster-
skolornas verksamhet 1818 i England 
och i Sverige. Undervisningsmetoden 
uppskattades också av de ryska för-
valtningsmyndigheterna. Åbo Tidning-
ar publicerade en omfattande tvådelad 
artikel om den nya skolans verksam-
hetsprinciper. Som exempel hade man 
den Bell-Lancasterskola som verkade 
i S:t Petersburg. Kejsaren beviljade en 
större penningsumma för Julins skol-
projekt. Lancasterskolans första lära-
re var magister Gabriel Wallenius, som 

hade blivit förtrogen med undervis-
ningsmetoden i S:t Petersburg. Walle-
nius förmådde inte riktigt få skolan att 
fungera, och som hans efterföljare som 
lärare kom studenten J.W. Westerberg. 
Från Tavastgatan flyttade skolan till ut-
kanten av Stortorget. Till en början var 
skolan avsedd för gossar och var finsk-
språkig. 

Turun Wiikko-Sanomat publicera-
de 1821 en tvådelad artikel om skolans 
grundande och om dess verksamhet. 
Där konstaterade man bl.a. att skolan 
har 36 elever och att man undervisar 
det fattiga folkets barn på landsdelens 
eget språk. Barnen lär sig bokstäver-
na, att skriva, läsa och räkna. Tidning-
en hoppas att skolan blir framgångsrik 
och att flera sådana skolor grundas i 
Finland. Man hoppas också att de lärda 
i Finland väcks till att göra finskspråki-
ga skolböcker, som det är stor brist av.   

Efter några år ansåg Julin det vara 
bäst att staten övertar skolan, för att 
dess ställning skulle stärkas. Så fick 
lancasterskolan 1825 en ny huvud-
man och blev en tvåspråkig statlig sko-
la övervakad av domkapitlet. 

September 1827 var en katastrof 
för Åbo: eldsvådan åstadkom en fruk-
tansvärd förstörelse och hela den gam-
la staden försvann på några timmar in 
i historiens dunkel. Undervisningen i 
universitetet och i skolorna måste av-
brytas. Ca 12 000 personer flydde från 
staden. Katedralskolans ruiner som 
fanns vid Domkyrkans huvudtrappa, 
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revs 1829. Efter branden fanns endast 
ca 160 elever kvar. På förslag av dom-
prosten Gustaf Gadolin flyttades kate-
dralskolan till Raumo, fastän borger-
skapet enhälligt motsatte sig detta. 
Undervis ningen i de tillfälliga utrym-
mena kunde börja redan i november. 
Lärosätet fortsatte sin verksamhet i 
Raumo till 1830.

Elementarskolan för gossar, som 
upprätthölls av borgerskapet, förstör-
des också i branden, och skolan fick i 
början av 1828 nya undervisningsut-
rymmen på åns västra sida. Lancaster-
skolan i Åbo flyttade efter branden till 
en början till samma hus som elemen-
tarskolan, men ganska snart flyttade 
båda skolorna till Brinkkalahuset, där 
stadens administrativa centrum fanns i 
början av 1830-talet. I byggnaden, som 
hade restaurerats efter branden, hade 
man även trängt in bl.a. rådhuset, fäng-
elset, polisstationen, auktionskamma-
ren och brandvaktens station.

Det gjordes inga större förändring-
ar i Finlands skolsystem under det ti-
digare 1800-talet, men när Åbo klarat 
av de värsta följderna efter branden, 
började man organisera skolförhållan-
dena på nytt 1831. Nu uppmärksam-
made man även flickornas undervis-
ning. Man ville ändra gossarnas lägre 
elementarskola till en flickskola, där 
undervisningen utgick från Lancas-
termetoden. Därtill grundades en sön-
dagsskola. Där gav man undervisning 
i elementära allmänbildande ämnen 

åt lärlingar och hantverkare, som inte 
dagtid kunde delta i lancasterskolans 
undervisning. För läroinrättningarnas 
förvaltning hade man tillsatt en direk-
tion med kyrkan som övervakande in-
stans. När staden inte hade lämpliga 
lokaliteter för skolorna, anhöll några 
åbobor år 1817 hos kejsaren om lov 
att ändra landshövdingens före detta 
kanslibyggnad till skolhus.

Kejsaren godkände Åbobornas skol-
plan. Undervisningsutrymmen behöv-
des likväl ytterligare, och senaten gav 
år 1832 lov att bygga ett nytt skolhus 
i trä vid Slottsgatan. Följande år stod 
ett nytt trähus planerat av arkitekt P.E. 
Gylich klart invid den före detta kans-
libyggnaden. På detta sätt fanns det i 
början av 1830-talet tre skolor för det 
vanliga folkets undervisning, som un-
dervisade i skift.  

Den offentliga makten offrade inte 
särskilt mycket medel för läroanstal-
terna och undervisningen vid denna 
tid. T.ex. för Åbos Lancasterskola, som 
alltså var ett slags föregångare till folk-
skolan och vars elevantal tidvis över-
steg 300, hade man avlönat endast en 
lärare. Samtidigt ansvarade läraren för 
söndagsskolornas undervisning. Som 
mest hade läraren sammanlagt över 
500 elever.

Åbos Bell-Lancasterskola var under 
flera årtionden den främsta läroinrätt-
ningen som gav folkundervisning i Åbo 
och förmodligen i hela landet. Landets 
andra skola som hade växelundervis-
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ning grundades i Vasa 1826 och den 
nya huvudstaden Helsingfors fick mot-
svarande skola först 1839.

1835 fanns det 345 gossar i Lancas-
terskolans böcker, men efter det mins-
kade antalet. En bidragande orsak var 
antagligen att eleverna redan följande 
år skulle betala en terminsavgift om 
två bankrubel. Undantag gavs om man 
kunde visa upp intyg på medellöshet.

ELEVANTALET I ÅBOS BELL-
LANCASTERSKOLA 1835-1870

Vid 1800-talets tidigare del hade man 
i Sverige grundat söndagsskolor i de 
större städerna, där man undervisade 
arbetande hantverkare i de elemen-
tära allmänbildande grunderna. Idén 
hade kommit från Tyskland. Skolorna 
var till en början söndagsskolor, men 
så småningom började man undervi-
sa också på vardagskvällar. I Tyskland 
hade man redan på 1700-talet grundat 
lärosäten avsedda för att höja lärlin-
garnas och gesällernas bildning. I Eng-

land grundades söndagsskolor i slutet 
av 1700-talet. Till Sverige kom model-
len på 1820-talet.

Ända till 1830-talet sköttes lärlin-
garnas undervisning och fostran enligt 
gammal tradition inom skråväsendet, 
men detta var inte längre tillräckligt. 
Man behövde kunskap om elementär 
allmänbildning. I Åbo följde man Sve-
riges exempel. Stadens söndagssko-
la började sin verksamhet i slutet av 
oktober 1833 i Lancasterskolans nya 
hus. Tillstånd hade man fått ett par år 
tidigare. Undervisningen var närmast 
avsedd för hantverkslärlingar och un-
ga män från arbetarklassen. Man var 
i skolan på söndagseftermiddagarna. 
Redan i början anmäldes 280 personer 
och under den första terminen anteck-
nades 339 elever i matrikeln. 

Lancasterskolorna i Åbo styrdes av 
en direktion, som hade högt uppsatta 
personer som medlemmar. Ordföran-
de var från början guvernör L.G. von 
Haartman och ett par år senare kalla-
des ärkebiskop E.G. Melartin som med-
lem. Söndagsskolorna hade en bety-
dande ställning bland Åbos skolor. Som 
undervisningsspråk hade man finska 
och svenska. Man undervisade i reli-
gion, räkning, skrivning, läsning, sång 
och teckning. Detta lärosäte blev en fö-
rebild för det övriga Finland.

År 1838 inlämnade en grupp han-
tverksmästare en framställning till 
myndigheterna om att de som ämna-
de bli gesäller i Åbo skulle ha ett intyg 

över läs-, skriv- och räkneförmåga an-
tingen från söndagsskolan eller från 
någon motsvarande läroanstalt. Sena-
ten ansåg, att detta inte borde begrän-
sas till en stad, utan att det skulle gäl-
la hela landet. Den första förordningen 
om söndagsskolor gavs 1842. Städer-
na borde grunda söndagsskolor, för 
att lärlingarna och gesällerna skulle få 
möjlighet att utveckla ett kristligt le-
verne och att lära sig skriva och räkna. 
Undervisningsämnenas antal utökades 
och skolorna utvecklades mot att bli ett 
förstadium till yrkesskolor.

Utgående från elevantalet var 
1850-talet en blomstringstid för sön-
dagsskolan i Åbo. För undervisningen 
ansvarade fem lärare. I den förordning 
som gavs 1858 varade den första klas-
sens kurs ett år och den andra klassens 
kurs två år. Söndagsskolan hade också 

en närstående kvällsskola för vardags-
kvällar. 

I samma skolcentrum i början av 
Slottsgatan började en tredje sko-
la, flickskolan, sin verksamhet hösten 
1834. Elevantalet var rätt stort. Läro-
sätet inrymdes i Bell-Lancasterskolans 
andra våning. Till flickornas undervis-
ningsprogram hörde läsning, skriv-
ning, räkning, religion och handarbe-
te. På eftermiddagarna gjorde man en-
bart handarbete. Skolans verksamhet 
upphörde efter vårterminen 1872, när 
man hade grundat en folkskola i sta-
den.

Det var svårt att få lärare till skolor-
na, för bl.a. lönen ansågs vara dålig. I 
tidningen Saima konstaterade rektorn 
för Kuopio högre elementarskola, J.V. 
Snellman, att lärarnas lönenivå var så 
låg att man knappast kunde försörja 
en familj utan att bli skuldsatt. I lägre 
tjänster kunde det vara svårt att klara 
sig även om man inte hade familj. 

Många lärare var endast studenter 
eller unga präster, men kyrkans tjäns-
ter var mera eftertraktade än läraryr-
ket. Snellman påpekade också att lärar-
na inte hade möjlighet att vid univer-
sitet få pedagogisk utbildning för sitt 
yrke. Det var vanligt att man efter nå-
gra år lämnade läraryrket för kyrkans 
bättre avlönade tjänster. Detta var en 
gammal företeelse. Lärarna fick räkna 
sina tjänsteår dubbelt för att undervis-
ningsarbetet ansågs vara en tung bör-
da. T.ex. den på sin tid uppskattade pe-

År Elevantal

1835 345

1840 228

1845 212

1850 135

1855 141

1861 153

1865 147

1870 152

ning grundades i Vasa 1826 och den 
nya huvudstaden Helsingfors fick mot-
svarande skola först 1839.

1835 fanns det 345 gossar i Lancas-
terskolans böcker, men efter det mins-
kade antalet. En bidragande orsak var 
antagligen att eleverna redan följan-
de år skulle betala en terminsavgift om 
två bankrubel. Undantag gavs om man 
kunde visa upp intyg på medellöshet.

Vid 1800-talets tidigare del hade 
man i Sverige grundat söndagsskolor i 
de större städerna, där man undervisa-
de arbetande hantverkare i de elemen-
tära allmänbildande grunderna. Idén 
hade kommit från Tyskland. Skolorna 
var till en början söndagsskolor, men 
så småningom började man undervi-
sa också på vardagskvällar. I Tyskland 
hade man redan på 1700-talet grundat 
lärosäten avsedda för att höja lärling-
arnas och gesällernas bildning. I Eng-

land grundades söndagsskolor i slutet 
av 1700-talet. Till Sverige kom model-
len på 1820-talet.

Ända till 1830-talet sköttes lärling-
arnas undervisning och fostran enligt 
gammal tradition inom skråväsendet, 
men detta var inte längre tillräckligt. 
Man behövde kunskap om elementär 
allmänbildning. I Åbo följde man Sve-
riges exempel. Stadens söndagsskola 
började sin verksamhet i slutet av ok-
tober 1833 i Lancasterskolans nya hus. 
Tillstånd hade man fått ett par år tidi-
gare. Undervisningen var närmast av-
sedd för hantverkslärlingar och unga 
män från arbetarklassen. Man var i 
skolan på söndagseftermiddagarna. 
Redan i början anmäldes 280 perso-
ner och under den första terminen an-
tecknades 339 elever i matrikeln. 

Lancasterskolorna i Åbo styrdes av 
en direktion, som hade högt uppsatta 
personer som medlemmar. Ordföran-
de var från början guvernör L.G. von 
Haartman och ett par år senare kalla- 
des ärkebiskop E.G. Melartin som med-
lem. Söndagsskolorna hade en bety-
dande ställning bland Åbos skolor. Som 
undervisningsspråk hade man finska 
och svenska. Man undervisade i reli-
gion, räkning, skrivning, läsning, sång 
och teckning. Detta lärosäte blev en fö-
rebild för det övriga Finland.

År 1838 inlämnade en grupp hant-
verksmästare en framställning till 
myndigheterna om att de som ämna-
de bli gesäller i Åbo skulle ha ett intyg 
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ning grundades i Vasa 1826 och den 
nya huvudstaden Helsingfors fick mot-
svarande skola först 1839.

1835 fanns det 345 gossar i Lancas-
terskolans böcker, men efter det mins-
kade antalet. En bidragande orsak var 
antagligen att eleverna redan följande 
år skulle betala en terminsavgift om 
två bankrubel. Undantag gavs om man 
kunde visa upp intyg på medellöshet.

ELEVANTALET I ÅBOS BELL-
LANCASTERSKOLA 1835-1870

Vid 1800-talets tidigare del hade man 
i Sverige grundat söndagsskolor i de 
större städerna, där man undervisade 
arbetande hantverkare i de elemen-
tära allmänbildande grunderna. Idén 
hade kommit från Tyskland. Skolorna 
var till en början söndagsskolor, men 
så småningom började man undervi-
sa också på vardagskvällar. I Tyskland 
hade man redan på 1700-talet grundat 
lärosäten avsedda för att höja lärlin-
garnas och gesällernas bildning. I Eng-

land grundades söndagsskolor i slutet 
av 1700-talet. Till Sverige kom model-
len på 1820-talet.

Ända till 1830-talet sköttes lärlin-
garnas undervisning och fostran enligt 
gammal tradition inom skråväsendet, 
men detta var inte längre tillräckligt. 
Man behövde kunskap om elementär 
allmänbildning. I Åbo följde man Sve-
riges exempel. Stadens söndagssko-
la började sin verksamhet i slutet av 
oktober 1833 i Lancasterskolans nya 
hus. Tillstånd hade man fått ett par år 
tidigare. Undervisningen var närmast 
avsedd för hantverkslärlingar och un-
ga män från arbetarklassen. Man var 
i skolan på söndagseftermiddagarna. 
Redan i början anmäldes 280 personer 
och under den första terminen anteck-
nades 339 elever i matrikeln. 

Lancasterskolorna i Åbo styrdes av 
en direktion, som hade högt uppsatta 
personer som medlemmar. Ordföran-
de var från början guvernör L.G. von 
Haartman och ett par år senare kalla-
des ärkebiskop E.G. Melartin som med-
lem. Söndagsskolorna hade en bety-
dande ställning bland Åbos skolor. Som 
undervisningsspråk hade man finska 
och svenska. Man undervisade i reli-
gion, räkning, skrivning, läsning, sång 
och teckning. Detta lärosäte blev en fö-
rebild för det övriga Finland.

År 1838 inlämnade en grupp han-
tverksmästare en framställning till 
myndigheterna om att de som ämna-
de bli gesäller i Åbo skulle ha ett intyg 

över läs-, skriv- och räkneförmåga an-
tingen från söndagsskolan eller från 
någon motsvarande läroanstalt. Sena-
ten ansåg, att detta inte borde begrän-
sas till en stad, utan att det skulle gäl-
la hela landet. Den första förordningen 
om söndagsskolor gavs 1842. Städer-
na borde grunda söndagsskolor, för 
att lärlingarna och gesällerna skulle få 
möjlighet att utveckla ett kristligt le-
verne och att lära sig skriva och räkna. 
Undervisningsämnenas antal utökades 
och skolorna utvecklades mot att bli ett 
förstadium till yrkesskolor.

Utgående från elevantalet var 
1850-talet en blomstringstid för sön-
dagsskolan i Åbo. För undervisningen 
ansvarade fem lärare. I den förordning 
som gavs 1858 varade den första klas-
sens kurs ett år och den andra klassens 
kurs två år. Söndagsskolan hade också 

en närstående kvällsskola för vardags-
kvällar. 

I samma skolcentrum i början av 
Slottsgatan började en tredje sko-
la, flickskolan, sin verksamhet hösten 
1834. Elevantalet var rätt stort. Läro-
sätet inrymdes i Bell-Lancasterskolans 
andra våning. Till flickornas undervis-
ningsprogram hörde läsning, skriv-
ning, räkning, religion och handarbe-
te. På eftermiddagarna gjorde man en-
bart handarbete. Skolans verksamhet 
upphörde efter vårterminen 1872, när 
man hade grundat en folkskola i sta-
den.

Det var svårt att få lärare till skolor-
na, för bl.a. lönen ansågs vara dålig. I 
tidningen Saima konstaterade rektorn 
för Kuopio högre elementarskola, J.V. 
Snellman, att lärarnas lönenivå var så 
låg att man knappast kunde försörja 
en familj utan att bli skuldsatt. I lägre 
tjänster kunde det vara svårt att klara 
sig även om man inte hade familj. 

Många lärare var endast studenter 
eller unga präster, men kyrkans tjäns-
ter var mera eftertraktade än läraryr-
ket. Snellman påpekade också att lärar-
na inte hade möjlighet att vid univer-
sitet få pedagogisk utbildning för sitt 
yrke. Det var vanligt att man efter nå-
gra år lämnade läraryrket för kyrkans 
bättre avlönade tjänster. Detta var en 
gammal företeelse. Lärarna fick räkna 
sina tjänsteår dubbelt för att undervis-
ningsarbetet ansågs vara en tung bör-
da. T.ex. den på sin tid uppskattade pe-

År Elevantal

1835 345

1840 228

1845 212

1850 135

1855 141

1861 153

1865 147

1870 152

Det verkliga skolcentret i Åbo fanns i början av 
Slottsgatan. Landshövdingens före detta kans-
lihus, som förstörts i branden, reparerades och 
gavs åt Bell-Lancasterskolan. Vid dess sida bygg-
des 1833 ett skolhus, som planerats av arkitekt 
Gylich. I byggnadens stora klassutrymme verka-
de lancasters gosskola och söndagsskolan. I sten-
byggnadens andra våning placerades flickskolan.  
(Turun kansakoulut)

en närstående kvällsskola för vardags-
kvällar. 

I samma skolcentrum i början av 
Slottsgatan började en tredje sko-
la, flickskolan, sin verksamhet hösten 
1834. Elevantalet var rätt stort. Läro-
sätet inrymdes i Bell-Lancasterskolans 
andra våning. Till flickornas undervis-
ningsprogram hörde läsning, skriv-
ning, räkning, religion och handarbe-
te. På eftermiddagarna gjorde man en-
bart handarbete. Skolans verksamhet 
upphörde efter vårterminen 1872, när 
man hade grundat en folkskola i sta-
den.

Det var svårt att få lärare till skolor-
na, för bl.a. lönen ansågs vara dålig. I 
tidningen Saima konstaterade rektorn 
för Kuopio högre elementarskola, J.V. 
Snellman, att lärarnas lönenivå var så 
låg att man knappast kunde försörja 
en familj utan att bli skuldsatt. I lägre 
tjänster kunde det vara svårt att klara 
sig även om man inte hade familj. 

Många lärare var endast studenter 
eller unga präster, men kyrkans tjäns-
ter var mera eftertraktade än läraryr-
ket. Snellman påpekade också att lärar-
na inte hade möjlighet att vid univer-
sitet få pedagogisk utbildning för sitt 
yrke. Det var vanligt att man efter någ-
ra år lämnade läraryrket för kyrkans 
bättre avlönade tjänster. Detta var en 
gammal företeelse. Lärarna fick räkna 
sina tjänsteår dubbelt för att undervis-
ningsarbetet ansågs vara en tung bör-
da. T.ex. den på sin tid uppskattade pe- 
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dagogen Edvard Bergenheim, som bl.a. 
varit rektor för gymnasiet i Åbo, blev 
Finlands ärkebiskop. Lancasterskolans 
första lärare stannade bara ett par år i 
sin tjänst. Någon särskild lärarkår eller 
ett lärarskrå hade ännu inte uppstått. 
Det kvinnliga inslaget bland lärarna 
började synas i början av 1800-talet.  

Läroverksundervisning 
endast på svenska
När universitetet flyttade till Helsing-
fors, fick Åbo ett gymnasium för att 
fortsätta den gamla katedralskolans ar-
bete. Undervisningsspråket var svens-
ka. Beslutet om att grunda ett gymna-
sium gjordes redan i februari 1828. 
Åbo gymnasium inrymdes i hovrät-
tens före detta byggnad från slutet av 
1600-talet, som fanns invid Nikolajtor-
get, dvs. Gamla Stortorget. I Åbo Tid-
ningar påminde man särskilt om, att 
ett gymnasium hade börjat sin verk-
samhet i Åbo redan två hundra år ti-
digare under Gustaf II Adolfs tid. Det-
ta gymnasium, som alltså var nummer 
två i ordningen, öppnades festligt i ok-
tober 1830. Skolans första rektor var 
kyrkoherden i stadens finska försam-
ling J.A. Edman. Gymnasiets betydel-
se ökade 1830, när Finlands trivialsko-
lor inte längre fick utbilda sina elever  
för universitetet. Under det första året 
kom det elever till gymnasiet, förut-
om från Åbo, från Björneborg, Vasa, 
Uleåborg, Tavastehus och t.o.m. från 

Efter Åbo brand fick Åbo ett eget gymnasium. 
Lärosätets högtidliga invigning hölls i oktober 
1830. Åbo Tidningar berättade detaljerat om den-
na historiska händelse, men betonade i sin artikel, 
att ett gymnasium hade verkat i staden redan på 
1630-talet.

Borgå. När det nya gymnasiet startade, 
förlängdes skolgångstiden med 3-4 år. 
Av detta följde att elevantalet minska-
de kännbart de första åren. Nästan 70 
% av Åbogymnasiets elever kom från 
ståndsfamiljer. 

År 1831 hade gymnasiet i Åbo 54 
elever. Medan gymnasiet i Borgå, som 
då var landets största, hade 82 gossar. 
Det tredje största gymnasiet var i Vi-
borg, men i deras böcker fanns då en-
dast 26 elever. Under de följande åren 
skedde inga större förändringar i elev- 
antalen, varken i Åbo eller i andra 
gymnasier.
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Borgå. När det nya gymnasiet startade, 
förlängdes skolgångstiden med 3-4 år. 
Av detta följde att elevantalet minska-
de kännbart de första åren. Nästan 70 
% av Åbogymnasiets elever kom från 
ståndsfamiljer. 

År 1831 hade gymnasiet i Åbo 54 
elever. Medan gymnasiet i Borgå, som 
då var landets största, hade 82 gossar. 
Det tredje största gymnasiet var i Vi-
borg, men i deras böcker fanns då en-
dast 26 elever. Under de följande åren 
skedde inga större förändringar i ele-
vantalen, varken i Åbo eller i andra 
gymnasier.

Åbo trivialskola grundades i sep-
tember 1829. Skolan var visserligen 
tvungen att inleda sin verksamhet i 
Raumo. Hösten 1831 flyttade skolan 
till Åbo till det före detta landshövdin-
gshuset, där man fick klassrum, bib-
lioteksutrymme och ett rum för vakt-
mästaren. Från 1835 var Åbo trivials-
kola landets största sett till elevantalet. 
Det var den enda lärdomsskola som på 
1830-talet hade över 200 elever.

ELEVANTALET I ÅBO 

TRIVIALSKOLA 1830-1835

Den kända skolmannen och åbobon 
Edvard Bergenheim försökte förverk-
liga ett nytt undervisningsprogram vid 
sin realskola, som var en internatskola, 
i början av 1840-talet. Landshövding 
Lars Gabriel von Haartman stödde Ber-
genheims skolprojekt. Latin lästes inte 
alls i skolan, utan huvudvikten låg vid 
studiet av nya språk. Särskilt satsade 
man på undervisning i ryska. Bergen-
heim hade fått sina idéer om realskolan 
från Tyskland vid slutet av 1830-talet. 
Bergenheims försök lyckades inte, för 
skolan hann verka bara några år. Eko-

nomiska omständigheter tvingade pro-
jektet att upphöra. 72 pojkar hann stu-
dera i skolan, några av dem hade sena-
re god framgång och steg till betydelse-
fulla positioner i samhället. T.ex. Hugo 
Leonard von Haartman blev general-
major och Viktor von Haartman direk-
tör för Finlands bank och senator. Vå-
gmästare Johan Trapps tre pojkar gick 
också i Bergenheims skola. Hugo Trapp 
blev arkitekt. Otto och Frans Trapp läs-
te senare juridik och verkade i rättsvä-
sendets tjänst som hovrättsråd.   

Finlands skolsystem förnyades och 
expanderade på 1840-talet. År 1843 
avgavs en skolordning som var den 
första gymnasie- och skolordningen 
avsedd för Finland. Enligt denna skul-
le skolorna indelas i fyra grupper. Tri-
vialskolorna ändrades till lägre och hö-
gre elementarskolor. Från högre ele-
mentarskolan kunde man gå vidare till 
gymnasiet. Därtill kunde man grun-
da särskilda flickskolor. Skolordnin-
gen ändrade inte på ståndssamhället. 
T.ex. utvecklandet av folkundervisnin-
gen hade behandlats i olika tidningsar-
tiklar. I Sverige hade man fört en livlig
diskussion om folkskolan, och väster
om Bottniska viken stiftades en lag om
läroplikt 1842. Finlands nya skolord-
ning medförde inga förändringar bet-
räffande det vanliga folkets utbildnin-
gsmöjligheter.

I enlighet med den utgiftsstadga 
som senaten beslöt om 1841 skulle 
det i landet finnas 10 statliga högre ele-

År Elevantal

1830 148

1831 95

1832 183

1833 209

1834 213

1835 188

Åbo trivialskola grundades i sep-
tember 1829. Skolan var visserligen 
tvungen att inleda sin verksamhet 
i Raumo. Hösten 1831 flyttade sko-
lan till Åbo till det före detta lands-
hövdingshuset, där man fick klass-
rum, biblioteksutrymme och ett rum 
för vaktmästaren. Från 1835 var Åbo 
trivialskola landets största sett till 
elevantalet. Det var den enda lärdoms-
skola som på 1830-talet hade över 200 
elever.

Den kända skolmannen och åbobon 
Edvard Bergenheim försökte förverkli-
ga ett nytt undervisningsprogram vid 
sin realskola, som var en internatskola, 
i början av 1840-talet. Landshövding 
Lars Gabriel von Haartman stödde Ber-
genheims skolprojekt. Latin lästes inte 
alls i skolan, utan huvudvikten låg vid 
studiet av nya språk. Särskilt satsade 
man på undervisning i ryska. Bergen-
heim hade fått sina idéer om realskolan 
från Tyskland vid slutet av 1830-talet. 
Bergenheims försök lyckades inte, för 
skolan hann verka bara några år. Eko-

nomiska omständigheter tvingade pro-
jektet att upphöra. 72 pojkar hann stu-
dera i skolan, några av dem hade sena-
re god framgång och steg till betydelse-
fulla positioner i samhället. T.ex. Hugo 
Leonard von Haartman blev general-
major och Viktor von Haartman direk-
tör för Finlands bank och senator. Våg-
mästare Johan Trapps tre pojkar gick 
också i Bergenheims skola. Hugo Trapp 
blev arkitekt. Otto och Frans Trapp läs-
te senare juridik och verkade i rättsvä-
sendets tjänst som hovrättsråd.   

Finlands skolsystem förnyades och 
expanderade på 1840-talet. År 1843 
avgavs en skolordning som var den 
första gymnasie- och skolordningen 
avsedd för Finland. Enligt denna skul-
le skolorna indelas i fyra grupper. Tri- 
vialskolorna ändrades till lägre och hög- 
re elementarskolor. Från högre ele-
mentarskolan kunde man gå vidare till 
gymnasiet. Därtill kunde man grunda 
särskilda flickskolor. Skolordningen 
ändrade inte på ståndssamhället. T.ex. 
utvecklandet av folkundervisningen 
hade behandlats i olika tidningsartik-
lar. I Sverige hade man fört en livlig 
diskussion om folkskolan, och väster 
om Bottniska viken stiftades en lag 
om läroplikt 1842. Finlands nya skol- 
ordning medförde inga förändringar 
beträffande det vanliga folkets utbild-
ningsmöjligheter. 

I enlighet med den utgiftsstadga 
som senaten beslöt om 1841 skulle 
det i landet finnas 10 statliga högre ele- 
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mentarskolor. I Åbo upphörde trivial-
skolans verksamhet, när staden fick en 
högre elementarskola med fyra klasser.

I den högre elementarskolan hade 
språken en framträdande plats. Fins-
ka språket blev nu för första gången 
ett läroämne. Ny var också en linjein-
delning. Den högre elementarskolans 
tredje och fjärde klass var uppdelad 
i två linjer: en för elever som inrikta-
de sig på vetenskap eller på prästäm-
bete och en för blivande tjänstemän.  
I denna real- eller civillinje studerade 
man också i någon mån mera praktis-
ka kunskaper för det kommande livet. 
När veckotimantalet var 36 och såväl 
språk som grammatik lästes utantill, 
var studierna i den högre elementar-
skolan mycket tunga. Förnyelsen var 
inte heller annars särskilt lyckad. När 
det i undervisningsprogrammet kunde 
finnas till och med åtta språk, blev stu-
dierna rätt ytliga. 

Den högre elementarskolan i Åbo 
blev dock snabbt en uppskattad läro-
anstalt. När elevantalet snabbt ökade, 
övervägde man att grunda en ny skola 
i staden. Detta ansågs vara ett för dyrt 
alternativ, så man beslöt att grunda en 
parallellklass. Detta berodde delvis på 
att det 1841 hade gjorts en bestäm-
melse om att grunda en lägre elemen-
tarskola i Åbo, men enligt stadsborna 
fanns det inte ekonomiska förutsätt-
ningar för detta.

Den högre elementarskolan var un-
der hela sin verksamhetstid Finlands 

största i sin skolform. År 1871 gick 387 
pojkar i skolan. Detta var över 24 % av 
alla elever inom denna skolform. I Kuo-
pio fanns landets näststörsta elemen-
tarskola med 265 elever och Vasa var 
tredje störst med 179 elever.

ELEVANTALET I ÅBOS OCH FINLANDS 

HÖGRE ELEMENTARSKOLOR 1845-1870

Ärkebiskop Bergenheim framställde 
1851 på nytt om grundandet av en lä-
gre elementarskola i Åbo, för det ha-
de framgått, att eleverna i den högre 
elementarskolans lägre klasser inte 
alltid hade tillräckliga kunskaper. När 
behövliga medel hade insamlats, kun-
de skolan inleda sin verksamhet i sep-
tember 1852 i bokbindaränkan Fred-
rika Randéns hus vid Stora Tavastga-
tan. Skolan var närmast förberedande 
för den högre elementarskolan. Från 
läsåret 1857-1858 var den lägre ele-
mentarskolan landets näst största. Då 
hade Helsingfors lägre elementarsko-
la 122 elever och Åbos motsvarande 
skola 101 elever. År 1867 fick skolan 
ett eget ståtligt hus vid Alexanderstor-
get mellan ortodoxa kyrkan och Köp-

mansgatan. Byggnaden, som ritats av 
stadsarkitekt Carl Johan von Heide-
ken i sen empirisk stil, var i början av 
1900-talet känd som Cygnaeus folks-
kola. Den lägre elementarskolans ele-
vantal växte, med undantag av några 
år, stadigt: läsåret 1860-1861 var ele-
vantalet 143 och vid slutet av årtiondet 
antecknade man redan 245 elever. Sko-
lans verksamhet fortsatte till början av 
1870-talet.

Landets största gymnasier fanns 
fram till 1850-talets slut i Åbo och i 
Borgå. Åbos betydelse som skolstad 
syns starkt också i antalet studenter. 
Staden hade en stor trivialskola och 
en högre elementarskola, som fortsat-
te trivialskolans verksamhet. Detta ga-
ranterade många goda studerande.

ELEVANTALET I ÅBOS 

GYMNASIUM 1840-1870

Gymnasiet i Åbo hade på 1830-talet 
gott rykte. Vid studentproven klarade 
sig eleverna i medeltal bättre än ele-
verna i Borgå och Viborg.

En student var på den tiden en ”stor 
herre”. Gymnasisterna kände också sitt 
värde. E.A. Almberg (Jalava) blev stu-
dent vid Åbo gymnasium våren 1871. 
Enligt hans beskrivning ansåg sig gym-
nasisterna vara stora herrar ”nästan 
jämlika med studenterna, användan-
de sig liksom de av blå uniformsrockar 
med lyraknappar. Den enda yttre skill-
naden var att mössan saknade den gyl-
lene lyran”.

Läsåret 1845-1846 fanns fem gym-
nasier i Finland. Antalet nya studenter 
som skrevs till annalerna var endast 
61, varav 21 från Åbo gymnasium. Un-
der åren 1845-1852 kom det flera stu-
denter från gymnasiet än från något 
annat gymnasium i Finland. Vid mitten 
av 1850-talet gick gymnasiet i Borgå 
under några år förbi Åbos gymnasium.

ELEVER SOM AVLAGT 
STUDENTEXAMEN 1845-1857

Läsår Åbo Hela Finland

1845 237 1140

1850 234 1188

1855 229 1168

1860 176 1229

1865 243 1235

1870 351 1450

Läsår Elever

1835 49

1840 -

1845 68

1850 90

1855 64

1860 80

1865 119

1870 104

Läsår
Gymnasieort

Åbo Vasa Kuopio Borgå Viborg

1845–1846 21 9 9 19 3

1846–1847 28 11 3 20 1

1847–1848 19 10 11 17 4

1848–1849 12 8 11 10 4

1849–1850 19 9 7 13 2

1850–1851 20 13 6 19 3

1851–1852 28 9 15 11 1

1852–1853 7 15 16 18 4

1853–1854 16 8 9 25 1

1854–1855 14 8 13 13 6

1856–1857 25 18 7 26 4

Ärkebiskop Bergenheim framställde  
1851 på nytt om grundandet av en 
lägre elementarskola i Åbo, för det ha-
de framgått, att eleverna i den högre  
elementarskolans lägre klasser inte 
alltid hade tillräckliga kunskaper. När 
behövliga medel hade insamlats, kun-
de skolan inleda sin verksamhet i sep-
tember 1852 i bokbindaränkan Fred-
rika Randéns hus vid Stora Tavastga-
tan. Skolan var närmast förberedande 
för den högre elementarskolan. Från 
läsåret 1857-1858 var den lägre ele-
mentarskolan landets näst största. Då 
hade Helsingfors lägre elementarsko-
la 122 elever och Åbos motsvarande 
skola 101 elever. År 1867 fick skolan 
ett eget ståtligt hus vid Alexanderstor-
get mellan ortodoxa kyrkan och Köp- 
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största i sin skolform. År 1871 gick 387 
pojkar i skolan. Detta var över 24 % av 
alla elever inom denna skolform. I Kuo-
pio fanns landets näststörsta elemen-
tarskola med 265 elever och Vasa var 
tredje störst med 179 elever.

ELEVANTALET I ÅBOS OCH FINLANDS 

HÖGRE ELEMENTARSKOLOR 1845-1870

Ärkebiskop Bergenheim framställde 
1851 på nytt om grundandet av en lä-
gre elementarskola i Åbo, för det ha-
de framgått, att eleverna i den högre 
elementarskolans lägre klasser inte 
alltid hade tillräckliga kunskaper. När 
behövliga medel hade insamlats, kun-
de skolan inleda sin verksamhet i sep-
tember 1852 i bokbindaränkan Fred-
rika Randéns hus vid Stora Tavastga-
tan. Skolan var närmast förberedande 
för den högre elementarskolan. Från 
läsåret 1857-1858 var den lägre ele-
mentarskolan landets näst största. Då 
hade Helsingfors lägre elementarsko-
la 122 elever och Åbos motsvarande 
skola 101 elever. År 1867 fick skolan 
ett eget ståtligt hus vid Alexanderstor-
get mellan ortodoxa kyrkan och Köp-

mansgatan. Byggnaden, som ritats av 
stadsarkitekt Carl Johan von Heide-
ken i sen empirisk stil, var i början av 
1900-talet känd som Cygnaeus folks-
kola. Den lägre elementarskolans ele-
vantal växte, med undantag av några 
år, stadigt: läsåret 1860-1861 var ele-
vantalet 143 och vid slutet av årtiondet 
antecknade man redan 245 elever. Sko-
lans verksamhet fortsatte till början av 
1870-talet.

Landets största gymnasier fanns 
fram till 1850-talets slut i Åbo och i 
Borgå. Åbos betydelse som skolstad 
syns starkt också i antalet studenter. 
Staden hade en stor trivialskola och 
en högre elementarskola, som fortsat-
te trivialskolans verksamhet. Detta ga-
ranterade många goda studerande.

ELEVANTALET I ÅBOS 

GYMNASIUM 1840-1870

Gymnasiet i Åbo hade på 1830-talet 
gott rykte. Vid studentproven klarade 
sig eleverna i medeltal bättre än ele-
verna i Borgå och Viborg.

En student var på den tiden en ”stor 
herre”. Gymnasisterna kände också sitt 
värde. E.A. Almberg (Jalava) blev stu-
dent vid Åbo gymnasium våren 1871. 
Enligt hans beskrivning ansåg sig gym-
nasisterna vara stora herrar ”nästan 
jämlika med studenterna, användan-
de sig liksom de av blå uniformsrockar 
med lyraknappar. Den enda yttre skill-
naden var att mössan saknade den gyl-
lene lyran”.

Läsåret 1845-1846 fanns fem gym-
nasier i Finland. Antalet nya studenter 
som skrevs till annalerna var endast 
61, varav 21 från Åbo gymnasium. Un-
der åren 1845-1852 kom det flera stu-
denter från gymnasiet än från något 
annat gymnasium i Finland. Vid mitten 
av 1850-talet gick gymnasiet i Borgå 
under några år förbi Åbos gymnasium.

ELEVER SOM AVLAGT 
STUDENTEXAMEN 1845-1857

Läsår Åbo Hela Finland

1845 237 1140

1850 234 1188

1855 229 1168

1860 176 1229

1865 243 1235

1870 351 1450

Läsår Elever

1835 49

1840 -

1845 68

1850 90

1855 64

1860 80

1865 119

1870 104

Läsår
Gymnasieort

Åbo Vasa Kuopio Borgå Viborg

1845–1846 21 9 9 19 3

1846–1847 28 11 3 20 1

1847–1848 19 10 11 17 4

1848–1849 12 8 11 10 4

1849–1850 19 9 7 13 2

1850–1851 20 13 6 19 3

1851–1852 28 9 15 11 1

1852–1853 7 15 16 18 4

1853–1854 16 8 9 25 1

1854–1855 14 8 13 13 6

1856–1857 25 18 7 26 4

mansgatan. Byggnaden, som ritats av 
stadsarkitekt Carl Johan von Heide-
ken i sen empirisk stil, var i början av 
1900-talet känd som Cygnaeus folksko-
la. Den lägre elementarskolans elev- 
antal växte, med undantag av några år, 
stadigt: läsåret 1860-1861 var elev- 
antalet 143 och vid slutet av årtion-
det antecknade man redan 245 elever. 
Skolans verksamhet fortsatte till bör-
jan av 1870-talet.
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Tidsålderns mest betydande 
skolstad i Finland

Universitetsundervisning kunde man 
få i Åbo ända till hösten 1827. Bran-
den var ett förödande slag, men skad-
orna reparerades och livet började 
återhämta sig. På 1830-talet var Åbo 
landets främsta industristad bortsett 
från såg- och järnindustri.  I mitten av 
1830-talet var Åbo ännu den största 
staden i Finland. Näringslivet var för-
hållandevis mångsidigt. Staden hade 
av tradition goda förbindelser väster-
ut och särskilt till Sverige. En regel-
bunden ångbåtstrafik mellan Stock-
holm och Helsingfors startade i slutet 
av 1830-talet. Först år 1841 blev Hel-
singfors till befolkningsantalet något 
större än Åbo. Inom undervisningen 
rådde gamla traditioner, men även be-
tydande reformer hade gjorts. Åbo var 
fortfarande en viktig skolstad, till vil-
ken man kom långväga ifrån. 

Lärare, skolor och elever fanns i 
Åbo flera än i någon annan finländsk 
stad. Till skillnad från skolan i Viborg 
hölls läroverket i Finlands äldsta skol-
stad strikt under kyrkans kontroll, när 
det s.k. Gamla Finlands läroverksväsen 
var lagt under universitetet i Dorpat 
med tyska som undervisningsspråk. 
En del förebilder och innovationer 
fick skolorna i Åbo västerifrån. Kyrkan 
övervakade skolorna, men båda ärke-
biskoparna Melartin och Bergenheim 
var också skolmän.

Statistiken berättar inte hela san-
ningen om helheten, för bland de stu-
denter som under 1830- och 1840-ta-
len skrevs in i universitetet hade en ma-
joritet valt privatundervisning. År 1852 
gavs nya bestämmelser om student- 
examen. Man fick en viss samstämmig-
het i systemet, för nu bestämdes att de 
som söker till universitetet ska ha slut-
betyg från gymnasiet. Efter denna för-
nyelse skulle proven avläggas vid den 
egna skolan och de muntliga tentamina 
vid universitetet.

I Finlands skolordning från 1843 
nämndes flickskolorna för första 
gången. Läroanstalterna var ämnade 
för ”bildade föräldrars flickor”. Där-
till begränsade de höga skolavgifter-
na möjligheterna att komma in på den 
lärda vägen. I Ryssland och i det gamla 
Finland hade funnits flickskolor redan 
i slutet av 1700-talet. Ärkebiskop Me-
lartin, som på sin tid varit en skolman 
i Viborg, stödde ivrigt flickornas stu-
diemöjligheter. I Åbo och i Helsingfors 
grundades de första ”fruntimmerssko-
lorna”1844. 

Till skolan i Åbo anmäldes genast 
många elever.  Man beslöt att grunda 
två parallellklasser av pedagogiska or-
saker. Fruntimmersskolans undervis-
ningsspråk var svenska. Från år 1859 
kunde de som så önskade även studera 
finska språket.
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Statistiken berättar inte hela sannin-
gen om helheten, för bland de studen-
ter som under 1830- och 1840-talen 
skrevs in i universitetet hade en majo-
ritet valt privatundervisning. År 1852 
gavs nya bestämmelser om studen-
texamen. Man fick en viss samstäm-
mighet i systemet, för nu bestämdes 
att de som söker till universitetet ska 
ha slutbetyg från gymnasiet. Efter den-
na förnyelse skulle proven avläggas vid 
den egna skolan och de muntliga tenta-
mina vid universitetet.

I Finlands skolordning från 1843 
nämndes flickskolorna för första gån-
gen. Läroanstalterna var ämnade för 
”bildade föräldrars flickor”. Därtill be-
gränsade de höga skolavgifterna möj-
ligheterna att komma in på den lärda 
vägen. I Ryssland och i det gamla Fin-
land hade funnits flickskolor redan i 
slutet av 1700-talet. Ärkebiskop Me-
lartin, som på sin tid varit en skolman 
i Viborg, stödde ivrigt flickornas stu-
diemöjligheter. I Åbo och i Helsingfors 
grundades de första ”fruntimmerssko-
lorna”1844. 

Till skolan i Åbo anmäldes genast 
många elever.  Man beslöt att grunda 
två parallellklasser av pedagogiska or-
saker. Fruntimmersskolans undervis-
ningsspråk var svenska. Från år 1859 
kunde de som så önskade även studera 
finska språket.

Även inom yrkesutbildningen var 
Åbos roll betydande, t.o.m. banbrytan-
de inom vissa områden. Yrkesmässigt 
specialkunnande hade man under fle-
ra århundraden fått via skråväsendet, 
men när näringslivet blev livligare i 
början av 1800-talet, framgick syste-
mets svagheter allt tydligare. Sönda-
gsskolan, som gett lärlingar och barn 
till hantverkare allmänbildningens 
grunder, började utvecklas i riktning 
mot yrkesskola. Inom handeln bör-
jade man också förbättra bildningen. 
Utomlands hade man redan grundat 
handelsskolor. Speciellt vid studierna 

i bokföring och korrespondens behöv-
des ett särskilt kunnande. 

År 1812 beslöt man att grunda 
tre sjöfartsskolor i Finland, varav en i 
Åbo. Den inledde sin verksamhet un-
der blygsamma förhållanden 1814 
vid Tavastgatan. Under segelfartygens 
blomstringstid hade skolan årligen 
över 100 elever. År 1836 hade skolan 
flyttat till Vårdberget till den observa-
tionsbyggnad som planerats av C.L. En-
gel.

Finlands första hemslöjdsskola 
såg dagens ljus i Åbo 1821. Där lärde 
sig flickorna också att läsa och skri-

Åbos och Finlands äldsta läroverk är Katedralskolan. Efter Åbo brand flyttade skolan till Nikolajtorget, 
dvs. Gamla Stortorget till före detta hovrättens hus. Huset hade tack vare arkitekterna Gylich och Eng-
el uppförts i empirestil. Senare placerades också högre elementarskolan i huset. Skolhuset har repare-
rats och förstorats många gånger. Gårdshuset blev klart 1859 och gymnastiksalen i början av 1900-talet. 
(Lauri Tiikasalo)

Även inom yrkesutbildningen var 
Åbos roll betydande, t.o.m. banbrytan-
de inom vissa områden. Yrkesmässigt 
specialkunnande hade man under fle-
ra århundraden fått via skråväsendet, 
men när näringslivet blev livligare i 
början av 1800-talet, framgick syste-
mets svagheter allt tydligare. Söndags-
skolan, som gett lärlingar och barn 
till hantverkare allmänbildningens 
grunder, började utvecklas i riktning 
mot yrkesskola. Inom handeln bör-
jade man också förbättra bildningen. 
Utomlands hade man redan grundat 
handelsskolor. Speciellt vid studierna 
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va enligt modellen för växelläsning. 
Läroanstalten blev något av en modell-
skola, och elevernas arbeten fick pris 
vid världsutställningarna i London och 
S:t Petersburg.

Generalguvernör Arseni Zakrevski 
hade år 1824 inspekterat skolorna i 
Åbo. Av inspektionsberättelsen, som 
riktades till kejsaren, framgår att han 
var nöjd med skolförhållandena i sta-
den. Katedralskolan, elementarsko-
lan, sjöfartsskolan och kvinnoinstitu-
tet, dvs. hemslöjdsskolan var alla i gott 
skick.

Den elementärutbildning som var 
avsedd för den stora allmänhetens 
barn och unga gavs efter Åbo brand av 
Bell-Lancasterskolan, söndagsskolan 
och flickskolan. Vidare fanns i staden 
trivialskola och gymnasium.  

På initiativ av målarnas yrkeska-
tegori grundades år 1830 en ritskola 
i Åbo. Skolans s.k. antikklass utveck-
lades till den första konstskolan i Fin-
land. Som lärare verkade bl.a. hovmå-
laren R.W. Ekman.

Enligt gammal förordning skulle de 
unga som ämnade bli köpmän prakti-
sera i affärslivets olika uppgifter och 
eventuellt hade de också gått i trivial-
skola. Några hade t.o.m. studerat utom-
lands. Redan före Åbo brand hade man 
diskuterat möjligheterna att grunda en 
handelsskola, men verksamheten kom 
igång först i slutet av följande årtionde. 
Åbo handelsskola, som grundades år 
1837, var på sitt område en banbrytare 
i Finland. Lärare fick man från Sverige. 

Ansökningsanmälningar hade ingått i 
tidningar i Hamburg, Lybeck och Göte-
borg. Elever fick skolan från olika delar 
av landet. Förutom merkantila ämnen 
kunde man i skolan t.o.m. studera eng-
elska språket.

Sekreteraren för Finska Hushåll-
ningssällskapet C.C. Böcker hade fö-
re Åbo brand startat en utbildning för 
arbetare i sin finmekaniska verkstad. 
Detta var också ett tecken på det mera 
industrialiserade samhällets komman-
de utbildningsbehov.  År 1847 gavs se-
dan en förordning om grundandet av 
realskolor i Finland. En av dem place-
rades i Åbo och inledde sin verksamhet 
hösten 1849.

Försök med att förnya läroverken 
hade gjorts i den s.k. Bergenheims re-
alskola, men projektet föll på ekono-
miska svårigheter redan efter några 
år. År 1857 hade det första finsksprå-
kiga läroverket inlett sin verksamhet i 
Jyväskylä, men det större antalet stu-
denter kom under denna period från 
Åbo. Stadens högre elementarskola var 
landets största. Undervisningsspråket 
i dessa läroanstalter var enligt gammal 
tradition svenska. Trots det fanns det i 
såväl gymnasiet som i högre elemen-
tarskolan även elever med finska som 
modersmål. 

Vid mitten av 1800-talet, när den 
offentliga makten började fästa mera 
uppmärksamhet vid folkundervisning-
en och lärarnas utbildning, hade sko-
lorna med växelläsning gjort sitt. I Åbo 
upphörde deras verksamhet 1872.   
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1800-talets tidi-
gare hälft 
präglades i 

Europa av en skolpolitisk konserva-
tism. Detta syntes tydligt i Finland, 
som hörde till det ryska kejsardömet. 
Man ville inte bryta det gamla stånds-
samhällets strukturer genom att effek-
tivera utbildningen. Finlands ekonomi 
och samhällsordning präglades ännu 
till slutet av 1860-talet av det traditio-
nella lantbruket.

Från mitten av århundradet börja-
de industrialiseringen så småningom 
att ändra det finländska samhället på 
många sätt. Stadsbefolkningens andel 
började öka. De förbättrade förbin-
delserna underlättade människornas 
rörlighet och transporten av varor. De 
självägande bönderna på landsbygden 
kunde stärka sin förmögenhet och so-

1870-TALETS STORA 
OMVÄLVNINGAR INOM 
UTBILDNINGEN

ciala ställning, men folkets stora flertal 
hade små möjligheter att få boklig bild-
ning. Utbildningen möjliggjorde heller 
inte alltid en förbättring av den sociala 
ställningen, och till universitetet kom 
man i princip endast om man gått i la-
tinskola.

I Åbo såg man, enligt Jutikkala, vid 
denna tid inte märkbara tecken på 
industrialismens genombrott. Vissa 
tecken på förändringar fanns, men på 
många områden levde man som man 
levt för ett par årtionden sedan. Åbos 
befolkning minskade i förhållande till 
landets hela stadsbefolkning kontinu-
erligt i slutet av 1800-talet och början 
av följande sekel.  

När Alexander II bestigit tronen 
började en friare period i Finland. Un-
der Krimkrigets tid hade Nikolaj I:s ri-
ke råkat i ett svårt läge. Efter detta ha-
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de den samhälleliga diskussionen vak-
nat I Finland. Skandinavism, liberalism 
och den nationella idén fick den gam-
la myndighetsstrukturen att vackla. I 
slutet av krigsskedet besökte den nya 
härskaren Finland. Lantdagen sam-
mankallades 1863 efter ett uppehåll 
på flera årtionden.    

Reformering av 
folkundervisningen i Finland
I mars 1856 hade Alexander II besökt 
Helsingfors. Han framlade ett omfat-
tande reformprogram för senaten, där 
man bl.a. föreslog grundandet av fol-
kbildande skolor i landsbygdskom-
munerna. Reformerna var behövliga 
för att kunna utveckla de samhälleli-
ga förhållandena. Alexander besökte 
också Åbo. Enligt tidningsskriverier-
na tog staden emot honom i festbe-
lysning. Härskaren och undersåtarna 
verkade mycket nöjda, fastän det inte 
fanns noggrannare kännedom om för-
verkligandet av reformerna.

För ordnandet av skolfrågan begär-
de man in utlåtanden. Det utlåtande 
som väckte mest intresse i senaten ha-
de uppgjorts av Uno Cygnaeus, som då 
var föreståndare för skolan i den Heli-
ga Marias församling i S:t Petersburg. 
I april 1858 avgavs en förordning, en-
ligt vilken man skulle planera förverk-
ligandet av folkundervisningen i Fin-
land.

Folkskolan började utformas långt 
utgående från de tankar Cygnaeus ha-
de framfört. Hösten 1858 hade han i 
Åbo bekantat sig med verksamheten i 
stadens småbarnsskola och Bell-Lan-
casterskolan. I klassen hade det då va-
rit ett förfärligt oväsen, och lärarinnan 
verkade helt uppgiven när hon för-
sökte vägleda sin väldiga elevgrupp. 
Cygnaeus var inte särskilt imponerad 
över Lancasterskolans undervisnings-
metod. Han berättar att det fanns över 
hundra elever i ett rum och att oväsen-
det var så starkt att han fick ropa i lära-
rinnans öra för att bli förstådd. Han frå-
gade om det inte var nervpåfrestande 
och om inte barnen lider ännu mer än 
en vuxen, vilket mamsellen instämde i. 

Cygnaeus hade studerat praktiskt 
skolarbete redan under sin tid i S:t 
Petersburg, men under en utlandsre-
sa 1858-1859 kunde han bekanta sig 
med folkundervisningen i flera länder. 
I Sverige var han inte nöjd med vad 
han såg. I Danmark var läget lite bättre, 
men sina pedagogiska förebilder fick 
han i stor utsträckning från Schweiz, 
men även från Tyskland. Den finländ-
ska folkundervisningens metoder för 
fostran och undervisning byggdes dock 
på en ny grund. Enbart läsförmåga var 
inte tillräckligt, utan eleven skulle ock-
så förstå den lästa texten. Enligt Cygna-
eus kunde folkskolan vara en grund-
läggande utbildning för läroverken. För 
att förverkliga reformen behövdes där-
till en kompetent lärarkår. 
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Den första folkskolan i Åbo började sin verksamhet invid Alexanderstorget i lägre elementarskolans bygg-
nad i januari 1872. Skolhuset hade blivit färdigt år 1867. Sist före rivningen verkade Cygnaeus folkskola i 
huset. (Turun kansakoulut)

En stor förändring i det autono-
ma Finlands kommunalförvaltning 
och därmed även i skolförhållandena 
skedde på 1860-talet. Kommunalför-
ordningen för landskommuner god-
kändes 1865. I praktiken betydde det-
ta att kyrka och kommun skiljdes åt. I 
städerna skedde detta senare.
Folkskolförordningen gavs 1866. På 
landsbygden var kommunerna ansva-
riga för att grunda högre folkskolor. I 

verkligheten förverkligades reformen 
inte särskilt snabbt. Det stadgades än-
nu inte om läroplikt, men om städer-
nas folkskoleväsen konstaterades, att 
varje stadsförsamling bör ombesörja 
folkskolundervisningen så, att de barn 
som inte hemma eller i andra skolor 
får undervisning, kan komma till folk-
skolan som 8-åringar och stanna tills 
de fyllt 14.
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I lägre folkskolan undervisades poj-
kar och flickor i samma grupp, men i 
den högre folkskolan skulle det vara 
skilda klasser för pojkar och flickor. 
Skolorna skulle ha en direktion, och i 
städerna skulle en inspektör övervaka 
verksamheten. Till direktionens upp-
gifter hörde att till tjänsterna välja lä-
rare och lärarinnor, att granska och 
godkänna det undervisningsprogram 
som inspektören uppgjort samt att 
handha skolans egendom.

1860-talets slut var en ekonomiskt 
svår tid i Finland, och endast i några stä-
der startade skolornas verksamhet så 
som lagen förutsatte. Därtill förhöll sig 
allmogen tämligen negativt till utbild-
ning. I själva verket var det en ekono-
misk uppoffring, som tog bort behöv- 
lig barnarbetskraft från jordbruket. I 
Finland var det främst i de stora stä-
derna som den kommunala folkskolan 
snabbast förverkligades.

Utgångspunkter för 
folkskolan i Åbo
I Åbo började folkskolfrågan offici-
ellt avancera våren 1869. Den 10 maj 
hölls en kyrkostämma i domkyrkans 
sakristia där man intog en välvillig in-
ställning till skolformen. För att utre-
da ärendet tillsattes en kommitté, som 
skulle ha sitt arbete klart inom septem-
ber månad. 

Det första reglementet för folksko-
lorna i Åbo blev klart 14 april 1871. 

Enligt detta skulle Bell-Lancastersko-
lan införlivas med folkskolan. I Åbo var 
folkskolan de mindre bemedlade famil-
jernas skola.

I april 1871 gav senaten guvernö-
ren en förordning om att städerna bör 
grunda folkskolor. En stor del av de fin-
ländska städernas folkskolor grunda-
des även 1872-1874. Efter detta sakna-
des skolor endast i ett par småstäder.
Specialundervisning hade inletts i Åbo 
redan före folkskolornas grundande. I 
slutet av januari 1860 grundades i sta-
den en statlig skola för dövstumma 
barn. Skolans första lärare, Carl Oskar 
Malm, var själv döv. Eleverna kom från 
ett stort område, och undervisning 
gavs på både finska och svenska. Åbo-
elevernas andel var endast ca 5 %. Sko-
lan verkade till en början i en byggnad 
vid Agricolagatan 1. Hösten 1899 fick 
skolan ett eget skolhus och en särskild 
internatbyggnad, eftersom skolan var 
en internatskola för sådana elever som 
kom från andra orter.

Från 1850-talet verkade också fle-
ra småbarnsskolor i Åbo, där det en-
ligt uppgifter från 1870 skulle ha va-
rit ca 700 elever. Inledningsvis kunde 
de jämföras med barnträdgårdar, men i 
det skede som folkskolorna inledde sin 
verksamhet hade ca tre fjärdedelar av 
eleverna fyllt sju år eller mera. I stället 
för lek hade man inlett elementär un-
dervisning.

Reglementet för folkskolorna i Åbo 
hade godkänts av skolöverstyrelsen 
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den 21 augusti 1871. Förebild var reg-
lementet för folkskolorna i Helsingfors, 
som en pedagogisk förening utformat 
redan före folkskolförordningens till-
komst. Till en början hade man tänkt 
sig att grunda två inspektörstjänster 
som bisyssla: en för finskspråkiga och 
en för svenskspråkiga skolor. Det blev 
ändå så, att man grundade en tjänst 
som inspektör i huvudsyssla för al-
la folkskolor. Nästan alla landets stä-
der hade ett folkskolreglemente som 
utgick från modellen från Helsingfors. 
Skolöverstyrelsen godkände dem un-
der förutsättning att de överensstäm-
de med § 11 i skolförordningen från 
maj 1866. Trots juridiken togs regle-
mentet i bruk i Åbo. I reglementet in-
gick noggranna bestämmelser om un-
dervisningen, eleverna, disciplinen, lä-
rarna och lärarinnorna, förvaltningen 
samt om skötseln av ekonomin. I den 
lägre folkskolan fick en lärarinna ha 
högst 60 elever i sin undervisning. Om 
gränsen överskreds, skulle man avlöna 
en eller flera hjälplärare, om man inte 
ville grunda en helt ny skola. Jutikkala 
påpekar, att det i reglementet inte finns 
bestämmelser om de högre klassernas 
elevantal. 

Enligt reglementet skulle man i den 
lägre folkskolan undervisa i religion, 
läsning, skrivning, huvudräkning, teck-
ning, sång, handarbete och gymnastik. 
Gymnastik var dock inte ett egentligt 
läroämne, utan skulle, enligt reglemen-

tet, utföras som lek eller gymnastiska 
rörelser på rasterna.

Den högre folkskolans undervisnin-
gsprogram var mera mångsidigt. Man 
studerade religion, modersmålet, geo-
grafi, historia, aritmetik, geometri, na-
turlära, kalligrafi, teckning, sång och 
gymnastik, men handarbete undervi-
sades endast för flickor. Om historieun-
dervisningen konstateras, att man hu-
vudsakligen ska koncentrera sig på det 
egna folkets livsöden, men att man för 
förståelsens skull även ska behandla 
huvuddragen i världshistorien.

De elever som inte hörde till den 
evangelisk-lutherska kyrkan befria-
des från religionsundervisning. Om 
det fanns många elever av en annan 
religion och om föräldrarna så krävde, 
skulle man för dem ordna en egen reli-
gionsundervisning. 

Om disciplinen konstateras i reg-
lementet att det bör råda en fast och 
nödvändig ordning i skolan. Om vänlig 
anmärkning eller varning inte var till-
räckligt för att tillrättavisa eleven, var 
det möjligt att använda någon av föl-
jande bestraffningar:

Offentlig förmaning
Stående på platsen eller på en 
undanskymd plats i klassen
Avskiljande från kamraterna
Kvarsittning efter lektionen
Arrest för en särskilt bestämd tid
Fysisk bestraffning eller
Avskiljande från skolan.

Folkskolan lydde under en direktion, 
till vilken hade valts sex medlemmar 
vid kommunal- eller kyrkostämma. 
Lärarkåren fick därtill välja en egen 
representant. Reglementet innehöll 
noggranna bestämmelser om inspek-
törens och direktionens uppgifter. För 
att främja skolgången skulle stadens 
alla fattigvårdsdistrikt tillsätta ett skol-
råd. Skolrådets viktigaste uppgift var 
att övervaka, att barn i skolåldern fak-
tiskt gick i skola. 

Folkskolorna i Åbo fick 6000 mark 
i statsstöd, men de totala utgifterna 
1872 beräknades till 22 650 mark. 
Den största delen av summan gick till 
lärarnas löner. Av utgiftsstadgan fram-
går, att manliga lärare fick bättre lön än 
kvinnliga. Förutom lönen fick ordinarie 
lärare ett särskilt hyresbidrag.

Den första direktionen för Åbos 
folkskolor sammanträdde 19 septem-
ber 1871. Dess medlemmar var kom-
munalborgmästare H. Höckert, pas-
tor F.W.G. Hjelt, lektor C.J. Arrhenius, 
kaplan G. Dahlberg, konsul J. Juslin 
och snickarmästare M.J. Cronvall. Vid 
ett möte som hölls följande dag valdes 
kommunalborgmästare H. Höckert till 
ordförande. Till direktionens sekre-
terare valdes vicehäradshövding J.E. 
Dahlström. Han skötte denna uppgift 
i närmare trettio år. Från 1875 repre-
senterades lärarkåren av E. Vanhanen. 
Under den första tiden var mötessprå-
ket svenska, och även protokollen skre-
vs på svenska. Man beslöt dock att try-

cka folkskolornas reglemente både på 
svenska och på finska. 

Hösten 1871 valde man magister 
A. Nylander till inspektör tills vidare,
men han tog inte emot tjänsten. Di-
rektionen behandlade ärendet på nytt
och valde lägre elementarskolans rek-
tor K.G. Bärlund att interimistiskt sköta
tjänsten som inspektör. Bärlund hand-
hade tjänsten som bisyssla från 1872
till 1875.

Folkskolans första lärare, som di-
rektionen valde bland många sökande, 
var fröknarna Hildegaard Reichnitz och 
Elsa Ekqvist att undervisa på svenska 
samt Olga Wialén och Hilma Tollet att 
undervisa på finska. Före det slutliga 
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tor K.G. Bärlund att interimistiskt sköta
tjänsten som inspektör. Bärlund hand-
hade tjänsten som bisyssla från 1872
till 1875.

Folkskolans första lärare, som di-
rektionen valde bland många sökande, 
var fröknarna Hildegaard Reichnitz och 
Elsa Ekqvist att undervisa på svenska 
samt Olga Wialén och Hilma Tollet att 
undervisa på finska. Före det slutliga 

tet, utföras som lek eller gymnastiska 
rörelser på rasterna.

Den högre folkskolans undervis-
ningsprogram var mera mångsidigt. 
Man studerade religion, modersmålet, 
geografi, historia, aritmetik, geometri, 
naturlära, kalligrafi, teckning, sång och 
gymnastik, men handarbete undervi-
sades endast för flickor. Om historie-
undervisningen konstateras, att man 
huvudsakligen ska koncentrera sig på 
det egna folkets livsöden, men att man 
för förståelsens skull även ska behand-
la huvuddragen i världshistorien.

De elever som inte hörde till den 
evangelisk-lutherska kyrkan befriades 
från religionsundervisning. Om det 
fanns många elever av en annan religi-
on och om föräldrarna så krävde, skulle 
man för dem ordna en egen religions-
undervisning. 

Om disciplinen konstateras i reg-
lementet att det bör råda en fast och 
nödvändig ordning i skolan. Om vänlig 
anmärkning eller varning inte var till-
räckligt för att tillrättavisa eleven, var 
det möjligt att använda någon av föl-
jande bestraffningar:
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Lägre elementarskolans rektor Bärlund var den 
första inspektören för Åbos folkskolor. (Turun 
kansanopetuksen historia)

Folkskolan lydde under en direktion, 
till vilken hade valts sex medlemmar 
vid kommunal- eller kyrkostämma.  
Lärarkåren fick därtill välja en egen 
representant. Reglementet innehöll 
noggranna bestämmelser om inspek-
törens och direktionens uppgifter. För 
att främja skolgången skulle stadens 
alla fattigvårdsdistrikt tillsätta ett skol-
råd. Skolrådets viktigaste uppgift var 
att övervaka, att barn i skolåldern fak-
tiskt gick i skola. 

Folkskolorna i Åbo fick 6000 mark 
i statsstöd, men de totala utgifterna 
1872 beräknades till 22 650 mark. 
Den största delen av summan gick till 
lärarnas löner. Av utgiftsstadgan fram-
går, att manliga lärare fick bättre lön än 
kvinnliga. Förutom lönen fick ordinarie 
lärare ett särskilt hyresbidrag.

Den första direktionen för Åbos 
folkskolor sammanträdde 19 septem-
ber 1871. Dess medlemmar var kom-
munalborgmästare H. Höckert, pas-
tor F.W.G. Hjelt, lektor C.J. Arrhenius, 
kaplan G. Dahlberg, konsul J. Juslin 
och snickarmästare M.J. Cronvall. Vid 
ett möte som hölls följande dag val-
des kommunalborgmästare H. Höck-
ert till ordförande. Till direktionens 
sekreterare valdes vicehäradshövding 
J.E. Dahlström. Han skötte denna upp-
gift i närmare trettio år. Från 1875 re-
presenterades lärarkåren av E. Vanha-
nen. Under den första tiden var mötes-
språket svenska, och även protokollen 
skrevs på svenska. Man beslöt dock 

att trycka folkskolornas reglemen-
te både på svenska och på finska. 

Hösten 1871 valde man magister 
A. Nylander till inspektör tills vidare, 
men han tog inte emot tjänsten. Di-
rektionen behandlade ärendet på nytt 
och valde lägre elementarskolans rek-
tor K.G. Bärlund att interimistiskt sköta 
tjänsten som inspektör. Bärlund hand-
hade tjänsten som bisyssla från 1872 
till 1875. 

Folkskolans första lärare, som di-
rektionen valde bland många sökan-
de, var fröknarna Hildegaard Reich-
nitz och Elsa Ekqvist att undervisa på 
svenska samt Olga Wialén och Hilma 
Tollet att undervisa på finska. Före det 
slutliga valet hade de varit tvungna att 
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Många lärosäten i Åbo verkade i hyrda utrymmen, 
såsom den s.k. Lindhs skola i början av Skolgatan, 
som blev klar 1874. Detta var det första skolhuset 
som planerats som folkskola. Staden köpte senare 
huset. (Turun kansanopetuksen historia)

avlägga ett undervisningsprov för di-
rektionen.

Stadens första folkskolor
Vid ett möte som direktionen för folk-
skolorna i Åbo höll i november 1871, 
beslöts, att de finsk- och svensksprå-
kiga lägre folkskolorna inryms i den 
lägre elementarskolans byggnad vid 
Alexanderstorget. Enligt beräkningar-
na fanns det då i staden sammanlagt 
1678 barn i åldern 7-10.

Inspektör Bärlund uppgjorde den 
första läsordningen för den lägre folk-
skolan. Skoldagens längd var fyra tim-
mar. I slutet av den andra timmen ha-
de man reserverat tid för ”rekreation”, 
dvs. lek och sång. Man gick i skolan från 
måndag till lördag och veckotimantalet 
var således 24.

Åbos första kommunala folkskola 
inledde sin verksamhet den 15 janua-
ri 1872. Kaplan Dahlberg inledde med 
ett kort tal på svenska och finska. Det 
historiska tillfället avslutades med en 
kort bön. Den lägre folkskolans klasser 
var placerade i tredje våningen av läg-
re elementarskolans byggnad vid Salu-
torget. Till en början var det endast fy-
ra lärare. 153 elever hade anmälts. Ut-
gående från elevernas modersmål ha-
de man grundat egna klasser för finsk-
språkiga och svenskspråkiga elever.

Den högre folkskolans verksam-
het började 4 september 1872. Flickor 
och pojkar gick i skilda skolor. Flick-

orna placerades i andra våningen av 
Bell-Lancasterskolans huvudbyggnad. 
De finsk-och svenskspråkiga pojkar-
nas högre folkskola inrymdes i ett stort 
klassrum i en träbyggnad på samma 
tomt. Arbetsron kunde inte vara sär-
skilt god, för salen var delad i två klass-
rum med en tillfällig trävägg som inte 
helt nådde upp till taket och inte hel-
ler till sidoväggarna. Eftersom gym-
nastiksal saknades, hölls gymnastiken 
i klassrummet eller på skolans gård.

Elevantalet i stadens folkskolor 
ökade snabbt. En del av folkskolorna 
måste verka i utrymmen, som alls in-
te var planerade för skolbruk. I lek-
tor W.T. Tallgrens hus vid hörnet av 
Arsenigatan (Nylandsgatan) och Ar-
senitvärgata (Sirkkalagatan) började 
två klasser av den lägre folkskolan sin 
verksamhet hösten 1872. Inredning-
en var blygsam: skilda pulpeter fanns 
inte, utan eleverna satt på långa bän-
kar med ett skilt bräde för läseböcker. 
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Huset hade ursprungligen byggts som 
ett saltförråd. Efter tre år flyttade man 
till nya utrymmen som hyrdes av bok-
bindarmästare Randéns dödsbo. Huset 
fanns vid hörnet av Stora Tavastgatan 
och Hovrättsgatan. Här verkade sko-
lan bara ett år, eftersom lägenheten in-
te var lämplig för undervisning av små 
barn. Det fanns nämligen ett utskänk-
ningsställe bakom den ena väggen och 
därifrån hördes ofta oväsen.

I början av år 1873 började man 
planera ett nytt folkskolhus vid Västra 
Torggatan, dvs. nuvarande Skolgatan 
på en tomt ägd av tunnbindarmästare 
A. Lindh. Hyresavtalet skulle vara på 
10 år. Byggnaden planerades av stads-
arkitekt C.J.F. von Heideken och stod 
färdig 1874. Staden beslöt senare att 
köpa huset och tomten. Detta var den 
första skola i Åbo, som byggts som folk-
skola. Skolan hade tre klassrum och ett 
biblioteksrum, men specialutrymmen 
fanns inte, liksom inte heller i andra 
skolor på den tiden.

1873 började i Åbo under blygsam-
ma förhållanden en skola för ”försum-
made barn”. Här undervisades 10-åriga 
barn, som på grund av svag läskunskap 
inte kunnat komma till den högre folk-
skolan. Till lärare förordnades Hilda 
Lagerspetz från den lägre folkskolan. 
Undervisningen gavs till en början åt-
ta timmar i veckan. 1875 delades sko-
lan i två avdelningar enligt elevernas 
modersmål. 

Utmaningar och problem 
under folkskolans första tid

Städernas nya kommunallag trädde i 
kraft i januari 1875. 

Några radikala samhälleliga för-
ändringar skedde inte på det lokala 
planet, fastän stadsborna fick möjlig-
het att delta i sin kommuns förvaltning, 
men det skedde enlig inkomst. Särskilt 
ivrigt utnyttjade inte åboborna denna 
rättighet. När stadsfullmäktige valdes 
för första gången, var det endast 186 
som utnyttjade sin rösträtt. Åbo hade 
då över 20 000 invånare.    

Genom den nya lagen blev folksko-
lorna kommunala. Enligt det reglemen-
te som fastställdes i april 1875 verka-
de sex lägre folkskolor med två lära-
re var i Åbo. De högre folkskolorna var 
fyra, också de med två lärare. I detta 
skede fanns redan över 700 elever i 
stadens skolor, 19 lärare och 27 klas-
ser. De svenskspråkiga eleverna var 
ännu vid detta skede flera till antalet 
än de finskspråkiga. Detta motsvarade 
inte språkförhållandena i staden, för 
det fanns flera finskspråkiga barn är 
svenskspråkiga. I Åbo fanns då också 
en svenskspråkig förberedande skola.

I december 1874 beslöt folkskolor-
nas direktion att nästa år starta en sär-
skild kvällsskola för barn, som inte ha-
de möjlighet att gå i folkskola på van-
lig tid. Tydligen anmäldes likväl inte 
tillräckligt många elever, så verksam-
heten kom ännu inte igång.
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När den högre folkskolan i Åbo inte 
fick tilläggsutrymmen, började man re-
dan hösten 1875 ty sig till växelläsning. 
Inspektör Bärlund hade framställt om 
grundandet av nya tjänster till folk-
skolorna, men detta förkastades. Dä-
remot ökades lärarnas arbetsmängd 
så att en lärare undervisade två klas-
ser under dagen i växelläsning. Detta 
var inte särskilt effektivt, för på grund 
av omständigheterna bestämde man 
att den högre folkskolans skoldag var 
endast tre timmar lång. Inspektör Bär-
lund anmärkte också för direktionen 
om gymnastikens bedrövliga tillstånd. 
Gymnastik ingick i pojkarnas undervis-
ningsprogram i den högre folkskolan, 
men i praktiken kunde gymnastik inte 
vara ett egentligt undervisningsämne, 
för skolorna hade inte gymnastiksalar. 
För den lägre folkskolan på åns östra 
sida sökte man snart nya utrymmen. 
Från hösten 1876 verkade skolan i ett 
hus vid hörnet av Hovrättsgatan och 
Lilla Tavastgatan, som ägdes av skoma-
karmästare Helander. 

Inspektören hade under folkskolor-
nas första tid en viktig uppgift, för det 
var ont om lärare, som utbildats vid se-
minarier. Folkskolornas direktion ha-
de till en början svårt att få en behörig 
inspektor. Tjänsten lediganslogs flera 
gånger. Från hösten 1875 verkade ma-
gister A. Nylander som folkskolornas 
inspektör tills vidare. Nylander upp-
gjorde folkskolornas första läroplan. 
Mellan inspektören och Sofia Hagman, 

som var lärare i de finskspråkiga flick-
ornas högre folkskola, uppstod tråki-
ga meningsskiljaktigheter, som gjorde 
att Hagman lämnade sin tjänst mitt un-
der terminen. Nylander hade vid en in-
spektion lagt märke till, att Hagmans 
elever fick svara på lärarens frågor sit-
tande i pulpeterna. Sådant beteende 
kunde inspektören inte godkänna.

Direktionens protokoll berättar 
också om många andra händelser ur 
skolornas vardag. Hösten 1878 beslöt 
direktionen, i likhet med tidigare prax-
is, att ge behövliga läroböcker åt såda-
na elever, som inte hade råd att skaffa 
dem. Hösten 1880 var så många som 
260 elever frånvarande på grund av 
sjukdom, när hela elevantalet var en-
dast 1260.  

Den högre folkskolan hade 30 vecko- 
timmar utgående från den läroplan 
som inspektör Nylander uppgjort, men 
pojkarna och flickorna hade i vissa äm-
nen olika timantal. T.ex. en pojkskola 
hade sex veckotimmar i gymnastik, 
medan flickskolan hade gymnastik en-
bart under rasterna. Pojkarna undervi-
sades inte alls i handarbete, men flick-
orna hade tre till sex timmar handar-
bete per vecka.

Nylander skötte tjänsten som in-
spektör endast ett år. Från hösten 1876 
sköttes tjänsten t.f. av lyceets rektor 
K.A. Krook. I detta skede fick folksko-
lornas direktion ett eget mötesrum i 
den f.d. Lancasterskolan.
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När den högre folkskolan i Åbo inte 
fick tilläggsutrymmen, började man re-
dan hösten 1875 ty sig till växelläsning. 
Inspektör Bärlund hade framställt om 
grundandet av nya tjänster till folks-
kolorna, men detta förkastades. Däre-
mot ökades lärarnas arbetsmängd så 
att en lärare undervisade två klasser 
under dagen i växelläsning. Detta var 
inte särskilt effektivt, för på grund av 
omständigheterna bestämde man att 
den högre folkskolans skoldag var en-
dast tre timmar lång. Inspektör Bär-
lund anmärkte också för direktionen 
om gymnastikens bedrövliga tillstånd. 
Gymnastik ingick i pojkarnas undervis-
ningsprogram i den högre folkskolan, 
men i praktiken kunde gymnastik inte 
vara ett egentligt undervisningsämne, 
för skolorna hade inte gymnastiksalar. 
För den lägre folkskolan på åns östra 
sida sökte man snart nya utrymmen. 
Från hösten 1876 verkade skolan i ett 
hus vid hörnet av Hovrättsgatan och 
Lilla Tavastgatan, som ägdes av skoma-
karmästare Helander. 

Inspektören hade under folkskolor-
nas första tid en viktig uppgift, för det 
var ont om lärare, som utbildats vid se-
minarier. Folkskolornas direktion ha-
de till en början svårt att få en behörig 
inspektor. Tjänsten lediganslogs flera 
gånger. Från hösten 1875 verkade ma-
gister A. Nylander som folkskolornas 
inspektör tills vidare. Nylander upp-
gjorde folkskolornas första läroplan. 
Mellan inspektören och Sofia Hagman, 

som var lärare i de finskspråkiga flic-
kornas högre folkskola, uppstod trå-
kiga meningsskiljaktigheter, som gjor-
de att Hagman lämnade sin tjänst mitt 
under terminen. Nylander hade vid en 
inspektion lagt märke till, att Hagmans 
elever fick svara på lärarens frågor sit-
tande i pulpeterna. Sådant beteende 
kunde inspektören inte godkänna.

Direktionens protokoll berättar 
också om många andra händelser ur 
skolornas vardag. Hösten 1878 beslöt 
direktionen, i likhet med tidigare pra-
xis, att ge behövliga läroböcker åt såda-
na elever, som inte hade råd att skaffa 
dem. Hösten 1880 var så många som 
260 elever frånvarande på grund av 
sjukdom, när hela elevantalet var en-
dast 1260.  

Den högre folkskolan hade 30 vec-
kotimmar utgående från den läroplan 
som inspektör Nylander uppgjort, men 
pojkarna och flickorna hade i vissa äm-
nen olika timantal. T.ex. en pojkskola 
hade sex veckotimmar i gymnastik, 
medan flickskolan hade gymnastik en-
bart under rasterna. Pojkarna under-
visades inte alls i handarbete, men flic-
korna hade tre till sex timmar handar-
bete per vecka.

Nylander skötte tjänsten som 
inspektör endast ett år. Från hösten 
1876 sköttes tjänsten t.f. av lyceets rek-
tor K.A. Krook. I detta skede fick folks-
kolornas direktion ett eget mötesrum i 
den f.d. Lancasterskolan.

 I oktober 1877 valdes folksko-
linspektören i Björneborgs stad Axel 
Berner till inspektör. Han tillträdde 
tjänsten i augusti följande år. År 1883 
började han en gång per månad utge 
Kansakoulun lehti. Tidningen var av-
sedd för skolfolket och refererade så-
väl utländska som inhemska händelser. 
Det fanns också artiklar i anslutning till 
Åbofolkskolornas verksamhet.

Elevantalet i Åbos folkskolor väx-
te snabbt på 1870-talet. När eleverna 
1877 var 772, så var de redan följande 

år 839. Sammanlagt 361 nya elever ha-
de införts i skolornas böcker. Det blev 
ett måste att få nya skolutrymmen vid 
slutet av 1870-talet. I november 1878 
köpte staden det tidigare societetshu-
set, planerat av C. Bassi. I denna fastig-
het kunde man placera några klasser. 
År 1879 fanns det redan över 1000 ele-
ver i Åbos folkskolor. 

På Aura ås östra sida hade staden 
alls ingen egen skolfastighet. År 1873 
hade man med tanke på en ny folkskola 
skaffat en tomt i den första stadsdelen 

Skolor Skolhus Lärare Elever

Undervisningsspråk svenska

Högre folkskolan för pojkar F.d. lancasterskolans trähus 2 114

Högre folkskolan för flickor Stadens nya folkskolhus 2 112

Lägre folkskolan nr. 1 Stadens nya folkskolhus 2 62

Lägre folkskolan nr. 2 Skomakarmästare Helanders hus 2 60

Lägre folkskolan nr. 3 Realskolans hus (f.d. lägre elementarskolan) 2 60

Undervisningsspråk finska

Högre folkskolan för pojkar Realskolans hus 1 128

F.d. lancasterskolans stenhus 2

Högre folkskolan för flickor F.d. lancasterskolans stenhus 2 78

Lägre folkskolan nr. 1 Realskolans hus 2 61

Lägre folkskolan nr, 2 Skomakarmästare Helanders hus 2 70

Lägre folkskolan nr. 3 Stadens nya folkskolhus 1 27

Försummade barns skola Realskolans hus oto

Sammanlagt

Skolor 10 Skolhus 5 Lärare 20 Elever 772

ÅBO STADS FOLKSKOLOR HÖSTEN 1876

 I oktober 1877 valdes folkskol-
inspektören i Björneborgs stad Axel 
Berner till inspektör. Han tillträdde 
tjänsten i augusti följande år. År 1883 
började han en gång per månad utge 
Kansakoulun lehti. Tidningen var av-
sedd för skolfolket och refererade så-
väl utländska som inhemska händelser. 
Det fanns också artiklar i anslutning till 
Åbofolkskolornas verksamhet.

Elevantalet i Åbos folkskolor väx-
te snabbt på 1870-talet. När eleverna 
1877 var 772, så var de redan följande 

år 839. Sammanlagt 361 nya elever ha-
de införts i skolornas böcker. Det blev 
ett måste att få nya skolutrymmen vid 
slutet av 1870-talet. I november 1878 
köpte staden det tidigare societetshu-
set, planerat av C. Bassi. I denna fast-
ighet kunde man placera några klas-
ser. År 1879 fanns det redan över 1000 
elever i Åbos folkskolor. 

På Aura ås östra sida hade staden 
alls ingen egen skolfastighet. År 1873 
hade man med tanke på en ny folkskola 
skaffat en tomt i den första stadsdelen 
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Lön per år (mk) Hyresbidrag per år (mk)

Lägre folkskolor

6 lärarinnor 750 250

6 biträdande lärarinnor 700 200

Högre folkskolor för gossar

2 föreståndare 1400 400

2 biträdande lärare 1000 400

Högre folkskolor för flickor

2 föreståndarinnor 1200 300

2 biträdande lärarinnor 1000 300

1 sånglärare 300 -

1 folkskolinspektör 4000 -

1 folkskolornas sekreterare 400 -

i hörnet av Klockringaregatan och Ka-
rinsgatan. Något skolhus blev ändå inte 
klart på denna plats i Gertrudsbacken 
på 1800-talets sida. 

Man var njugg med att avlöna nya 
lärare, även om inspektören hade på-
pekat att det fanns för få tjänster. Till ti-
dens anda hörde att manliga lärare fick 
bättre lön än kvinnliga. Man ansåg att 
de behövde mera pengar än de kvinn-
liga lärarna. En tanke bakom det ojäm-
lika lönesystemet var också att man vill 
locka manliga lärare till skolorna. Detta 
förverkligades ändå inte särskilt väl. I 
början av år 1877 fanns det samman-
lagt 24 folkskollärare i stadens skolor. 
Därtill fanns på folkskolornas lönelis-
ta en sånglärare, folkskolinspektören 

och direktionens sekreterare. Inspek-
törens lön hade höjts kännbart. 1875 
var lönen 2000 mk per år, men ett par 
år senare var lönen redan 4000 mk. Åt 
lärarna betalades också hyresbidrag, 
och även här fick de manliga lärarna 
en högre summa. 

Städerna kunde själva bestämma 
folkskollärarnas lönenivå, vilket ofta 
gjorde att lönerna var högre i städer-
na än på landsbygden. Löneskillnader-
na inom skolväsendet kunde vara bety-
dande. Inom statens lyceer bestämdes 
lönen av skolordningens bestämmel-
ser från 1872. Årslönen för en lektor 
i lyceet var 3200-4000 mark, och me-
dellönen för alla lärare i lyceerna var ca 
3500 mark per år. Omvälvningar inom 

läroverkssystemet

År 1870 fanns omkring 3500 elever 
i Finlands läroverk. Om läroverkens 
undervisningsspråk fattades beslut i 
senaten och i skolöverstyrelsen. I lä-
roverken gick främst svenskspråkiga 
barn från de bildade ståndsfamiljerna. 
Av denna orsak tyckte man, att det in-
te fanns behov av en större skolreform.

Hur utvecklades då läroverken i 
Finlands äldsta skolstad? År 1870 var 
stadens folkmängd 20 316 personer, 
varav 43 % var svenskspråkiga. Särs-
kilt ståndspersoner i Åbo och i närom-
givningen talade svenska, men i och 
med inflyttningen ökade de finsksprå-
kigas andel i staden kontinuerligt.

I Åbos lägre elementarskola hade 
det sedan 1870 funnits en svensk- och 
en finskspråkig avdelning. Den första 
folkskolan kom till staden 1872, men 
samtidigt skedde en annan betydande 
skolreform.

Enligt 1872 års skolordning skulle 
pojkarnas läroverk vara 7-klassiga ly-
ceer, där den sista klassen var delad i 
två avdelningar eller en realskola med 
fyra eller två klasser. För kvinnornas 
bildning skulle staten bekosta 4-klas-
siga fruntimmersskolor.

I den ståtliga stenbyggnaden vid Ni-
kolajtorget, dvs. Gamla Stortorget hade 
landets största högre elementarskola 
och det gamla gymnasiet verkat i flera 
decennier. De sammanslogs 1872 ut-
gående från den nya lagen till ett läro-

FOLKSKOLANS FÖRVALTNING OCH LÄRARE – LÖNER OCH BIDRAG

i hörnet av Klockringaregatan och Ka-
rinsgatan. Något skolhus blev ändå inte 
klart på denna plats i Gertrudsbacken 
på 1800-talets sida. 

Man var njugg med att avlöna nya 
lärare, även om inspektören hade på-
pekat att det fanns för få tjänster. Till ti-
dens anda hörde att manliga lärare fick 
bättre lön än kvinnliga. Man ansåg att 
de behövde mera pengar än de kvinn-
liga lärarna. En tanke bakom det ojäm-
lika lönesystemet var också att man vill 
locka manliga lärare till skolorna. Detta 
förverkligades ändå inte särskilt väl. I 
början av år 1877 fanns det samman-
lagt 24 folkskollärare i stadens skolor. 
Därtill fanns på folkskolornas lönelis-
ta en sånglärare, folkskolinspektören 

och direktionens sekreterare. Inspek-
törens lön hade höjts kännbart. 1875 
var lönen 2000 mk per år, men ett par 
år senare var lönen redan 4000 mk. Åt 
lärarna betalades också hyresbidrag, 
och även här fick de manliga lärarna 
en högre summa. 

Städerna kunde själva bestämma 
folkskollärarnas lönenivå, vilket ofta 
gjorde att lönerna var högre i städer-
na än på landsbygden. Löneskillnader-
na inom skolväsendet kunde vara bety-
dande. Inom statens lyceer bestämdes 
lönen av skolordningens bestämmel-
ser från 1872. Årslönen för en lektor i 
lyceet var 3200-4000 mark, och med-
ellönen för alla lärare i lyceerna var ca 
3500 mark per år. 
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Lön per år (mk) Hyresbidrag per år (mk)

Lägre folkskolor

6 lärarinnor 750 250

6 biträdande lärarinnor 700 200

Högre folkskolor för gossar

2 föreståndare 1400 400

2 biträdande lärare 1000 400

Högre folkskolor för flickor

2 föreståndarinnor 1200 300

2 biträdande lärarinnor 1000 300

1 sånglärare 300 -

1 folkskolinspektör 4000 -

1 folkskolornas sekreterare 400 -

i hörnet av Klockringaregatan och Ka-
rinsgatan. Något skolhus blev ändå inte 
klart på denna plats i Gertrudsbacken 
på 1800-talets sida. 

Man var njugg med att avlöna nya 
lärare, även om inspektören hade på-
pekat att det fanns för få tjänster. Till ti-
dens anda hörde att manliga lärare fick 
bättre lön än kvinnliga. Man ansåg att 
de behövde mera pengar än de kvinn-
liga lärarna. En tanke bakom det ojäm-
lika lönesystemet var också att man vill 
locka manliga lärare till skolorna. Detta 
förverkligades ändå inte särskilt väl. I 
början av år 1877 fanns det samman-
lagt 24 folkskollärare i stadens skolor. 
Därtill fanns på folkskolornas lönelis-
ta en sånglärare, folkskolinspektören 

och direktionens sekreterare. Inspek-
törens lön hade höjts kännbart. 1875 
var lönen 2000 mk per år, men ett par 
år senare var lönen redan 4000 mk. Åt 
lärarna betalades också hyresbidrag, 
och även här fick de manliga lärarna 
en högre summa. 

Städerna kunde själva bestämma 
folkskollärarnas lönenivå, vilket ofta 
gjorde att lönerna var högre i städer-
na än på landsbygden. Löneskillnader-
na inom skolväsendet kunde vara bety-
dande. Inom statens lyceer bestämdes 
lönen av skolordningens bestämmel-
ser från 1872. Årslönen för en lektor 
i lyceet var 3200-4000 mark, och me-
dellönen för alla lärare i lyceerna var ca 
3500 mark per år. Omvälvningar inom 

läroverkssystemet

År 1870 fanns omkring 3500 elever 
i Finlands läroverk. Om läroverkens 
undervisningsspråk fattades beslut i 
senaten och i skolöverstyrelsen. I lä-
roverken gick främst svenskspråkiga 
barn från de bildade ståndsfamiljerna. 
Av denna orsak tyckte man, att det in-
te fanns behov av en större skolreform.

Hur utvecklades då läroverken i 
Finlands äldsta skolstad? År 1870 var 
stadens folkmängd 20 316 personer, 
varav 43 % var svenskspråkiga. Särs-
kilt ståndspersoner i Åbo och i närom-
givningen talade svenska, men i och 
med inflyttningen ökade de finsksprå-
kigas andel i staden kontinuerligt.

I Åbos lägre elementarskola hade 
det sedan 1870 funnits en svensk- och 
en finskspråkig avdelning. Den första 
folkskolan kom till staden 1872, men 
samtidigt skedde en annan betydande 
skolreform.

Enligt 1872 års skolordning skulle 
pojkarnas läroverk vara 7-klassiga ly-
ceer, där den sista klassen var delad i 
två avdelningar eller en realskola med 
fyra eller två klasser. För kvinnornas 
bildning skulle staten bekosta 4-klas-
siga fruntimmersskolor.

I den ståtliga stenbyggnaden vid Ni-
kolajtorget, dvs. Gamla Stortorget hade 
landets största högre elementarskola 
och det gamla gymnasiet verkat i flera 
decennier. De sammanslogs 1872 ut-
gående från den nya lagen till ett läro-

FOLKSKOLANS FÖRVALTNING OCH LÄRARE – LÖNER OCH BIDRAG

I denna ståtliga byggnad från 1870-talet verkade det på sin tid största läroverk i Finland. Stadens svenska 
läroverk sammanslogs senare, och fick det traditionsrika namnet Katedralskolan (Lauri Tiikasalo)

Omvälvningar inom 
läroverkssystemet

År 1870 fanns omkring 3500 elever i 
Finlands läroverk. Om läroverkens un-
dervisningsspråk fattades beslut i se-
naten och i skolöverstyrelsen. I läro-
verken gick främst svenskspråkiga 
barn från de bildade ståndsfamiljerna. 
Av denna orsak tyckte man, att det in-
te fanns behov av en större skolreform.

Hur utvecklades då läroverken i Fin-
lands äldsta skolstad? År 1870 var sta-
dens folkmängd 20 316 personer, var- 
av 43 % var svenskspråkiga. Särskilt 
ståndspersoner i Åbo och i näromgiv-
ningen talade svenska, men i och med 
inflyttningen ökade de finskspråkigas 
andel i staden kontinuerligt.

I Åbos lägre elementarskola hade 
det sedan 1870 funnits en svensk- och 
en finskspråkig avdelning. Den första 
folkskolan kom till staden 1872, men 
samtidigt skedde en annan betydande 
skolreform.

Enligt 1872 års skolordning skulle 
pojkarnas läroverk vara 7-klassiga ly-
ceer, där den sista klassen var delad i 
två avdelningar eller en realskola med 
fyra eller två klasser. För kvinnornas 
bildning skulle staten bekosta 4-klas-
siga fruntimmersskolor.

I den ståtliga stenbyggnaden vid 
Nikolajtorget, dvs. Gamla Stortorget 
hade landets största högre elementar-
skola och det gamla gymnasiet verkat i 
flera decennier. De sammanslogs 1872 
utgående från den nya lagen till ett lär-
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overk. På så sätt uppstod Åbo klassiska 
lyceum. I skolan fanns över 400 elev-
er, och det var till en början Finlands 
största läroverk. De finskspråkiga elev-
ernas antal var 70, vilket var ca 15 % 
av elevantalet. Lyceet hade som arv av 
gymnasiet och den högre elementar-
skolan stadens bästa bibliotek, där det 
redan år 1872 fanns över 10 000 band. 

När den lägre elementarskolan blev 
obehövlig grundades i Åbo år 1873 
en 4-klassig svensk realskola och en 
2-klassig finsk realskola, s.k. borgar-
skola. De fyllde inte behovet för dem 
som ämnade sig till den lärda banan, 
för man kunde inte från dem övergå 
till gymnasiet. Närmaste finskspråkiga 
läroverk fanns i Tavastehus. 

I den fruntimmersskola som ver-
kade i närheten av Domkyrkan fanns 
endast något över hundra elever, men 
därutöver fanns det i Åbo flera små 
privata skolor. Den mest betydande av 
dem var en treårig flickskola som grun-
dats 1861 av Augusta Heurlin, där bli-
vande societetsfruar fick undervisning 
i religion, historia, geografi, naturlära 
och räkning samt i grunderna för flera 
språk. Språkutbudet var omfattande: i 
skolan lästes finska, tyska, franska och 
ryska. Därtill undervisades flickorna i 
teckning och handarbete.

Skolordningen av år 1872 befräm-
jade egentligen inte grundandet av 
finskspråkiga läroverk. Vid mitten av 
1870-talet fanns det åtta svenskspråki-
ga läroverk och tre finskspråkiga läro-

verk som ledde till universitetsstudier 
– normallyceet i Tavastehus samt gym-
nasierna i Jyväskylä och Kuopio.

Egentliga Finlands första 
finskspråkiga läroverk
På 1870-talet pågick en språkpolitiskt 
färgad kulturkamp i Finland. År 1865 
hade man visserligen gett en förord-
ning om att man i läroverk och gymna-
sier ska ha finska som undervisnings-
språk i ett eller flera ämnen, förutsatt 
att det fanns lämpliga lärare.

Läroverksfrågan behandlades flera 
gånger på riksdagarna under 1860-ta-
lets slut och under följande årtionde. 
Skolangelägenheten började så små-
ningom spridas till alla folklager, och 
den färgades politiskt. Grundandet av 
nya läroverk kopplades ofta samman 
med språkstriden.

I Åbo avancerade den finskspråkiga 
läroverksundervisningen långsamt. I 
hela Egentlig Finland fanns inget finsk-
språkigt lärosäte som gav sådan under-
visning som ledde till universitetet.

Vid lantdagarna 1867 hade redan 
husbonden Kaarlo Wärri från Pöy-
tis talat för att Åbo högre elementar-
skolas parallellklass skulle ändras till 
finskspråkig. Prästerskapet och bon-
deståndets representanter talade vid 
riksdagarna för grundandet av ett 
finskspråkigt läroverk, men i borgar-
ståndet motsatte sig t.ex. Åbos borg-
mästare H. Höckert ärendet bestämt. 
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verk. På så sätt uppstod Åbo klassiska 
lyceum. I skolan fanns över 400 ele-
ver, och det var till en början Finlands 
största läroverk. De finskspråkiga ele-
vernas antal var 70, vilket var ca 15 % 
av elevantalet. Lyceet hade som arv av 
gymnasiet och den högre elementars-
kolan stadens bästa bibliotek, där det 
redan år 1872 fanns över 10 000 band. 

När den lägre elementarskolan blev 
obehövlig grundades i Åbo år 1873 
en 4-klassig svensk realskola och en 
2-klassig finsk realskola, s.k. borgars-
kola. De fyllde inte behovet för dem
som ämnade sig till den lärda banan,
för man kunde inte från dem övergå till
gymnasiet. Närmaste finskspråkiga lä-
roverk fanns i Tavastehus.

I den fruntimmersskola som verka-
de i närheten av Domkyrkan fanns en-
dast något över hundra elever, men dä-
rutöver fanns det i Åbo flera små priva-
ta skolor. Den mest betydande av dem 
var en treårig flickskola som grundats 
1861 av Augusta Heurlin, där blivan-
de societetsfruar fick undervisning i 
religion, historia, geografi, naturlära 
och räkning samt i grunderna för flera 
språk. Språkutbudet var omfattande: i 
skolan lästes finska, tyska, franska och 
ryska. Därtill undervisades flickorna i 
teckning och handarbete.

Skolordningen av år 1872 befräm-
jade egentligen inte grundandet av 
finskspråkiga läroverk. Vid mitten av 
1870-talet fanns det åtta svenskspråki-
ga läroverk och tre finskspråkiga läro-

verk som ledde till universitetsstudier 
– normallyceet i Tavastehus samt gym-
nasierna i Jyväskylä och Kuopio.

Egentliga Finlands första 
finskspråkiga läroverk
På 1870-talet pågick en språkpolitiskt 
färgad kulturkamp i Finland. År 1865 
hade man visserligen gett en förord-
ning om att man i läroverk och gymna-
sier ska ha finska som undervisnings-
språk i ett eller flera ämnen, förutsatt 
att det fanns lämpliga lärare.

Läroverksfrågan behandlades flera 
gånger på riksdagarna under 1860-ta-
lets slut och under följande årtionde. 
Skolangelägenheten började så små-
ningom spridas till alla folklager, och 
den färgades politiskt. Grundandet av 
nya läroverk kopplades ofta samman 
med språkstriden.

I Åbo avancerade den finskspråki-
ga läroverksundervisningen långsamt. 
I hela Egentlig Finland fanns inget fins-
kspråkigt lärosäte som gav sådan un-
dervisning som ledde till universitetet.

Vid lantdagarna 1867 hade redan 
husbonden Kaarlo Wärri från Pöytis ta-
lat för att Åbo högre elementarskolas 
parallellklass skulle ändras till finsk-
språkig. Prästerskapet och bondestå-
ndets representanter talade vid riks-
dagarna för grundandet av ett finsks-
pråkigt läroverk, men i borgarståndet 
motsatte sig t.ex. Åbos borgmästare H. 
Höckert ärendet bestämt. Som ett al-

ternativ framfördes, att Åbo svenska ly-
ceums parallellklass skulle ge under-
visning på finska. Senaten och skolö-
verstyrelsen var inte heller villiga att 
grunda finskspråkiga läroverk. Sam-
hället investerade på denna tid inte i 
skolor, och därför började städernas 
medborgare ta initiativ för grundan-
det av finskspråkiga skolor. I praktiken 
var de nya lärosätena hela landskapets 
skolor.

De nya skolorna tillkom ofta så, att 
det till en början var ett privat initiativ, 
som staten likväl i ett senare skede 
övertog.   Det första finskspråkiga läro-
verket grundades på initiativ av priva-
ta personer i mars 1879. Ärendet för-
des fram bl.a. av domprosten, seder-
mera ärkebiskop T.T. Renvall, stadsfull-
mäktiges ordförande S.W. Troil, svens-
ka lyceets rektor E.T.F. Reuter, folksko-
linspektör A. Berner samt många andra 
inflytelserika personer. 

Den gamla skolstadens första fins-
kspråkiga läroverk kunde börja sin 
verksamhet i början av september i fö-
re detta societetshusets byggnad i hör-
net av Slottsgatan och Auragatan. I sep-
tember hade man även inlett verksam-
heten i Viborgs och Björneborgs finsk-
språkiga läroverk. Vid inträdesprovet 
till första klassen i Åbos nya läroverk 
godkändes 42 elever. Skolan verkade 
senare i övre våningen av ett empire-
hus ägt av konsul G.W. Säwens arvingar 
norr om Domkyrkan.

Lärosätets namn ändrades under 
årens lopp, och länge kallades denna 
latinistskola Turun suomalainen lyseo. 
Under senator Y.Z. Yrjö-Koskinens tid 
började sedan staten med egna medel 
grunda finskspråkiga läroverk. 

Hösten 1883 började ett finsksprå-
kigt statligt lyceum sin verksamhet i 
Åbo, och när detta utvidgades, upphör-
de det privata lyceet med sin verksam-
het. Det statliga lyceet fick utrymmen i 
ett hus kallat Spinnhuset i hörntomten 
av Slottsgatan och Spinnhusgatan. Det-
ta stenhus i två våningar hade byggts 
1851, och använts som spinnhus för 
vanartiga kvinnor och som kasern för 
ryska soldater.

I lyceet som startade 1879 rådde 
en strikt finsksinnad anda, bland så-
väl lärare som elever. T.ex. doktor A.W. 
Jahnsson, som hörde till lyceets grun-
dare och som också var lyceets lektor i 

Egentliga Finlands och Åbos första finskspråkiga 
läroverk grundades 1879. Den började sin verk-
samhet som statslyceum hösten 1883 i före detta 
spinnhusets byggnad vid Slottsgatan. Turun Lyseo, 
som grundades 1903, verkade till en början i det 
äldre huset på spinnhusets tomt från 1700-talet. 
Denna byggnad vid hörnet av skoltomten revs i 
början av 1910-talet. (TKA)

Som ett alternativ framfördes, att Åbo 
svenska lyceums parallellklass skulle 
ge undervisning på finska. Senaten och 
skolöverstyrelsen var inte heller villi-
ga att grunda finskspråkiga läroverk. 
Samhället investerade på denna tid in-
te i skolor, och därför började städer-
nas medborgare ta initiativ för grun-
dandet av finskspråkiga skolor. I prak-
tiken var de nya lärosätena hela land-
skapets skolor.

De nya skolorna tillkom ofta så, att 
det till en början var ett privat initia-
tiv, som staten likväl i ett senare skede 
övertog.   Det första finskspråkiga läro-
verket grundades på initiativ av privata 
personer i mars 1879. Ärendet fördes 
fram bl.a. av domprosten, sedermera 
ärkebiskop T.T. Renvall, stadsfullmäkti-
ges ordförande S.W. Troil, svenska lyce-
ets rektor E.T.F. Reuter, folkskolinspek-
tör A. Berner samt många andra infly-
telserika personer. 

Den gamla skolstadens första finsk-
språkiga läroverk kunde börja sin 
verksamhet i början av september i fö-
re detta societetshusets byggnad i hör-
net av Slottsgatan och Auragatan. I sep-
tember hade man även inlett verksam-
heten i Viborgs och Björneborgs finsk-
språkiga läroverk. Vid inträdesprovet 
till första klassen i Åbos nya läroverk 
godkändes 42 elever. Skolan verkade 
senare i övre våningen av ett empire-
hus ägt av konsul G.W. Säwens arvingar 
norr om Domkyrkan.
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latin, hörde till grundarna av Uusi Suo-
metar och Auralehti. Från hans penna 
härstammade också läroboken ”Finska 
språkets satslära”, som sedan blev en 
förebild för E.N. Setäläs kända gram-
matik.

Många som kom till skolan drömde 
om prästyrket, för många ansåg präs-
ten eller kyrkoherden vara samhällets 
förnämsta person. Livets vardag kunde 
ofta vara hård för barnen. Om en pojke 
berättas följande:

” Född i Kiikala 1863 som son till 
en fattig mor. Livnärde sig som barn 
med tiggeri och med arbete som vall-
pojke och skomakare. Driven av bild-
ningstörsten reste han med ett kläd-
knyte under armen och med torrt 
bröd i fickan till ´prästskolan´ i Åbo, 
där han tidigare aldrig varit och där 
han inte kände en enda människa” 
(övers.).

Hurudan inverkan hade då lärover-
ket på sina elever? Studentexamen var 
redan ett värde i sig. Skolgången inled-
des med stora förhoppningar. Elever 
som fått sin studentmössa blev fort-
sättningsvis ofta präster, lärare eller 
tjänstemän. Den gamla latinskolans 
uppgift fyllde läroverken väl. Gossar-
nas mål var att avancera i ståndssam-
hället, och en lyceist var redan en her-
re.

Eleverna kommer och går, men i de 
nya läroverken fanns det vid 1800-ta-

lets slut ofta många bröder från sam-
ma familj. Många kom från olika delar 
av landskapet. T.ex. av rusthållare P.A. 
Nummelins pojkar från Nådendal kom 
sex av sju till det finskspråkiga lyceet. 
Skolan var på sätt eller annat en del av 
denna familjs vardag i nästan 30 år.

Läroverkens vardag avslöjar likväl, 
att många svårigheter mötte dem som 
gått in för den lärda banan. Naturligt-
vis anknöt sig eleverna på olika sätt till 
gemenskapen. Av olika orsaker klarade 
inte alla skolgången. Livets vardag var 
svår för många. 

Inlärningssvårigheter kunde bli ett 
oöverstigligt hinder tämligen snart. 
Särskilt latinet var en stötesten som 
stoppade skolgången. Skolgången kun-
de också avbrytas av sjukdom, ekono-
miska svårigheter eller av stadens fres-
telser. Alla avancerade inte socialt. 

Det var fortsättningsvis ganska van-
ligt, att en del av eleverna försvann. 
Många av de som avbrutit sin skolgång  
sökte sig till järnvägen, handels- 
branschen eller till sjömansyrket.  
T.ex. om en elev, son till en körkarl, 
som kommit till lyceet 1879 berättar  
matrikeln, att det var en begåvad och 
livlig elev, som på grund av fattiga  
hemförhållanden och ett oregelbundet 
liv inte på de högre klasserna längre 
kunde fullfölja studierna, varefter han 
avgick.
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Ritningar till Landshövdingens kansli - Svenska klassiska lyceum. 
Gymnastiksal nr 1 med fasad mot Västra Strandgatan.
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FOLKSKOLORNAS ELEVANTAL I DE STÖRSTA 
STÄDERNA I FINLAND 1875-1890

Stad Invånare 1875
Folkskolelever 

1875 1880 1885 1890

Helsingfors  33 602 1 231 1 736 2 688 3 935

Åbo 22 018 670 1 144 1 765 2 387

Viborg 12 575 457 840 1 107 1 311

Uleåborg 8 679 190 560 798 930

Tammerfors 8 443 199 488 1 122 1 904

Björneborg 7 346 392 835 917 1 011

Alla städer 149 846 6 348 9 829 13 652 18 050

inte speciellt intresserad av att bekosta
nya lärosäten för sina barn. 

I landets största städer växte folk-
skolornas antal snabbt. Utveckling-
ens riktning syns tydligt t.ex. i siffror-
na från Tammerfors, men Åbo var un-
der hela epoken näststörst i betydel-
se sett till elevantalet. Såsom framgår 
av följande tabell, fanns det bara i Hel-
singfors och i Åbo mer än 1000 folk-
skolelever. Efter ett årtionde fanns det 
i Helsingfors folkskolor redan närma-
re 4000 elever och i Åbos folkskolor ca 
2400.

Finlands folkskolor fick våren 1881 
sin första officiella läroplan, dvs. de oli-

ka läroämnenas modellkurser. I läro-
planen fanns noggranna bestämmelser
om de olika ämnenas innehåll i den fy-
raåriga folkskolan, som var avsedd för 
barn som fyllt 10 år. I läroplanen fanns 
också omnämnanden om vissa ämnens
läroböcker. T.ex. vid studiet av Finlands
historia rekommenderades Zacharias
Topelius ”Boken om vårt land”. Före
den fyraåriga folkskolan skulle barnen 
ha läskunskap och kunskap om kris-
tendomens grunder, vilket man kunde 
ha förvärvat hemma eller i barnskola, 
dvs. förberedande skola. Till elemen-
tarundervisningens ämnen hörde ock-
så skrivning, huvudräkning och sång.

Ett hinder i det praktiska undervis-
ningsarbetet var bristen på läroböck-
er. Vid århundradets slut var läroböck-
erna i allmänhet översättningar av ut-
ländska böcker. I räkning var det en-
dast lärarna som hade läroböcker. 

I Åbo stad hade man börjat förnya 
folkskolornas reglemente redan i slu-
tet av 1870-talet, eftersom det inte till 
alla delar överensstämde med folkskol-
förordningen. Uppgiften gavs åt en tre-
mannakommitté, i vilken ingick magis-
ter Nylander, vicekonsul Julin och in-
spektör Berner. Utkastet till reglemen-
te blev klart i mars 1880. Ärendet be-
handlades sedan åtskilliga gånger i
fullmäktige och i direktionen. Skolö-

DEN 
ALLMÄNBILDANDE 
UNDERVISNINGEN 
EFFEKTIVERAS 
OCH UTVIDGAS

Vid 1880-talet hade man i Åbo
fått ett fungerande skolsystem
i tre steg. Den högsta nivån ut-

gjorde de läroverk som gav en sådan
undervisning som ledde till universi-
tetet, varav ett läroverk var finsksprå-
kigt. De kommunala högre och lägre
folkskolorna gav sedan grundläggan-
de bildning för de breda folklagren.

Enligt befolkningsstatistiken från
1880 var det endast 2 % av hela lan-
dets befolkning som hade en högre ut-
bildning än folkskola. I Egentliga Fin-
land grundade man inte folkskolor sär-
skilt snabbt. En del av befolkningen var
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undervisning som ledde till universi-
tetet, varav ett läroverk var finsksprå-
kigt. De kommunala högre och lägre 
folkskolorna gav sedan grundläggan-
de bildning för de breda folklagren.

Enligt befolkningsstatistiken från 
1880 var det endast 2 % av hela landets 
befolkning som hade en högre utbild-
ning än folkskola. I Egentliga Finland 
grundade man inte folkskolor särskilt 
snabbt. En del av befolkningen var inte 

speciellt intresserad av att bekosta nya 
lärosäten för sina barn. 

I landets största städer växte folk-
skolornas antal snabbt. Utvecklingens 
riktning syns tydligt t.ex. i siffrorna från 
Tammerfors, men Åbo var under hela 
epoken näststörst i betydelse sett till 
elevantalet. Såsom framgår av följande 
tabell, fanns det bara i Helsingfors och 
i Åbo mer än 1000 folkskolelever. Ef-
ter ett årtionde fanns det i Helsingfors 
folkskolor redan närmare 4000 elever 
och i Åbos folkskolor ca 2400.

Finlands folkskolor fick våren 1881 
sin första officiella läroplan, dvs. de oli-
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FOLKSKOLORNAS ELEVANTAL I DE STÖRSTA 
STÄDERNA I FINLAND 1875-1890

Stad Invånare 1875
Folkskolelever 

1875 1880 1885 1890

Helsingfors  33 602 1 231 1 736 2 688 3 935

Åbo 22 018 670 1 144 1 765 2 387

Viborg 12 575 457 840 1 107 1 311

Uleåborg 8 679 190 560 798 930

Tammerfors 8 443 199 488 1 122 1 904

Björneborg 7 346 392 835 917 1 011

Alla städer 149 846 6 348 9 829 13 652 18 050

inte speciellt intresserad av att bekosta
nya lärosäten för sina barn. 

I landets största städer växte folk-
skolornas antal snabbt. Utveckling-
ens riktning syns tydligt t.ex. i siffror-
na från Tammerfors, men Åbo var un-
der hela epoken näststörst i betydel-
se sett till elevantalet. Såsom framgår 
av följande tabell, fanns det bara i Hel-
singfors och i Åbo mer än 1000 folk-
skolelever. Efter ett årtionde fanns det 
i Helsingfors folkskolor redan närma-
re 4000 elever och i Åbos folkskolor ca 
2400.

Finlands folkskolor fick våren 1881 
sin första officiella läroplan, dvs. de oli-

ka läroämnenas modellkurser. I läro-
planen fanns noggranna bestämmelser
om de olika ämnenas innehåll i den fy-
raåriga folkskolan, som var avsedd för 
barn som fyllt 10 år. I läroplanen fanns 
också omnämnanden om vissa ämnens
läroböcker. T.ex. vid studiet av Finlands
historia rekommenderades Zacharias
Topelius ”Boken om vårt land”. Före
den fyraåriga folkskolan skulle barnen 
ha läskunskap och kunskap om kris-
tendomens grunder, vilket man kunde 
ha förvärvat hemma eller i barnskola, 
dvs. förberedande skola. Till elemen-
tarundervisningens ämnen hörde ock-
så skrivning, huvudräkning och sång.

Ett hinder i det praktiska undervis-
ningsarbetet var bristen på läroböck-
er. Vid århundradets slut var läroböck-
erna i allmänhet översättningar av ut-
ländska böcker. I räkning var det en-
dast lärarna som hade läroböcker. 

I Åbo stad hade man börjat förnya 
folkskolornas reglemente redan i slu-
tet av 1870-talet, eftersom det inte till 
alla delar överensstämde med folkskol-
förordningen. Uppgiften gavs åt en tre-
mannakommitté, i vilken ingick magis-
ter Nylander, vicekonsul Julin och in-
spektör Berner. Utkastet till reglemen-
te blev klart i mars 1880. Ärendet be-
handlades sedan åtskilliga gånger i
fullmäktige och i direktionen. Skolö-
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gjorde de läroverk som gav en sådan
undervisning som ledde till universi-
tetet, varav ett läroverk var finsksprå-
kigt. De kommunala högre och lägre
folkskolorna gav sedan grundläggan-
de bildning för de breda folklagren.

Enligt befolkningsstatistiken från
1880 var det endast 2 % av hela lan-
dets befolkning som hade en högre ut-
bildning än folkskola. I Egentliga Fin-
land grundade man inte folkskolor sär-
skilt snabbt. En del av befolkningen var
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om de olika ämnenas innehåll i den fy-
raåriga folkskolan, som var avsedd för 
barn som fyllt 10 år. I läroplanen fanns 
också omnämnanden om vissa ämnens 
läroböcker. T.ex. vid studiet av Finlands 
historia rekommenderades Zacharias 
Topelius ”Boken om vårt land”. Före 
den fyraåriga folkskolan skulle barnen 
ha läskunskap och kunskap om kris-
tendomens grunder, vilket man kunde 
ha förvärvat hemma eller i barnskola, 
dvs. förberedande skola. Till elemen-
tarundervisningens ämnen hörde ock-
så skrivning, huvudräkning och sång.

Ett hinder i det praktiska undervis-
ningsarbetet var bristen på läroböcker. 
Vid århundradets slut var läroböck erna 
i allmänhet översättningar av utländ-
ska böcker. I räkning var det endast lä-
rarna som hade läroböcker. 

I Åbo stad hade man börjat förnya 
folkskolornas reglemente redan i slu-
tet av 1870-talet, eftersom det inte till 
alla delar överensstämde med folkskol-
förordningen. Uppgiften gavs åt en tre-
mannakommitté, i vilken ingick magis-
ter Nylander, vicekonsul Julin och in-
spektör Berner. Utkastet till reglemen-
te blev klart i mars 1880. Ärendet be-
handlades sedan åtskilliga gånger i full-
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Efter Berner blev magister Weckman inspektör för 
Åbos folkskolor. Han ansvarade för stadens finsk-
språkiga och svenskspråkiga folkskolor ända till 
början av 1920-talet. (Lauri Tiikasalo)
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verstyrelsen fastställde reglementet i 
december 1882. Enligt det nya regle-
mentet delades Åbos skolor i två grup-
per, så att den tidigare lägre folkskolan 
blev treårig och i stället för den högre 
folkskolan kom realklasser, som kall-
ades för folkskolans tre högsta klasser. 
Skolgången skulle man inleda redan 
som sexårig. Kanhända denna bestäm-
melse berodde på, att staden beslöt att 
indra de särskilda småbarnsskolorna, 
där det hade funnits många sexåriga 
barn. Det nya reglementet började in-
te tillämpas genast utan till en början i 
fem av folkskolans nybörjarklasser.    

Skolstyrelsen hade redan 1872 
framhållit, att varje län bör utnämna en 
folkskolinspektör. De första heltidsan-
ställda inspektörerna började sin verk-
samhet år 1884. 

På detta sätt utvecklades en nog-
grann kontroll av skolverksamheten i 
två nivåer. Förutom den egna inspek-
tören granskades verksamheten ock-
så av skolstyrelsens tjänstemän, som 
ibland kunde blanda sig i tämligen 
små frågor också på det lokala planet. 
År 1886 valdes A.W. Weckman till in-
spektör för Åbos folkskolor. Hans före-
gångare Berner hade valts till inspek-
tör i Viborgs län. Senare övergick han 
till skolöverstyrelsens tjänst. Weckman 
skötte tjänsten som inspektör ända in 
på 1920-talet. Som direktionens se-
kreterare verkade J.E. Dahlström ända 
från folkskolornas grundande till 1899. 
Han efterföljdes av vicehäradshövding 

B.A.F. Sundroos. Folkskolornas förvalt-
ning handhades således vid 1800-ta-
lets slut av endast två personer.

Tiden då folkskolornas 
elevantal ökar snabbt
Elevantalet i folkskolorna i Åbo öka-
de snabbt under 1880-talet. T.ex. 1885 
hade det enligt inspektörens anmälan 
skrivits in 434 nya elever. Speciellt an-
talet parallellklasser inom den finsk-
språkiga nybörjarundervisningen öka-
de. I statistiken kan man också se nå-
got undantag. T.ex. fortsättningsskolan 
blev inte särskilt populär. När folksko-

lan utvidgades upphörde småbarns-
skolans verksamhet. I deras verksam-
het hade vid årtiondets slut funnits 
närmare 300 sexåringar. Den svenska 
skolan för försummade barn upphör-
de 1887, då det i skolan fanns endast 
sex elever. Detta blev ändå temporärt, 
för man var tvungen att snart öppna 
skolan på nytt.

Efter några år märkte man, att in-
ledningsåldern till folkskolan var för 
låg. För de yngsta eleverna i årskurs 1 
var den läroplansenliga undervisning-
en mycket betungande. I maj 1886 fö-
reslog inspektör Berner, att den lägsta 
klassen skulle indelas i två avdelningar. 
Sexåringarna skulle först gå ett år i den 
lägre avdelningen och därefter ett år i 
den högre avdelningen. Båda grupper-
na skulle ha endast en två timmar lång 
skoldag, men de äldre eleverna skul-
le därtill ha 2-3 timmar handarbete i 
veckan. 

Ärendet övergick senare till inspek-
tör Weckman. Han återupptog ärendet 
efter några år. Inledningsåldern kun-
de höjas men ett alternativ var också 
en delning i två avdelningar. Eleverna i 
den lägre avdelningen skulle vara i sko-
lan två timmar per dag och eleverna 
i den högre tre timmar. Skolstyrelsen 
godtog arrangemanget. Årskurs 1 va-
rade enligt denna modell i två år.

Det nya systemet togs i bruk från 
början av läsåret 1891. På så sätt ha-
de man i Åbo en ”förskola” för sexår-
ingar och folkskolan blev sjuårig. Sam-

ma lärare skötte undervisningen i bå-
da avdelningarna i årskurs 1. De yngsta 
elevernas skoldag varade bara två tim-
mar, men för lärarna var systemet ut-
manande, för de kunde ha 60-90 elever 
under dagen. 

Skolväsendets överinspektör A. 
Haapanen fäste uppmärksamhet vid 
frågan i början av år 1909. Han tyck-
te det var märkligt, att man tog sexår-
ingar till folkskolan. Om så unga barn 
går i skola, bör undervisningen ordnas 
såsom i en barnträdgård, dvs. Fröbels 
handarbete, sång och lek. Från hös-
ten 1909 ändrades årskurs 1 till ett-
årig med 24 veckotimmar. Efter detta 
började man skolgången som sjuåring. 
Förändringen syns också i uppgifter-
na om folkskolornas elevantal. Läsåret 

mäktige och i direktionen. Skolöversty-
relsen fastställde reglementet i decem-
ber 1882. Enligt det nya reglementet 
delades Åbos skolor i två grupper, så 
att den tidigare lägre folkskolan blev 
treårig och i stället för den högre folk-
skolan kom realklasser, som kallades 
för folkskolans tre högsta klasser. Skol-
gången skulle man inleda redan som 
sexårig. Kanhända denna bestämmelse 
berodde på, att staden beslöt att indra 
de särskilda småbarnsskolorna, där det 
hade funnits många sexåriga barn. Det 
nya reglementet började inte tillämpas 
genast utan till en början i fem av folk-
skolans nybörjarklasser.    

Skolstyrelsen hade redan 1872 
framhållit, att varje län bör utnämna en 
folkskolinspektör. De första heltidsan-
ställda inspektörerna började sin verk-
samhet år 1884. 

På detta sätt utvecklades en nog-
grann kontroll av skolverksamheten i 
två nivåer. Förutom den egna inspek-
tören granskades verksamheten ock-
så av skolstyrelsens tjänstemän, som 
ibland kunde blanda sig i tämligen 
små frågor också på det lokala planet. 
År 1886 valdes A.W. Weckman till in-
spektör för Åbos folkskolor. Hans före-
gångare Berner hade valts till inspek-
tör i Viborgs län. Senare övergick han 
till skolöverstyrelsens tjänst. Weckman 
skötte tjänsten som inspektör ända in 
på 1920-talet. Som direktionens se-
kreterare verkade J.E. Dahlström ända 
från folkskolornas grundande till 1899. 

Han efterföljdes av vicehäradshövding 
B.A.F. Sundroos. Folkskolornas förvalt-
ning handhades således vid 1800-talets 
slut av endast två personer.

Tiden då folkskolornas 
elevantal ökar snabbt

Elevantalet i folkskolorna i Åbo öka-
de snabbt under 1880-talet. T.ex. 1885 
hade det enligt inspektörens anmälan 
skrivits in 434 nya elever. Speciellt an-
talet parallellklasser inom den finsk-
språkiga nybörjarundervisningen öka-
de. I statistiken kan man också se nå-
got undantag. T.ex. fortsättningssko  lan 
blev inte särskilt populär. När folksko-
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verstyrelsen fastställde reglementet i
december 1882. Enligt det nya regle-
mentet delades Åbos skolor i två grup-
per, så att den tidigare lägre folkskolan 
blev treårig och i stället för den högre 
folkskolan kom realklasser, som kall-
ades för folkskolans tre högsta klasser. 
Skolgången skulle man inleda redan
som sexårig. Kanhända denna bestäm-
melse berodde på, att staden beslöt att 
indra de särskilda småbarnsskolorna, 
där det hade funnits många sexåriga
barn. Det nya reglementet började in-
te tillämpas genast utan till en början i 
fem av folkskolans nybörjarklasser.    

Skolstyrelsen hade redan 1872
framhållit, att varje län bör utnämna en
folkskolinspektör. De första heltidsan-
ställda inspektörerna började sin verk-
samhet år 1884. 

På detta sätt utvecklades en nog-
grann kontroll av skolverksamheten i
två nivåer. Förutom den egna inspek-
tören granskades verksamheten ock-
så av skolstyrelsens tjänstemän, som
ibland kunde blanda sig i tämligen
små frågor också på det lokala planet. 
År 1886 valdes A.W. Weckman till in-
spektör för Åbos folkskolor. Hans före-
gångare Berner hade valts till inspek-
tör i Viborgs län. Senare övergick han 
till skolöverstyrelsens tjänst. Weckman
skötte tjänsten som inspektör ända in 
på 1920-talet. Som direktionens se-
kreterare verkade J.E. Dahlström ända 
från folkskolornas grundande till 1899.
Han efterföljdes av vicehäradshövding 

B.A.F. Sundroos. Folkskolornas förvalt-
ning handhades således vid 1800-ta-
lets slut av endast två personer.

Tiden då folkskolornas 
elevantal ökar snabbt
Elevantalet i folkskolorna i Åbo öka-
de snabbt under 1880-talet. T.ex. 1885 
hade det enligt inspektörens anmälan 
skrivits in 434 nya elever. Speciellt an-
talet parallellklasser inom den finsk-
språkiga nybörjarundervisningen öka-
de. I statistiken kan man också se nå-
got undantag. T.ex. fortsättningsskolan 
blev inte särskilt populär. När folksko-

lan utvidgades upphörde småbarns-
skolans verksamhet. I deras verksam-
het hade vid årtiondets slut funnits 
närmare 300 sexåringar. Den svenska 
skolan för försummade barn upphör-
de 1887, då det i skolan fanns endast 
sex elever. Detta blev ändå temporärt, 
för man var tvungen att snart öppna 
skolan på nytt.

Efter några år märkte man, att in-
ledningsåldern till folkskolan var för 
låg. För de yngsta eleverna i årskurs 1 
var den läroplansenliga undervisning-
en mycket betungande. I maj 1886 fö-
reslog inspektör Berner, att den lägsta 
klassen skulle indelas i två avdelningar. 
Sexåringarna skulle först gå ett år i den 
lägre avdelningen och därefter ett år i 
den högre avdelningen. Båda grupper-
na skulle ha endast en två timmar lång 
skoldag, men de äldre eleverna skul-
le därtill ha 2-3 timmar handarbete i 
veckan. 

Ärendet övergick senare till inspek-
tör Weckman. Han återupptog ärendet 
efter några år. Inledningsåldern kun-
de höjas men ett alternativ var också 
en delning i två avdelningar. Eleverna i 
den lägre avdelningen skulle vara i sko-
lan två timmar per dag och eleverna 
i den högre tre timmar. Skolstyrelsen 
godtog arrangemanget. Årskurs 1 va-
rade enligt denna modell i två år.

Det nya systemet togs i bruk från 
början av läsåret 1891. På så sätt ha-
de man i Åbo en ”förskola” för sexår-
ingar och folkskolan blev sjuårig. Sam-

ma lärare skötte undervisningen i bå-
da avdelningarna i årskurs 1. De yngsta
elevernas skoldag varade bara två tim-
mar, men för lärarna var systemet ut-
manande, för de kunde ha 60-90 elever
under dagen. 

Skolväsendets överinspektör A.
Haapanen fäste uppmärksamhet vid
frågan i början av år 1909. Han tyck-
te det var märkligt, att man tog sexår-
ingar till folkskolan. Om så unga barn 
går i skola, bör undervisningen ordnas 
såsom i en barnträdgård, dvs. Fröbels 
handarbete, sång och lek. Från hös-
ten 1909 ändrades årskurs 1 till ett-
årig med 24 veckotimmar. Efter detta
började man skolgången som sjuåring. 
Förändringen syns också i uppgifter-
na om folkskolornas elevantal. Läsåret 

Skolornas årsexamina var en gammal tradition. 
Under folkskolornas första tid fanns det annon-
ser i tidningarna. Det var offentliga tillställningar. 
Examinas tidpunkter framkommer av en annons i 
Turun Lehti i maj 1885, där det också framgår att 
skolorna inte hade egna namn utan kändes igen 
genom en nummerordning.
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verstyrelsen fastställde reglementet i
december 1882. Enligt det nya regle-
mentet delades Åbos skolor i två grup-
per, så att den tidigare lägre folkskolan 
blev treårig och i stället för den högre 
folkskolan kom realklasser, som kall-
ades för folkskolans tre högsta klasser. 
Skolgången skulle man inleda redan
som sexårig. Kanhända denna bestäm-
melse berodde på, att staden beslöt att 
indra de särskilda småbarnsskolorna, 
där det hade funnits många sexåriga
barn. Det nya reglementet började in-
te tillämpas genast utan till en början i 
fem av folkskolans nybörjarklasser.    

Skolstyrelsen hade redan 1872
framhållit, att varje län bör utnämna en
folkskolinspektör. De första heltidsan-
ställda inspektörerna började sin verk-
samhet år 1884. 

På detta sätt utvecklades en nog-
grann kontroll av skolverksamheten i
två nivåer. Förutom den egna inspek-
tören granskades verksamheten ock-
så av skolstyrelsens tjänstemän, som
ibland kunde blanda sig i tämligen
små frågor också på det lokala planet. 
År 1886 valdes A.W. Weckman till in-
spektör för Åbos folkskolor. Hans före-
gångare Berner hade valts till inspek-
tör i Viborgs län. Senare övergick han 
till skolöverstyrelsens tjänst. Weckman
skötte tjänsten som inspektör ända in 
på 1920-talet. Som direktionens se-
kreterare verkade J.E. Dahlström ända 
från folkskolornas grundande till 1899.
Han efterföljdes av vicehäradshövding 

B.A.F. Sundroos. Folkskolornas förvalt-
ning handhades således vid 1800-ta-
lets slut av endast två personer.

Tiden då folkskolornas 
elevantal ökar snabbt
Elevantalet i folkskolorna i Åbo öka-
de snabbt under 1880-talet. T.ex. 1885 
hade det enligt inspektörens anmälan 
skrivits in 434 nya elever. Speciellt an-
talet parallellklasser inom den finsk-
språkiga nybörjarundervisningen öka-
de. I statistiken kan man också se nå-
got undantag. T.ex. fortsättningsskolan 
blev inte särskilt populär. När folksko-

lan utvidgades upphörde småbarns-
skolans verksamhet. I deras verksam-
het hade vid årtiondets slut funnits
närmare 300 sexåringar. Den svenska 
skolan för försummade barn upphör-
de 1887, då det i skolan fanns endast
sex elever. Detta blev ändå temporärt, 
för man var tvungen att snart öppna
skolan på nytt.

Efter några år märkte man, att in-
ledningsåldern till folkskolan var för
låg. För de yngsta eleverna i årskurs 1 
var den läroplansenliga undervisning-
en mycket betungande. I maj 1886 fö-
reslog inspektör Berner, att den lägsta 
klassen skulle indelas i två avdelningar.
Sexåringarna skulle först gå ett år i den
lägre avdelningen och därefter ett år i 
den högre avdelningen. Båda grupper-
na skulle ha endast en två timmar lång 
skoldag, men de äldre eleverna skul-
le därtill ha 2-3 timmar handarbete i
veckan. 

Ärendet övergick senare till inspek-
tör Weckman. Han återupptog ärendet 
efter några år. Inledningsåldern kun-
de höjas men ett alternativ var också
en delning i två avdelningar. Eleverna i 
den lägre avdelningen skulle vara i sko-
lan två timmar per dag och eleverna
i den högre tre timmar. Skolstyrelsen
godtog arrangemanget. Årskurs 1 va-
rade enligt denna modell i två år.

Det nya systemet togs i bruk från
början av läsåret 1891. På så sätt ha-
de man i Åbo en ”förskola” för sexår-
ingar och folkskolan blev sjuårig. Sam-

ma lärare skötte undervisningen i bå-
da avdelningarna i årskurs 1. De yngsta 
elevernas skoldag varade bara två tim-
mar, men för lärarna var systemet ut-
manande, för de kunde ha 60-90 elever 
under dagen. 

Skolväsendets överinspektör A. 
Haapanen fäste uppmärksamhet vid 
frågan i början av år 1909. Han tyck-
te det var märkligt, att man tog sexår-
ingar till folkskolan. Om så unga barn 
går i skola, bör undervisningen ordnas 
såsom i en barnträdgård, dvs. Fröbels 
handarbete, sång och lek. Från hös-
ten 1909 ändrades årskurs 1 till ett-
årig med 24 veckotimmar. Efter detta 
började man skolgången som sjuåring. 
Förändringen syns också i uppgifter-
na om folkskolornas elevantal. Läsåret 
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Läsår Eg. folkskola Förs. barns skola Kvällsskola Forts. skola Sammanlagt

1871–1872 150 150

1876–1877 747 21 768

1881–1882 1331 33 1364

1886–1887 1953 57 2010

1890–1891 2382 43 105 2530

1891–1892 2571 43 93 2707

1892–1893 2892 35 165 3092

1893–1894 3128 34 219 3381

1894–1895 3353 39 263 3655

1895–1896 3497 45 206 3748

1896–1897 3591 34 214 77 3916

1897–1898 3717 31 243 20 4011

1898–1899 3610 24 180 27 3841

1899–1900 3861 28 277 49 4215

1900–1901 3944 32 212 50 4238

1901–1902 4049 39 179 46 4313

1902–1903 4159 31 182 50 4422

1903–1904 4080 29 144 56 4309

1904–1905 4098 21 112 41 4272

1905–1906 4111 26 128 51 4316

1906–1907 4241 33 126 49 4449

1907–1908 4383 21 78 61 4543

1908–1909 4603 37 96 89 4825

1909–1910 4200 38 79 100 4426

1910–1911 4350 31 63 110 4554

1911–1912 4502 26 66 98 4692

1912–1913 4664 25 39 107 4835

1913–1914 4717 19 38 132 4906

1914–1915 4728 23 25 165 4941

1915–1916 4767 24 16 192 4999

1916–1917 4794 13 22 172 5001

ELEVANTALET I ÅBO STADS FOLKSKOLOR 1871-1917
1908-1909 var elevantalet 4603, men 
följande läsår bara ca 4200.

Förordningen om distriktsindel-
ning från 1898 främjade grundandet 
av folkskolor på landsbygden. Enligt 
förordningen skulle kommunen grun-
da en skola om minst 30 elever anmä-
ler sig. Därtill fick elevens skolväg inte 
vara längre än fem kilometer. Efter det-
ta måste man t.ex. i S:t Karins se över 
distriktsindelningen. 

För Åbo och dess grannar S:t Karins 
och S:t Marie förorsakade förortsfrå-
gan många problem. Bl.a. ordnandet av 
folkskolundervisning beredde svårig-
heter. I början av 1900-talet framgår 

det av kyrkböckerna i S:t Karins, att en 
tredjedel av befolkningen på ca 6000 
var landsbygdsbefolkning medan två 
tredjedelar var arbetare från Åbo med 
omnejd. 

Vid slutet av 1800-talet var elevan-
talet i Åbos folkskolor redan närma-
re 4000, och även en del förortsbarn 
från S:t Karins och S:t Marie gick i sta-
dens folkskolor. Detta väckte missnöje i 
folkskolans direktion i Åbo. Hösttermi-
nen 1902 fanns det sammanlagt 4110 
elever i stadens folkskolor, varav över 
20 % eller 880 var från S:t Karins el-
ler S:t Marie. Detta medförde kännbara 
kostnader för Åbo. Landskommunerna 
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Läsår Eg. folkskola Förs. barns skola Kvällsskola Forts. skola Sammanlagt
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1892–1893 2892 35 165 3092
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1895–1896 3497 45 206 3748

1896–1897 3591 34 214 77 3916
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1898–1899 3610 24 180 27 3841

1899–1900 3861 28 277 49 4215

1900–1901 3944 32 212 50 4238

1901–1902 4049 39 179 46 4313

1902–1903 4159 31 182 50 4422

1903–1904 4080 29 144 56 4309

1904–1905 4098 21 112 41 4272

1905–1906 4111 26 128 51 4316

1906–1907 4241 33 126 49 4449

1907–1908 4383 21 78 61 4543

1908–1909 4603 37 96 89 4825

1909–1910 4200 38 79 100 4426

1910–1911 4350 31 63 110 4554

1911–1912 4502 26 66 98 4692

1912–1913 4664 25 39 107 4835

1913–1914 4717 19 38 132 4906

1914–1915 4728 23 25 165 4941

1915–1916 4767 24 16 192 4999

1916–1917 4794 13 22 172 5001

ELEVANTALET I ÅBO STADS FOLKSKOLOR 1871-1917
1908-1909 var elevantalet 4603, men 
följande läsår bara ca 4200.

Förordningen om distriktsindel-
ning från 1898 främjade grundandet 
av folkskolor på landsbygden. Enligt 
förordningen skulle kommunen grun-
da en skola om minst 30 elever anmä-
ler sig. Därtill fick elevens skolväg inte 
vara längre än fem kilometer. Efter det-
ta måste man t.ex. i S:t Karins se över 
distriktsindelningen. 

För Åbo och dess grannar S:t Karins 
och S:t Marie förorsakade förortsfrå-
gan många problem. Bl.a. ordnandet av 
folkskolundervisning beredde svårig-
heter. I början av 1900-talet framgår 

det av kyrkböckerna i S:t Karins, att en 
tredjedel av befolkningen på ca 6000 
var landsbygdsbefolkning medan två 
tredjedelar var arbetare från Åbo med 
omnejd. 

Vid slutet av 1800-talet var elevan-
talet i Åbos folkskolor redan närma-
re 4000, och även en del förortsbarn 
från S:t Karins och S:t Marie gick i sta-
dens folkskolor. Detta väckte missnöje i 
folkskolans direktion i Åbo. Hösttermi-
nen 1902 fanns det sammanlagt 4110 
elever i stadens folkskolor, varav över 
20 % eller 880 var från S:t Karins el-
ler S:t Marie. Detta medförde kännbara 
kostnader för Åbo. Landskommunerna 

Efter förordningen om distriktsindelning fick man nya folkskolor. Åbos förorter i S:t Karins och S:t Ma-
rie var ändå kommunalt utmanande områden. En del av barnen därifrån gick i stadens skolor och en del 
i landskommunens. När Åbo inte längre tog emot elever från grannkommunerna måste man bl.a. utvidga 
Raunistulan koulu. I bild lärarkåren vid Raunistulan kansakoulu år 1909. (TKA)
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satsade ännu inte på barnens elemen-
tarundervisning. Lagen förpliktigade 
inte heller. Landsbygdens elementar-
undervisning sköttes länge också av 
kyrkans ambulerande skolor. 1905 
fanns det ännu över 50 % av alla barn 
i folkskolåldern i Finland, som inte alls 
gått i skola.

I mars 1903 beslöt fullmäktige, att 
nya elever från S:t Karins och S:t Ma-
rie inte längre tas till stadens skolor. 
De barn från förortsområdet, som re-
dan var i stadens skolor fick fortsätta 
på samma villkor som tidigare till vå-
ren 1905. 

När man inte längre tog nya elev-
er från grannkommunerna till sta-
dens folkskolor, minskade elevanta-
let läsåret 1903-1904 med ca hund-
ra elever. I S:t Karins var man tvung-
en att effektivera skolväsendet. 1906 
blev en ny skola i Lill-Heikkilä färdig 
och Nummen koulu förstorades. Elev-
antalet ökade också i Raunistulan kou-
lu. Fast man fick en tillbyggnad 1904, 
förbättrades inte utrymmessituatio-
nen nämnvärt. S:t Marie borde anting-
en ytterligare utvidga i Raunistula eller 
bygga en ny skola. I detta skede löstes 
frågan genom att bygga ett nytt skol-
hus i Kähäri. Det blev klart i god tid till 
höstterminen 1909.

Stadsfullmäktige i Åbo tillsatte 
1905 en kommitté för att utreda di-
striktsindelningen. Indelningen verk-
ställdes följande år. På vardera sidan av 
Aura å fanns två skoldistrikt.

 Senare ändrades distriktsgränserna 
och nya distrikt bildades. Principen 
var att elevens skolväg inte skulle vara 
längre än 5 km. I de finskspråkiga folk-
skolorna ökade elevantalet ständigt. 
Läsåret 1910-1911 var antalet 3756, 
vilket var över 80 % av alla elever. Di-
striktsindelningen berörde inte sta-
dens svenskspråkiga skolor, eftersom 
de svenska skolorna hade hela staden 
som skoldistrikt. I de svenska folksko-
lornas var elevantalet vid denna tid 
närmare 800.

ELEVANTALET I ÅBOS FINSK- 
OCH SVENSKSPRÅKIGA 
FOLKSKOLOR 1895-1920

Vid århundradets slut fanns det 98 lä-
rare i folkskolorna i Åbo och av dem
var 2/3 kvinnor. Antalet lärare växte
långsamt fram till läsåret 1915-1916
då det fann 179 lärare. De manliga lä-
rarna var endast 39. Undervisningen i 
folkskolorna var således kvinnodomi-
nerad. 

Speciellt under folkskolornas för-
sta tid ansågs läraryrket vara ett kall.
Vid en folkskola på landsbygden fick
läraren en bostad. Också i Åbo hade
under denna tid vissa folkskolor lär-
arbostäder. Enligt det nya reglementet 
kunde en lärare ha 40 elever, men i un-
dantagsfall högst 50. Om det fanns fle-
ra elever än så, måste man anställa en 
lärare till.  

På 1880-talet uppstod en egen yrkes-
kår av lärarna, som började bevaka sin 
grupps intressen. Landets första finsk-
språkiga lärarförening grundades på
vintern 1887 i Åbo. Redan samma år
anslöt sig 21 medlemmar. Föreningens 
första ordförande var Kaarle Werkko, 
som på hösten 1881 börjat som lärare 
i Åbo. Han blev också medlem av folk-
skolornas direktion. Werkko anses va-
ra grundare av Finlands lärarförbund. 
Han var också några år dess ordföran-
de. Lönefrågorna var vid denna tid än-
nu inte centrala i verksamheten. Bland 
personer som figurerar i den finsk-
språkiga lokala lärarföreningen kan
nämnas J.K. Kari. Denna folkskollärare 

1. distr. Stadsdel I och II, del av stadsdel III 
+ södra utmarken

2. distr. Stadsdel IV och V, del av stadsdel III

3. distr. Stadsdel VI och VIII + norra 
utmarken

4. distr. Stadsdel VIII och IX

Läsår
Finska Svenska

Antal % Antal %

1890–1891 1730 68,4 800 31,6

1895–1896 2808 74,9 940 25,1

1900–1901 3270 77,2 968 22,8

1905–1906 3434 79,6 882 20,4

1910–1911 3756 82,5 798 17,5

1915–1916 4167 83,4 832 16,6

1920–1921 3763 85,2 656 14,8

Tjänstebenämning 1890 1900 1910

Ordinarie klasslärare 10 15 24

Biträdande klasslärare 5 3 5

Sånglärare - 1 -

Slöjdlärare - 2 -

Timlärare i slöjd 2 1 1

Ordinarie lärarinnor 45 64 88

Biträdande lärarinnor 15 11 21

Sånglärare (kvinnlig) - 2 -

Handarbetslärarinna - 1 -

Timlärarinnor i handarbete 3 4 8

Sammanlagt 80 104 147

LÄRARE I ÅBOS FOLKSKOLOR 1890, 1900 OCH 1910

SKOLDISTRIKTEN I ÅBO 1906
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satsade ännu inte på barnens elemen-
tarundervisning. Lagen förpliktigade 
inte heller. Landsbygdens elementar-
undervisning sköttes länge också av 
kyrkans ambulerande skolor. 1905 
fanns det ännu över 50 % av alla barn 
i folkskolåldern i Finland, som inte alls 
gått i skola.

I mars 1903 beslöt fullmäktige, att 
nya elever från S:t Karins och S:t Ma-
rie inte längre tas till stadens skolor. 
De barn från förortsområdet, som re-
dan var i stadens skolor fick fortsätta 
på samma villkor som tidigare till vå-
ren 1905. 

När man inte längre tog nya elev-
er från grannkommunerna till sta-
dens folkskolor, minskade elevanta-
let läsåret 1903-1904 med ca hund-
ra elever. I S:t Karins var man tvung-
en att effektivera skolväsendet. 1906 
blev en ny skola i Lill-Heikkilä färdig 
och Nummen koulu förstorades. Elev-
antalet ökade också i Raunistulan kou-
lu. Fast man fick en tillbyggnad 1904, 
förbättrades inte utrymmessituatio-
nen nämnvärt. S:t Marie borde anting-
en ytterligare utvidga i Raunistula eller 
bygga en ny skola. I detta skede löstes 
frågan genom att bygga ett nytt skol-
hus i Kähäri. Det blev klart i god tid till 
höstterminen 1909.

Stadsfullmäktige i Åbo tillsatte 
1905 en kommitté för att utreda di-
striktsindelningen. Indelningen verk-
ställdes följande år. På vardera sidan av 
Aura å fanns två skoldistrikt.

 Senare ändrades distriktsgränserna 
och nya distrikt bildades. Principen 
var att elevens skolväg inte skulle vara 
längre än 5 km. I de finskspråkiga folk-
skolorna ökade elevantalet ständigt. 
Läsåret 1910-1911 var antalet 3756, 
vilket var över 80 % av alla elever. Di-
striktsindelningen berörde inte sta-
dens svenskspråkiga skolor, eftersom 
de svenska skolorna hade hela staden 
som skoldistrikt. I de svenska folksko-
lornas var elevantalet vid denna tid 
närmare 800.

ELEVANTALET I ÅBOS FINSK- 
OCH SVENSKSPRÅKIGA 
FOLKSKOLOR 1895-1920

Vid århundradets slut fanns det 98 lä-
rare i folkskolorna i Åbo och av dem 
var 2/3 kvinnor. Antalet lärare växte 
långsamt fram till läsåret 1915-1916 
då det fann 179 lärare. De manliga lä-
rarna var endast 39. Undervisningen i 
folkskolorna var således kvinnodomi-
nerad. 

Speciellt under folkskolornas för-
sta tid ansågs läraryrket vara ett kall. 
Vid en folkskola på landsbygden fick 
läraren en bostad. Också i Åbo hade 
under denna tid vissa folkskolor lär-
arbostäder. Enligt det nya reglementet 
kunde en lärare ha 40 elever, men i un-
dantagsfall högst 50. Om det fanns fle-
ra elever än så, måste man anställa en 
lärare till.  

På 1880-talet uppstod en egen yrkes-
kår av lärarna, som började bevaka sin 
grupps intressen. Landets första finsk-
språkiga lärarförening grundades på 
vintern 1887 i Åbo. Redan samma år 
anslöt sig 21 medlemmar. Föreningens 
första ordförande var Kaarle Werkko, 
som på hösten 1881 börjat som lärare 
i Åbo. Han blev också medlem av folk-
skolornas direktion. Werkko anses va-
ra grundare av Finlands lärarförbund. 
Han var också några år dess ordföran-
de. Lönefrågorna var vid denna tid än-
nu inte centrala i verksamheten. Bland 
personer som figurerar i den finsk-
språkiga lokala lärarföreningen kan 
nämnas J.K. Kari. Denna folkskollärare 
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LÄRARE I ÅBOS FOLKSKOLOR 1890, 1900 OCH 1910

satsade ännu inte på barnens elemen-
tarundervisning. Lagen förpliktigade 
inte heller. Landsbygdens elementar-
undervisning sköttes länge också av 
kyrkans ambulerande skolor. 1905 
fanns det ännu över 50 % av alla barn 
i folkskolåldern i Finland, som inte alls 
gått i skola.

I mars 1903 beslöt fullmäktige, att 
nya elever från S:t Karins och S:t Ma-
rie inte längre tas till stadens skolor. 
De barn från förortsområdet, som re-
dan var i stadens skolor fick fortsätta 
på samma villkor som tidigare till vå-
ren 1905. 

När man inte längre tog nya elev-
er från grannkommunerna till sta-
dens folkskolor, minskade elevanta-
let läsåret 1903-1904 med ca hund-
ra elever. I S:t Karins var man tvung-
en att effektivera skolväsendet. 1906 
blev en ny skola i Lill-Heikkilä färdig 
och Nummen koulu förstorades. Elev-
antalet ökade också i Raunistulan kou-
lu. Fast man fick en tillbyggnad 1904, 
förbättrades inte utrymmessituatio-
nen nämnvärt. S:t Marie borde anting-
en ytterligare utvidga i Raunistula eller 
bygga en ny skola. I detta skede löstes 
frågan genom att bygga ett nytt skol-
hus i Kähäri. Det blev klart i god tid till 
höstterminen 1909.

Stadsfullmäktige i Åbo tillsatte 
1905 en kommitté för att utreda di-
striktsindelningen. Indelningen verk-
ställdes följande år. På vardera sidan av 
Aura å fanns två skoldistrikt.

 Senare ändrades distriktsgränserna 
och nya distrikt bildades. Principen 
var att elevens skolväg inte skulle vara 
längre än 5 km. I de finskspråkiga folk-
skolorna ökade elevantalet ständigt. 
Läsåret 1910-1911 var antalet 3756, 
vilket var över 80 % av alla elever. Di-
striktsindelningen berörde inte sta-
dens svenskspråkiga skolor, eftersom 
de svenska skolorna hade hela staden 
som skoldistrikt. I de svenska folksko-
lornas var elevantalet vid denna tid 
närmare 800.

ELEVANTALET I ÅBOS FINSK- 
OCH SVENSKSPRÅKIGA 
FOLKSKOLOR 1895-1920

Vid århundradets slut fanns det 98 lä-
rare i folkskolorna i Åbo och av dem 
var 2/3 kvinnor. Antalet lärare växte 
långsamt fram till läsåret 1915-1916 
då det fann 179 lärare. De manliga lä-
rarna var endast 39. Undervisningen i 
folkskolorna var således kvinnodomi-
nerad. 

Speciellt under folkskolornas för-
sta tid ansågs läraryrket vara ett kall. 
Vid en folkskola på landsbygden fick 
läraren en bostad. Också i Åbo hade 
under denna tid vissa folkskolor lär-
arbostäder. Enligt det nya reglementet 
kunde en lärare ha 40 elever, men i un-
dantagsfall högst 50. Om det fanns fle-
ra elever än så, måste man anställa en 
lärare till.  

På 1880-talet uppstod en egen yrkes-
kår av lärarna, som började bevaka sin 
grupps intressen. Landets första finsk-
språkiga lärarförening grundades på 
vintern 1887 i Åbo. Redan samma år 
anslöt sig 21 medlemmar. Föreningens 
första ordförande var Kaarle Werkko, 
som på hösten 1881 börjat som lärare 
i Åbo. Han blev också medlem av folk-
skolornas direktion. Werkko anses va-
ra grundare av Finlands lärarförbund. 
Han var också några år dess ordföran-
de. Lönefrågorna var vid denna tid än-
nu inte centrala i verksamheten. Bland 
personer som figurerar i den finsk-
språkiga lokala lärarföreningen kan 
nämnas J.K. Kari. Denna folkskollärare 
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Timlärarinnor i handarbete 3 4 8

Sammanlagt 80 104 147

LÄRARE I ÅBOS FOLKSKOLOR 1890, 1900 OCH 1910

Vid århundradets slut fanns det 98 lä-
rare i folkskolorna i Åbo och av dem 
var 2/3 kvinnor. Antalet lärare växte 
långsamt fram till läsåret 1915-1916 
då det fann 179 lärare. De manliga lä-
rarna var endast 39. Undervisningen i 
folkskolorna var således kvinnodomi-
nerad. 

Speciellt under folkskolornas första 
tid ansågs läraryrket vara ett kall. Vid 
en folkskola på landsbygden fick lära-
ren en bostad. Också i Åbo hade under 
denna tid vissa folkskolor lärarbostä-
der. Enligt det nya reglementet kunde 
en lärare ha 40 elever, men i undantags-
fall högst 50. Om det fanns flera elever 
än så, måste man anställa en lärare till.  

På 1880-talet uppstod en egen yrkes-
kår av lärarna, som började bevaka sin 
grupps intressen. Landets första finsk-
språkiga lärarförening grundades på 
vintern 1887 i Åbo. Redan samma år 
anslöt sig 21 medlemmar. Föreningens 
första ordförande var Kaarle Werkko, 
som på hösten 1881 börjat som lärare 
i Åbo. Han blev också medlem av folk-
skolornas direktion. Werkko anses va-
ra grundare av Finlands lärarförbund. 
Han var också några år dess ordföran-
de. Lönefrågorna var vid denna tid än-
nu inte centrala i verksamheten. Bland 
personer som figurerar i den finsk-
språkiga lokala lärarföreningen kan 
nämnas J.K. Kari. Denna folkskollärare
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var också ledare inom arbetarrörelsen 
och valdes till senaten 1905. Han var 
också medlem av stadsfullmäktige och 
borgarståndets representant vid lant-
dagarna 1904-1905.  

Den växande folkskolverksamheten 
förvaltades på det lokala planet av di-
rektionen, till vilken stadsfullmäktige 
valde sex ordinarie medlemmar. I för-
valtningen gjordes inga ändringar i slu-
tet av 1800-talet och i början av det föl-
jande seklet. Folkskolornas direktion 
sammanträdde ungefär en gång per 
månad för att behandla skolärenden. 
Den handhade såväl de finskspråki-
ga som de svenskspråkiga folkskolor-
nas verksamhet. En av medlemmar-
na fungerade också som folkskolornas 
ekonom. Emellanåt diskuterade man 
vid mötena principiella skolpolitiska 
frågor. Av protokollen framgår tydligt 
vilken verksamhet man haft. Man kan 
av protokollen dra slutsatsen att eko-
nomin ofta var ett hinder för en gynn-
sam utveckling. Mest behandlade di-
rektionen ärenden i anslutning till lä-
rarval, tjänstledighetsansökningar och 
löner. Elevärenden förkommer sällan i 
direktionens protokoll.

År 1914 hade följande personer av 
stadsfullmäktige valts till direktionen: 
vicehäradshövding I. Aminoff, ordfö-
rande, överläkare A.L. Stråhle, vice ord-
förande, arkitekt A. Nyström, lektor L. 
Öhberg. fabrikör H. von Rettig, lektor 
S. Rosengren och J.S. Jalava, vald av lä-
rarkåren.

På den östra sidan av Aura å hade 
staden på 1880-talet ännu inget eget 
skolhus. Ärendet behandlades i folk-
skolornas direktion i juni 1881. Vid 
nuvarande Sirkkalagatan beslöt man 
att bygga ett skolhus. Ritningarna upp-
gjordes av stadsarkitekt C.J.F. von Heid-
eken. Detta var det första skolhus som 
staden byggt själv. Skolan var klar hös-
ten 1884 och hade 265 elever. Invig-
ningen utfördes av ärkebiskopen. Se-
nare fick skolan namnet Sirkkala folk-
skola. Skolan hade två träbyggnader. I 
den ena fanns fyra klassrum och i den 
andra tre. 

I mars 1885 fanns det planer på 
att bygga två nya skolhus på det s.k. 
Lindhska husets plats, där det skulle 
finnas sammanlagt sex klassrum, men 
stadsfullmäktig beslöt att lägga ner 
planerna. Närmast ekonomiska skäl 
orsakade att byggande av skolhus i sta-
dens egen regi nästa helt låg nere i ett 
par decennier.    

Vid sekelskiftet hade Åbo endast fy-
ra egna skolfastigheter, varav den älds-
ta var byggd 1817. Många folkskolor 
verkade i hyresutrymmen. På 1870-ta-
let var de vanliga trähuslägenheter. 
När stadsfullmäktige gått in för att in-
te bygga nytt, var man tvungen att hy-
ra utrymmen. Från mitten av 1880-ta-
let gjorde man vanligen hyresavtal på 
10 år. På detta sätt kunde man hyra tre 
skolhus vid Trädgårdsgatan som vakt-
mästare A.O. Ståhlström låtit bygga 
1885-1889. Vid Varvstorget i hörnet 
av Varvs- och Amiralitetsgatan byggdes 
en skola 1885, där det fanns tre klass-
rum. ”Slottsfältsskolan” var i stadens 
användning endast 10 år, dvs. hyresav-
talets tid. Från början av hösten 1887 
hyrdes ett nytt skolhus vid Skolgatan 
som ägdes av väktare S. Sandberg. Hu-
set var gjort efter samma ritningar som 
A.O. Ståhlströms hus, som hade byggts 
några år tidigare i korsningen av Träd-
gårdsgatan och Humlegårdsgatan.      

Magister W. Floman från skolöver-
styrelsen besökte Åbo för att gran-
ska folkskolornas verksamhet hösten 
1892. Han fäste särskild uppmärksam-
het vid att det fanns för få klassrum och 
att man därför varit tvungen att ty sig 
till växelläsning. Allmänt tyckte han än-
då att skolorna var i bra skick och han 
var glad över att flera skolor hade eg-
na gymnastiksalar. Men en del hyres-
utrymmen i vanliga trähus lämpade 
sig inte för skolbruk. Läget förbättra-
des något när ett nytt folkskolhus blev 

För att förverkliga folkskolornas för-
valtning och specialuppgifter fanns 
det under den första tiden en mycket 
liten tjänstemannagrupp. Vid början 
av 1900-talet var fortsättningsvis A.W. 
Weckman inspektör på heltid. Som se-
kreterare verkade vicehäradshövding 
B.A.F. Sundroos.

Från höstterminen 1908 fick folk-
skolorna en kanslist och en egen eko-
nom avlönades 1911. På så sätt fanns 
det fyra arbetstagare som ansvarade 
för ”centralförvaltningen”. År 1915 
hade ”centralförvaltningen” följande 
tjänsteinnehavare: Folkskolinspektör 
A.W. Weckman, skolläkare Hans Sö-
derling, skoltandläkare Harald Blom-
berg, ekonom Ossian Krook, sekrete-
rare B.A.F. Sundroos och kanslist Aino 
Lindblad.

Folkskolornas utrymmesfrågor 
– nya folkskolhus
Det behövdes hela tiden mera un-
dervisningsutrymmen, och ännu på 
1800-talet beaktade man nästan in-
te alls skolornas speciella behov. T.ex. 
i före detta Societetshuset skaffade 
man klassutrymmen i en stor före det-
ta matsal och i det intilliggande bil-
jardrummet. Man beslöt att göra ett 
rådhus av huvudbyggnaden, men läs-
året 1880-1881 hade man placerat åt-
ta klasser i ”den gamla krogens” ut-
rymmen, varav fem hade morgonskift.
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År 1884 blev det första skolhuset som staden 
byggt som folkskola, planerat av arkitekt von Hei-
deken, klart vid Sirkkalagatan. På 1920-talet fick 
skolan namnet Sirkkala folkskola. (Turun kansan-
opetuksen historia)

På den östra sidan av Aura å hade 
staden på 1880-talet ännu inget eget 
skolhus. Ärendet behandlades i folk-
skolornas direktion i juni 1881. Vid 
nuvarande Sirkkalagatan beslöt man 
att bygga ett skolhus. Ritningarna upp-
gjordes av stadsarkitekt C.J.F. von Heid-
eken. Detta var det första skolhus som 
staden byggt själv. Skolan var klar hös-
ten 1884 och hade 265 elever. Invig-
ningen utfördes av ärkebiskopen. Se-
nare fick skolan namnet Sirkkala folk-
skola. Skolan hade två träbyggnader. I 
den ena fanns fyra klassrum och i den 
andra tre. 

I mars 1885 fanns det planer på 
att bygga två nya skolhus på det s.k. 
Lindhska husets plats, där det skulle 
finnas sammanlagt sex klassrum, men 
stadsfullmäktig beslöt att lägga ner pla-
nerna. Närmast ekonomiska skäl orsa-
kade att byggande av skolhus i stadens 
egen regi nästan helt låg nere i ett par 
decennier.    

Vid sekelskiftet hade Åbo endast fy-
ra egna skolfastigheter, varav den älds-
ta var byggd 1817. Många folkskolor 
verkade i hyresutrymmen. På 1870-ta-
let var de vanliga trähuslägenheter. 
När stadsfullmäktige gått in för att in-
te bygga nytt, var man tvungen att hy-
ra utrymmen. Från mitten av 1880-ta-
let gjorde man vanligen hyresavtal på 
10 år. På detta sätt kunde man hyra tre 
skolhus vid Trädgårdsgatan som vakt-
mästare A.O. Ståhlström låtit bygga 
1885-1889. Vid Varvstorget i hörnet 
av Varvs- och Amiralitetsgatan byggdes 
en skola 1885, där det fanns tre klass-
rum. ”Slottsfältsskolan” var i stadens 
användning endast 10 år, dvs. hyresav-
talets tid. Från början av hösten 1887 
hyrdes ett nytt skolhus vid Skolgatan 
som ägdes av väktare S. Sandberg. Hu-
set var gjort efter samma ritningar som 
A.O. Ståhlströms hus, som hade byggts 
några år tidigare i korsningen av Träd-
gårdsgatan och Humlegårdsgatan.      

Magister W. Floman från skolöver-
styrelsen besökte Åbo för att gran-
ska folkskolornas verksamhet hösten 
1892. Han fäste särskild uppmärksam-
het vid att det fanns för få klassrum och 
att man därför varit tvungen att ty sig 
till växelläsning. Allmänt tyckte han än-
då att skolorna var i bra skick och han 
var glad över att flera skolor hade eg-
na gymnastiksalar. Men en del hyres-
utrymmen i vanliga trähus lämpade 
sig inte för skolbruk. Läget förbättra-
des något när ett nytt folkskolhus blev 
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färdigt på åns östra sida vid hörnet av 
Smedsgatan och Arsenigatan. Huset 
ägdes av läraren I. Hedman och hade 
fyra klassrum. Hyresavtalet var 10 år. 
Ett par år senare blev ett nytt skolhus 
färdigt i hörnet av Eriksgatan och Lasa-
rettsgatan. Det hyrdes av byggmästare 
L. Wiklund på tio år.

Direktionen strävade till att få en
folkskola i alla stadsdelar, så att avstån-
den till skolan i rutstadsområdet skul-
le vara rimliga för eleven. Alla var ändå 
inte nöjda med läget. Direktionen fick 
hösten 1890 behandla en skrivelse in-
sänd av fyra lärarinnor, som påtalade 
problem i anslutning till arbetsresan. 
De skrev att resan till folkskolan vid 
Slottsfältet på grund av avstånd och av-
saknad av trottoarer var besvärlig och 
hälsovådlig. Därför anhöll de av direk-
tionen om fribiljetter till spårvagnen 
för den tid skolan verkade.

På inspektör Weckmans initiativ 
väcktes i folkskolornas direktion tan-
ken på att bygga ett rätt stort skolhus 
i sten med gymnastiksal vid Skolgatan 
på den s.k. Lindhska gårdens tomt. Det 
var tänkt att inrymma 600 elever i det-
ta skolhus med tre våningar.  Projek-
tet begravdes likväl för lång tid av eko-
nomiska orsaker. Staden fick ändå nya 
skolutrymmen, när svenska reallyceet 
flyttade bort från skolhuset vid Alexan-
derstorget och när man efter ändrings-
arbeten i skolan vid Sirkkalagatan fick 
två klassrum till.

Vid början av 1900-talet beslöt full-
mäktige slutligen, att börja bygga det 
planerade skolhuset i sten vid Skolga-
tan. En särskild gymnastiksal på tom-
ten blev klar 1902. Till lärosätet i två 
våningar kom 10 klassrum, tecknings-
sal, slöjdsal, två lärarrum och vaktmäs-
tarbostad. Det här var den första mo-
derna folkskolan som byggts i Åbo. Den 
hade planerats av stadsarkitekt A. Ka-
janus. Byggnaden blev klar innan läs-
året 1903-1904 började. Kommunal-
berättelsen beskriver byggnaden som 
en ny, progressiv skola. Man skriver, att 
salarna var målade i ljusa, behagliga 
färger och att mycket ljus också kom-
mer från de höga fönstren som till stor 
del vetter mot sydost.   

Klassrummen var rymliga, för deras 
höjd var fyra meter. Klassrumssituatio-
nen förbättrades betydligt, när det nya 
skolhuset blev klart, men nya utrym-
men behövdes trots det. Skolan kallad-
es Välikadun koulu och senare Snellma-
nin kansakoulu.

T.ex. i Packaregatans riktning fanns
ingen skola alls och på öns östra si-
da fanns det flera småskolor i hyre-
sutrymmen. Invånare från Slottsfäl-
tets område inlämnade hösten 1902 
en skrivelse till direktionen, där man 
konstaterar, att området saknar en sko-
la, fastän det enligt beräkningar finns 
ca 300 barn i skolåldern. Man krävde 
åtgärder. Efter det att skolan på den 
s.k. Lindhska gårdens tomt blivit fär-
dig, kunde man fullfölja planerna för

området vid Varvstorget. Hösten 1905 
blev ett skolhus vid Packaregatan klart 
för den första stadsdelen. Där fanns fy-
ra klassrum och ett lärarrum.   

I enlighet med den distriktsindel-
ning som fullmäktige godkände 1906 
borde varje distrikt ha en större cen-
tralskola. Först i ordningen tänkte man 
sig en skola på åns östra sida i Ger-
trudsbacken. 

I början av år 1909 utfördes en offi-
ciell granskning av folkskolornas verk-
samhet i Åbo. Skolstyrelsens t.f. över-
inspektör Aleksander Haapanen fäste 
uppmärksamhet vid folkskolornas pro-
blematiska utrymmessituation. Sta-
den hade skjutit upp byggandet av nya 
skolbyggnader. Byggnaderna var i gott 
skick, men de var alldeles för få. Bar-
nen var fortsättningsvis tvungna att gå 
i skola i två skift. I flera skolor saknade 
man helt lärarrum, och lärarna var på 
de lediga stunderna tvungna att vistas 
i dragiga korridorer. 

Planer hade nog gjorts. För stadens 
östra del behövdes en större skola. På 
våren 1907 hade fullmäktige beslutat 
att ordna en arkitekttävling för ett skol-
hus byggt i Gertrudsbacken. Man ansåg 
att arkitekt Jarl Eklunds plan var bäst. 
På andra plats kom den kända arkitek-
ten Eliel Saarinen. Man gav dem möj-
lighet att göra ändringar i ritningarna 
utgående från tävlingskommitténs, di-
rektionens och fullmäktiges förslag. Di-
rektionen gick in för, att man förverk-
ligar projektet utgående från Eklunds 

plan. I stadsfullmäktige var man ändå 
inte nöjd med resultaten, och skolan 
blev inte byggd i detta skede. Förslagen 
ansågs för dyra. Stadsarkitekten fick i 
uppdrag, att planera ett till kostnader-
na fördelaktigare skolhus.

Fullmäktige ville söka förebilder i 
Sverige. Inspektör Weckman och arki-
tekt Hindersson fick i uppdrag att göra 
en studieresa till Sverige. I Örebro ha-
de man förmånligt byggt en skola för 
1000 elever. Också i Norrköping fanns 
en skola som det lönade sig att besöka.     

År 1910 kunde folkskolorna i Åbo 
förfoga över 87 egentliga klassrum, 
men de undervisade klassernas antal 
var 128. Således var 41 klasser utan 
eget undervisningsutrymme. Tilläggs-
utrymmen skulle man få när skolhuset 
i Gertrudsbacken, som man redan ha-
de beslut om, stod klart. Skolan bygg-
des inte utgående från arkitekttävling-
ens vinnarförslag, utan från två för-
slag som stadsarkitekt Eskil Hinders-
son gjort, varav fullmäktige valde det 

färdigt på åns östra sida vid hörnet av 
Smedsgatan och Arsenigatan. Huset äg-
des av läraren I. Hedman och hade fy-
ra klassrum. Hyresavtalet var 10 år. Ett 
par år senare blev ett nytt skolhus fär-
digt i hörnet av Eriksgatan och Lasa-
rettsgatan. Det hyrdes av byggmästare 
L. Wiklund på tio år.

Direktionen strävade till att få en 
folkskola i alla stadsdelar, så att avstån-
den till skolan i rutstadsområdet skul-
le vara rimliga för eleven. Alla var ändå 
inte nöjda med läget. Direktionen fick 
hösten 1890 behandla en skrivelse in-
sänd av fyra lärarinnor, som påtalade 
problem i anslutning till arbetsresan. 
De skrev att resan till folkskolan vid 
Slottsfältet på grund av avstånd och av-
saknad av trottoarer var besvärlig och 
hälsovådlig. Därför anhöll de av direk-
tionen om fribiljetter till spårvagnen 
för den tid skolan verkade.

På inspektör Weckmans initiativ 
väcktes i folkskolornas direktion tan-
ken på att bygga ett rätt stort skolhus 
i sten med gymnastiksal vid Skolgatan 
på den s.k. Lindhska gårdens tomt. Det 
var tänkt att inrymma 600 elever i det-
ta skolhus med tre våningar.  Projek-
tet begravdes likväl för lång tid av eko-
nomiska orsaker. Staden fick ändå nya 
skolutrymmen, när svenska reallyceet 
flyttade bort från skolhuset vid Alexan-
derstorget och när man efter ändrings-
arbeten i skolan vid Sirkkalagatan fick 
två klassrum till.

Vid början av 1900-talet beslöt full-
mäktige slutligen, att börja bygga det 
planerade skolhuset i sten vid Skolga-
tan. En särskild gymnastiksal på tom-
ten blev klar 1902. Till lärosätet i två 
våningar kom 10 klassrum, tecknings-
sal, slöjdsal, två lärarrum och vaktmäs-
tarbostad. Det här var den första mo-
derna folkskolan som byggts i Åbo. Den 
hade planerats av stadsarkitekt A. Kaja-
nus. Byggnaden blev klar innan läsåret 
1903-1904 började. Kommunalberät-
telsen beskriver byggnaden som en ny, 
progressiv skola. Man skriver, att salar-
na var målade i ljusa, behagliga färger 
och att mycket ljus också kommer från 
de höga fönstren som till stor del vet-
ter mot sydost.   

Klassrummen var rymliga, för deras 
höjd var fyra meter. Klassrumssituatio-
nen förbättrades betydligt, när det nya 
skolhuset blev klart, men nya utrym-
men behövdes trots det. Skolan kallad-
es Välikadun koulu och senare Snellma-
nin kansakoulu.

T.ex. i Packaregatans riktning fanns 
ingen skola alls och på öns östra si-
da fanns det flera småskolor i hyre-
sutrymmen. Invånare från Slottsfäl-
tets område inlämnade hösten 1902 
en skrivelse till direktionen, där man 
konstaterar, att området saknar en sko-
la, fastän det enligt beräkningar finns 
ca 300 barn i skolåldern. Man krävde 
åtgärder. Efter det att skolan på den 
s.k. Lindhska gårdens tomt blivit fär-
dig, kunde man fullfölja planerna för
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färdigt på åns östra sida vid hörnet av 
Smedsgatan och Arsenigatan. Huset 
ägdes av läraren I. Hedman och hade 
fyra klassrum. Hyresavtalet var 10 år. 
Ett par år senare blev ett nytt skolhus 
färdigt i hörnet av Eriksgatan och Lasa-
rettsgatan. Det hyrdes av byggmästare 
L. Wiklund på tio år.

Direktionen strävade till att få en
folkskola i alla stadsdelar, så att avstån-
den till skolan i rutstadsområdet skul-
le vara rimliga för eleven. Alla var ändå 
inte nöjda med läget. Direktionen fick 
hösten 1890 behandla en skrivelse in-
sänd av fyra lärarinnor, som påtalade 
problem i anslutning till arbetsresan. 
De skrev att resan till folkskolan vid 
Slottsfältet på grund av avstånd och av-
saknad av trottoarer var besvärlig och 
hälsovådlig. Därför anhöll de av direk-
tionen om fribiljetter till spårvagnen 
för den tid skolan verkade.

På inspektör Weckmans initiativ 
väcktes i folkskolornas direktion tan-
ken på att bygga ett rätt stort skolhus 
i sten med gymnastiksal vid Skolgatan 
på den s.k. Lindhska gårdens tomt. Det 
var tänkt att inrymma 600 elever i det-
ta skolhus med tre våningar.  Projek-
tet begravdes likväl för lång tid av eko-
nomiska orsaker. Staden fick ändå nya 
skolutrymmen, när svenska reallyceet 
flyttade bort från skolhuset vid Alexan-
derstorget och när man efter ändrings-
arbeten i skolan vid Sirkkalagatan fick 
två klassrum till.

Vid början av 1900-talet beslöt full-
mäktige slutligen, att börja bygga det 
planerade skolhuset i sten vid Skolga-
tan. En särskild gymnastiksal på tom-
ten blev klar 1902. Till lärosätet i två 
våningar kom 10 klassrum, tecknings-
sal, slöjdsal, två lärarrum och vaktmäs-
tarbostad. Det här var den första mo-
derna folkskolan som byggts i Åbo. Den 
hade planerats av stadsarkitekt A. Ka-
janus. Byggnaden blev klar innan läs-
året 1903-1904 började. Kommunal-
berättelsen beskriver byggnaden som 
en ny, progressiv skola. Man skriver, att 
salarna var målade i ljusa, behagliga 
färger och att mycket ljus också kom-
mer från de höga fönstren som till stor 
del vetter mot sydost.   

Klassrummen var rymliga, för deras 
höjd var fyra meter. Klassrumssituatio-
nen förbättrades betydligt, när det nya 
skolhuset blev klart, men nya utrym-
men behövdes trots det. Skolan kallad-
es Välikadun koulu och senare Snellma-
nin kansakoulu.

T.ex. i Packaregatans riktning fanns
ingen skola alls och på öns östra si-
da fanns det flera småskolor i hyre-
sutrymmen. Invånare från Slottsfäl-
tets område inlämnade hösten 1902 
en skrivelse till direktionen, där man 
konstaterar, att området saknar en sko-
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de lediga stunderna tvungna att vistas 
i dragiga korridorer. 

Planer hade nog gjorts. För stadens 
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utrymmen skulle man få när skolhuset 
i Gertrudsbacken, som man redan ha-
de beslut om, stod klart. Skolan bygg-
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På den östra sidan av Aura å verkade i slutet av 
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Skolförhållandena i området förbättrades, när ett 
nytt och för sin tid modernt skolhus 1912 blev 
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historia)
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billigare alternativet. Byggnaden skulle 
få fyra våningar med 17 klassrum. Rit-
ningarna bar spår av inspiration från 
Sverige. Man hade för avsikt att place-
ra hela 680 elever i skolan. Enligt den 
andra planen skulle man ha byggt fy-
ra skilda skolhus på tomten med sam-
manlagt 20 klassrum. Det alternativet 
ansågs för dyrt.

Sprängnings- och grundarbetena 
för Gertrudsbackens skolhus inleddes 
i mars 1911. Efter ett drygt år var skol-
huset färdigt. I september 1912 kun-
de folkskolornas direktion konstate-
ra hur ”den av glädje lysande första 
gruppen av folkskolelever kunde in-
ta det nya skolhuset”. Projektet hade 

planerats i många år, men i mars 1913 
kunde man ha en värdig invigningsfest 
för stadens första stora folkskola. Ord-
föranden för folkskolornas direktion, 
domare I. Aminoff, prisade i sitt fest-
tal vältaligt det moderna lärosätet. Han 
kallade skolhuset för folkbildningens 
tempel, där en känsla av ljus och gläd-
je oemotståndligt intar alla, lärare som 
elev, ung som gammal. Den vackra hel-
hetsbilden skapades av ljusa korrido-
rer och klassrum, badanordning, hand-
arbets- och slöjdsalar, öppet skolkök, 
gymnastiksal osv.

När man hade fått ett rymligt skol-
hus i Gertrudsbacken, kunde man avstå 

Situationen förbättrades märkbart
i Åbo från början av året 1890, när fy-
ra kvällsskolor inledde sin verksam-
het i staden: två finskspråkiga och två 
svenskspråkiga. Man undervisade 12
timmer per vecka. Flickor och pojkar
gick i skilda skolor. Alla barn i skolål-
dern fick man ändå inte till skolorna.
De unga under 15 år, som arbetade i
fabriker, gick inte regelbundet i skola.

Ganska snart märkte man, att sta-
den behöver en specialskola för barn
som är svåra att fostra och undervisa. 
Weckman tog tag i ärendet vid slutet
av 1880-talet. I Åbo fanns under åren 
1890-1892 och 1894-1903 en läroan-
stalt som kallades ”folkskolan för va-
nartiga gossar”. Man ville ansluta ett
internat till skolan, och målsättning-
en var att flytta anstalten till lands-
bygdsmiljö. År 1911 startades i Nagu
en skolkoloni för pojkelever som var i 
behov av stöd i fostran. Det var en full-
ständig folkskola där eleverna stan-
nade tills de var 16 år. Man försökte
också lära dem skomakarens, skräd-
darens och snickarens arbeten samt
grönsaksodling. 

I reglementet från 1892 konstatera-
des, att man kunde grunda specialklas-
ser för svaga elever. Ärendet behand-
lades bl.a. i lärarföreningen. Ärendet
avancerade långsamt, men 1901 star-
tade den första klassen för svagt be-
gåvade elever. På detta sätt startade
hjälpskolan. Åbo var i detta avseende
en föregångare bland Finlands städer, 

1905 1915

STADENS EGNA SKOLHUS STADENS EGNA SKOLHUS

Adress Klassrum Adress Klassrum

Packaregatan 4 4 Packaregatan 4 20

Skolgatan 8 4 Skolgatan 8 13

Ryska kyrkogatan 17 10 Ryska kyrkogatan 17 10

Slottsgatan 2 4 Slottsgatan 2 4

Arsenigatan 20 9 Arsenigatan 20 17

HYRDA FASTIGHETER Arseninkatu 20 7

Eriksgatan 42 8 Humlegårdsgatan 1 2

Skolgatan 16 9 HYRDA FASTIGHETER

Trädgårdsgatan 8a 10 Eriksgatan 42 7

Gertrudsgatan 3 2 Skolgatan 16 9

Tranebrunnsplan 4 3 Trädgårdsgatan 8a 10

Berggatan 4 4 Observatoriegatan 5 5

Arsenigatan 40 8 Berggatan 4 4

Sammanlagt 85 Arsenigatan 40 8

Sammanlagt 116

FOLKSKOLORNAS PLACERING I ÅBO 1905 OCH 1915
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från skolorna vid Tranebrunnsplan och 
Gertrudsgatan.

Före det hade ett nytt skolhus blivit 
klart vid Packaregatan. Fullmäktige ha-
de beslutat om byggandet i mars 1910. 
Byggnaden hade två våningar. Den för-
sta våningen var av sten och den andra 
av trä. Ritningarna hade gjorts av ar-
ki-tekt Hindersson. I skolhuset fanns 
åtta klassrum och två lärarrum. 

Före första världskriget började 
man planera tillbyggnad vid Packare-
gatan. Projektet började avancera ge-
nast efter det att Kerttulin koulu blivit 
klar. Fullmäktige gjorde beslut i ären-
det i januari 1914. Samtidigt avstod 
man tills vidare från att bygga en folk-
skola i närheten av Mikaels kyrka. På 
tomten vid Packaregatan fanns redan 
tidigare två skolhus, men man kunde 
bygga ännu ett till. Arkitekt Hinders-
son fick i uppdrag att uppgöra ritning-
arna. Byggnadsarbetena kunde inledas 
i mars 1914. 

Folkskolorna speciella 
problem – barn som arbetar, 
vanartiga elever, hjälpskola 
och fortsatt utbildning
Av olika orsaker kunde inte alla barn 
ta del av folkskolornas undervisning. 
Skolgången kunde också vara ganska 
oregelbunden. Vid 1800-talets slut 
fanns det i Finlands städer många barn, 
som var i förvärvsarbete. Också för 
dem försökte man ordna undervisning. 
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fabriker, gick inte regelbundet i skola.

Ganska snart märkte man, att sta-
den behöver en specialskola för barn 
som är svåra att fostra och undervisa. 
Weckman tog tag i ärendet vid slutet 
av 1880-talet. I Åbo fanns under åren 
1890-1892 och 1894-1903 en läroan-
stalt som kallades ”folkskolan för va-
nartiga gossar”. Man ville ansluta ett 
internat till skolan, och målsättning-
en var att flytta anstalten till lands-
bygdsmiljö. År 1911 startades i Nagu 
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sta våningen var av sten och den andra 
av trä. Ritningarna hade gjorts av arki-
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Före första världskriget började 
man planera tillbyggnad vid Packare-
gatan. Projektet började avancera ge-
nast efter det att Kerttulin koulu blivit 
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bygga ännu ett till. Arkitekt Hinders-
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för i Helsingfors grundades en hjälp-
skola år 1905, i Vasa 1906 och i Tam-
merfors 1907. Den finskspråkiga hjälp-
skolans första verksamhetsplats var i 
Trädgårdsgatans skolhus. Hösten 1903 
flyttade skolan till Bell-Lancastersko-
lans utrymmen vid början av Slottsga-
tan, där den verkade till år 1920. Den 
svenska hjälpskolan placerades i sko-
lan vid Sirkkalagatan, som senare kall-
ades Sirkkala folkskola.

 Grundandet av en fortsättningssko-
la i anslutning till folkskolan, hade varit 
aktuellt redan i början av 1880-talet i 
samband med att man uppgjorde sko-
lornas instruktion, men ärendet för-
föll denna gång. Kaarle Werkko tog upp 

frågan sommaren 1885 i samband med 
Kansakoulun Suosijain Seuras årsmöte 
i Åbo, där han föreläste. Folkskolorna 
hade lagt grunden för folkbildningen, 
men systemet måste utvecklas. Nu be-
hövdes förnyelse. I Tyskland, Schweiz, 
Danmark, Norge och Sverige hade man 
redan startat fortsatt utbildning efter 
folkskolan.

Inspektör Weckman tog upp ären-
det på nytt 1895. Han gjorde en de-
taljerad läroplan för fortsättningssko-
lan, som senare något reviderades. En 
av de mera märkbara förändringarna 
var att man kunde undervisa allmän-
bildande ämnen för flickor och pojkar 
tillsammans, när det i folkskolornas 

högre klasser fanns skilda klasser för 
flickor och pojkar. Fortsättningsskolan 
började sin verksamhet hösten 1896. 
Den var avsedd för flickor och pojkar 
som genomgått folkskolan, men som 
varken kunde gå till arbetslivet eller till 
andra fortsatta studier. Till den finsk-
språkiga fortsättningsskolan anmäldes 
48 elever och till den svenskspråkiga 
29. Sammanlagt således 77, varav 50
var flickor.

Fortsättningsskolan var till en bör-
jan inte en särskilt uppskattad skol-
form. Elevantalet sjönk brant efter 
det första läsåret. Läsåret 1897-1898 
fanns det endast 20 elever, men där-
efter kan man se en långsam ökning. I 
fortsättningsskolan fanns ända till bör-
jan av 1900-talet betydligt mera flickor 
än pojkar. I den svenskspråkiga klassen 
fanns ganska litet antal elever och en-
dast några pojkar.  

Skolstyrelsens överinspektör, dok-
tor G. Lönnbeck, fäste uppmärksamhet 
vid läget i Åbo fortsättningsskola hös-
ten 1901. Hans bedömning var att un-
dervisningen var alltför teoretiskt be-
tonad. Endast få pojkar deltog i under-
visningen. Förhållandet kunde ändras 
om man ordnade sådan praktisk un-
dervisning som eleverna har nytta av 
i arbetslivet. Som exempel nämnde in-
spektören trä- och metallarbete.                                                                                         

Det gick ändå nästan fem år innan 
det blev någon ändring. Fullmäktige 
godkände i december 1906 en ny läro-
plan för fortsättningsskolan, som un-
der två läsår skulle ge eleverna sådana 
kunskaper i allmänbildningens grun-
der, som främjar deras förmåga att i 
framtiden klara sig i det praktiska livet. 
Veckotimantalet i fortsättningsskolans 
första årskurs var 36. I den andra års-

Läsår
Finska forts.klasser Svenska forts.klasser

Sammanlagt
Klasser Pojkar Flickor Klasser Pojkar Flickor

1896–1897 2 18 30 1 9 20 77

1901–1902 1 - 34 1 4 8 46

1906–1907 1 6 26 1 3 14 49

1911–1912 4 48 50 - - - 98

1916–1917 5 46 111 1 - 15 172

FORTSÄTTNINGSKLASSERNAS ELEVANTAL

Den fortsatta utbildningen diskuterades i Åbo redan på 1880-talet. Många ungas skolgång inskränkte sig 
till folkskolan. Den fortsatta utbildningen startade 1896. Bilden återger en handarbetslektion i flickornas 
fortsättningsskola i början av 1900-talet. (TKA)
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kursen hade pojkarna 39 timmar och 
flickorna 37.

Utöver de allmänbildande ämnena  
gavs undervisning i bl.a. bokföring, 
handarbete och hushållning. Pojkarna 
hade bl.a. 12 veckotimmar verkstads-
arbete och flickorna hade lika många 
veckotimmar huslig ekonomi. Därtill 
hade pojkarna sex veckotimmar yr-
kesritning och flickorna nio veckotim-
mar handarbete. Fortsättningsskolan 
började nu alltmer påminna om en yr-
kesskola.

Förnyelsen syns klart i elevanta-
len. Läsåret 1909-1910 fanns redan 
100 elever i fortsättningsskolan. I den 
svenskspråkiga undervisningen fanns 
ännu endast få elever. Läsåret 1911-
1912 fanns det ingen svensk fortsätt-
ningsklass, men de finskspråkiga var 
fyra. 1915-1916 fanns sammanlagt 
125 flickelever, när det totala elevan-
talet var hela 192. Då fanns det redan 
sex klasser. 

Folkskolornas elever och 
socialvårdens utmaningar
För barn från fattiga familjer var  
skolgången ingen självklarhet i livets  
hårda verklighet. Det har skrivits myck-
et om den obesuttna befolkningens för- 
hållanden på landsbygden i Finland, 
men inte så mycket om hur knappt stä-
dernas fabriksarbetare och tjänstefolk 
hade det. Barnens och de ungas pro-

blem sammanhängde i stor utsträck-
ning med familjens problem. Man var 
tvungen att redan som ung söka sig till 
förvärvsarbete. Barnen behövdes för 
att familjen skulle ha mat för dagen. 
I början av 1900-talet var arbetarnas 
och den lägre medelklassens barn i stä-
der som Helsingfors, Åbo, Tammerfors 
och Viborg i folkskola några år, men för 
de mera förmögna familjernas barn var 
folkskolan början på en studieväg. På 
landsbygden var läget ett annat. Folk-
skolan var lärosätet också för de välbe-
ställda hemmens barn. 

Den hårda vardagen framgår också 
av direktionens protokoll, från gammal 
elevstatistik och från övriga officiel-
la källor. En betydande del avbröt sin 
skolgång, och som orsak nämns ofta ar-
bete, fattigdom eller sjukdom. I Barkers 
bomullsfabrik fanns det på 1880-talet 
en stor grupp flickor och pojkar un-
der 15 år i skiftesarbete, som inte ens 
hade möjlighet att delta i folkskolans 
kvällsundervisning.

Från 1908 hade man ordnat möj-
lighet till bad i skolorna, eftersom hy-
gienen var eländig i många stadsbostä-
der. Folkskolornas egen badinrättning 
var i Mellangatans skola och i den nya 
skolan vid Gertrudsbacken. År 1914 
bokfördes 34 255 besök vid badinrätt-
ningarna.

Man började fästa större uppmärk-
samhet vid elevernas hälsa. Den första 
skolläkaren, Eliel Mattsson, inledde sin 
verksamhet hösten 1908. Den första 
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FOLKSKOLELEVER SOM VARIT I 
SOMMARKOLONIER 1890-1915

År Antal

1890 85

1895 144

1900 170

1905 215

1910 265

1915 315

kursen hade pojkarna 39 timmar och 
flickorna 37.

Utöver de allmänbildande ämnena 
gavs undervisning i bl.a. bokföring, 
handarbete och hushållning. Pojkarna 
hade bl.a. 12 veckotimmar verkstads-
arbete och flickorna hade lika många 
veckotimmar huslig ekonomi. Därtill 
hade pojkarna sex veckotimmar yr-
kesritning och flickorna nio veckotim-
mar handarbete. Fortsättningsskolan 
började nu alltmer påminna om en yr-
kesskola.

Förnyelsen syns klart i elevanta-
len. Läsåret 1909-1910 fanns redan 
100 elever i fortsättningsskolan. I den 
svenskspråkiga undervisningen fanns 
ännu endast få elever. Läsåret 1911-
1912 fanns det ingen svensk fortsätt-
ningsklass, men de finskspråkiga var 
fyra. 1915-1916 fanns sammanlagt 
125 flickelever, när det totala elevan-
talet var hela 192. Då fanns det redan 
sex klasser. 

Folkskolornas elever och 
socialvårdens utmaningar
För barn från fattiga familjer var skol-
gången ingen självklarhet i livets hår-
da verklighet. Det har skrivits mycket 
om den obesuttna befolkningens för-
hållanden på landsbygden i Finland, 
men inte så mycket om hur knappt stä-
dernas fabriksarbetare och tjänstefolk 
hade det. Barnens och de ungas pro-

blem sammanhängde i stor utsträck-
ning med familjens problem. Man var 
tvungen att redan som ung söka sig till 
förvärvsarbete. Barnen behövdes för 
att familjen skulle ha mat för dagen. 
I början av 1900-talet var arbetarnas 
och den lägre medelklassens barn i stä-
der som Helsingfors, Åbo, Tammerfors 
och Viborg i folkskola några år, men för 
de mera förmögna familjernas barn var 
folkskolan början på en studieväg. På 
landsbygden var läget ett annat. Folk-
skolan var lärosätet också för de välbe-
ställda hemmens barn. 

Den hårda vardagen framgår ock-
så av direktionens protokoll, från gam-
mal elevstatistik och från övriga offi-
ciella källor. En betydande del avbröt 
sin skolgång, och som orsak nämns 
ofta arbete, fattigdom eller sjukdom. 
I Barkers bomullsfabrik fanns det på 
1880-talet en stor grupp flickor och 
pojkar under 15 år i skiftesarbete, som 
inte ens hade möjlighet att delta i folk-
skolans kvällsundervisning.

Från 1908 hade man ordnat möj-
lighet till bad i skolorna, eftersom hy-
gienen var eländig i många stadsbostä-
der. Folkskolornas egen badinrättning 
var i Mellangatans skola och i den nya 
skolan vid Gertrudsbacken. År 1914 
bokfördes 34 255 besök vid badinrätt-
ningarna.

Man började fästa större uppmärk-
samhet vid elevernas hälsa. Den första 
skolläkaren, Eliel Mattsson, inledde 
sin verksamhet hösten 1908. Den för-

sta skoltandläkaren, Harald Blomberg, 
anställdes 1910, och en tandpoliklinik 
i det mindre stenhuset vid stadshu-
set kunde börja sin verksamhet. Läs-
året 1910-1911 granskades 1930 elev-
er, varav endast ett fåtal tidigare haft 
möjlighet att besöka en tandläkarmot-
tagning. 

Idén med sommarkolonier hade sitt 
ursprung i Schweiz. I Zürich och i Ber-
lin ordnade man på 1870-talet möjlig-
het för barn att under sommaren få re-
kreation på landsbygden. Förmodligen 
kom idén till Finland via Stockholm, 
där sommarkolonier för barn ordnats 
sedan 1883. I Finland framfördes idén 
av läraren K. Werkko från Åbo och vis-
sa privatpersoner. Åbo var en föregång-
are, när landets första sommarkoloni 
för folkskolelever startade 1889. Lära-
re R. Nevalainen och hans fru tog 40 
barn till sommarvistelse i Kaustia gård 
i Tövsala. Man strävade till att i först 

hand ta svaga och sjuka samt barn från 
fattiga familjer till lägret. Sommarko-
lonins vardag bestod närmast av sim-
ning, lek, trädgårdsskötsel och hus-
hållsarbete, och allt skedde enligt ett 
noggrant dagsprogram. Viktigt var att 
följa upp barnens viktökning. Föränd-
ringar i medeltalet noterades med ett 
grams noggrannhet. Sommarkolonin 
ansågs ha gynnsam effekt för fostran 
och hälsa. Staden stod endast för en del 
av kostnaderna. Huvudsakligen bekos-
tades verksamheten av fonder och do-
nationer. År 1914 började staten gratis 
dela ut tågbiljetter till medellösa folk-
skolelever, för att de skulle kunna resa 
till landsbygden under sommarlovet.

FOLKSKOLELEVER SOM VARIT I 
SOMMARKOLONIER 1890-1915

År 1913 började man i Åbo planera ett 
trädgårdsprojekt för skoleleverna. En 
lämplig odlingslott hittades i den öst-
ra delen av staden utanför rutstaden. 
Verksamheten började på våren 1914. 
I trädgården kunde folkskolans elever 
odla grönsaker och bär åt sin egen fa-
milj. Lotterna fanns i närheten av Kom-
munalsjukhuset. Målet var att eleverna 

År Antal

1890 85

1895 144

1900 170

1905 215

1910 265

1915 315

kursen hade pojkarna 39 timmar och 
flickorna 37.

Utöver de allmänbildande ämnena 
gavs undervisning i bl.a. bokföring, 
handarbete och hushållning. Pojkarna 
hade bl.a. 12 veckotimmar verkstads-
arbete och flickorna hade lika många 
veckotimmar huslig ekonomi. Därtill 
hade pojkarna sex veckotimmar yr-
kesritning och flickorna nio veckotim-
mar handarbete. Fortsättningsskolan 
började nu alltmer påminna om en yr-
kesskola.

Förnyelsen syns klart i elevanta-
len. Läsåret 1909-1910 fanns redan 
100 elever i fortsättningsskolan. I den 
svenskspråkiga undervisningen fanns 
ännu endast få elever. Läsåret 1911-
1912 fanns det ingen svensk fortsätt-
ningsklass, men de finskspråkiga var 
fyra. 1915-1916 fanns sammanlagt 
125 flickelever, när det totala elevan-
talet var hela 192. Då fanns det redan 
sex klasser. 

Folkskolornas elever och 
socialvårdens utmaningar
För barn från fattiga familjer var skol-
gången ingen självklarhet i livets hår-
da verklighet. Det har skrivits mycket 
om den obesuttna befolkningens för-
hållanden på landsbygden i Finland, 
men inte så mycket om hur knappt stä-
dernas fabriksarbetare och tjänstefolk 
hade det. Barnens och de ungas pro-

blem sammanhängde i stor utsträck-
ning med familjens problem. Man var 
tvungen att redan som ung söka sig till 
förvärvsarbete. Barnen behövdes för 
att familjen skulle ha mat för dagen. 
I början av 1900-talet var arbetarnas 
och den lägre medelklassens barn i stä-
der som Helsingfors, Åbo, Tammerfors 
och Viborg i folkskola några år, men för 
de mera förmögna familjernas barn var 
folkskolan början på en studieväg. På 
landsbygden var läget ett annat. Folk-
skolan var lärosätet också för de välbe-
ställda hemmens barn. 

Den hårda vardagen framgår ock-
så av direktionens protokoll, från gam-
mal elevstatistik och från övriga offi-
ciella källor. En betydande del avbröt 
sin skolgång, och som orsak nämns 
ofta arbete, fattigdom eller sjukdom. 
I Barkers bomullsfabrik fanns det på 
1880-talet en stor grupp flickor och 
pojkar under 15 år i skiftesarbete, som 
inte ens hade möjlighet att delta i folk-
skolans kvällsundervisning.

Från 1908 hade man ordnat möj-
lighet till bad i skolorna, eftersom hy-
gienen var eländig i många stadsbostä-
der. Folkskolornas egen badinrättning 
var i Mellangatans skola och i den nya 
skolan vid Gertrudsbacken. År 1914 
bokfördes 34 255 besök vid badinrätt-
ningarna.

Man började fästa större uppmärk-
samhet vid elevernas hälsa. Den första 
skolläkaren, Eliel Mattsson, inledde 
sin verksamhet hösten 1908. Den för-

sta skoltandläkaren, Harald Blomberg, 
anställdes 1910, och en tandpoliklinik 
i det mindre stenhuset vid stadshu-
set kunde börja sin verksamhet. Läs-
året 1910-1911 granskades 1930 elev-
er, varav endast ett fåtal tidigare haft 
möjlighet att besöka en tandläkarmot-
tagning. 

Idén med sommarkolonier hade sitt 
ursprung i Schweiz. I Zürich och i Ber-
lin ordnade man på 1870-talet möjlig-
het för barn att under sommaren få re-
kreation på landsbygden. Förmodligen 
kom idén till Finland via Stockholm, 
där sommarkolonier för barn ordnats 
sedan 1883. I Finland framfördes idén 
av läraren K. Werkko från Åbo och vis-
sa privatpersoner. Åbo var en föregång-
are, när landets första sommarkoloni 
för folkskolelever startade 1889. Lära-
re R. Nevalainen och hans fru tog 40 
barn till sommarvistelse i Kaustia gård 
i Tövsala. Man strävade till att i först 

hand ta svaga och sjuka samt barn från 
fattiga familjer till lägret. Sommarko-
lonins vardag bestod närmast av sim-
ning, lek, trädgårdsskötsel och hus-
hållsarbete, och allt skedde enligt ett 
noggrant dagsprogram. Viktigt var att 
följa upp barnens viktökning. Föränd-
ringar i medeltalet noterades med ett 
grams noggrannhet. Sommarkolonin 
ansågs ha gynnsam effekt för fostran 
och hälsa. Staden stod endast för en del 
av kostnaderna. Huvudsakligen bekos-
tades verksamheten av fonder och do-
nationer. År 1914 började staten gratis 
dela ut tågbiljetter till medellösa folk-
skolelever, för att de skulle kunna resa 
till landsbygden under sommarlovet.

FOLKSKOLELEVER SOM VARIT I 
SOMMARKOLONIER 1890-1915

År 1913 började man i Åbo planera ett 
trädgårdsprojekt för skoleleverna. En 
lämplig odlingslott hittades i den öst-
ra delen av staden utanför rutstaden. 
Verksamheten började på våren 1914. 
I trädgården kunde folkskolans elever 
odla grönsaker och bär åt sin egen fa-
milj. Lotterna fanns i närheten av Kom-
munalsjukhuset. Målet var att eleverna 

År Antal

1890 85

1895 144

1900 170

1905 215

1910 265

1915 315

kursen hade pojkarna 39 timmar och 
flickorna 37.

Utöver de allmänbildande ämnena 
gavs undervisning i bl.a. bokföring, 
handarbete och hushållning. Pojkarna 
hade bl.a. 12 veckotimmar verkstads-
arbete och flickorna hade lika många 
veckotimmar huslig ekonomi. Därtill 
hade pojkarna sex veckotimmar yr-
kesritning och flickorna nio veckotim-
mar handarbete. Fortsättningsskolan 
började nu alltmer påminna om en yr-
kesskola.

Förnyelsen syns klart i elevanta-
len. Läsåret 1909-1910 fanns redan 
100 elever i fortsättningsskolan. I den 
svenskspråkiga undervisningen fanns 
ännu endast få elever. Läsåret 1911-
1912 fanns det ingen svensk fortsätt-
ningsklass, men de finskspråkiga var 
fyra. 1915-1916 fanns sammanlagt 
125 flickelever, när det totala elevan-
talet var hela 192. Då fanns det redan 
sex klasser. 

Folkskolornas elever och 
socialvårdens utmaningar
För barn från fattiga familjer var skol-
gången ingen självklarhet i livets hår-
da verklighet. Det har skrivits mycket 
om den obesuttna befolkningens för-
hållanden på landsbygden i Finland, 
men inte så mycket om hur knappt stä-
dernas fabriksarbetare och tjänstefolk 
hade det. Barnens och de ungas pro-

blem sammanhängde i stor utsträck-
ning med familjens problem. Man var 
tvungen att redan som ung söka sig till 
förvärvsarbete. Barnen behövdes för 
att familjen skulle ha mat för dagen. 
I början av 1900-talet var arbetarnas 
och den lägre medelklassens barn i stä-
der som Helsingfors, Åbo, Tammerfors 
och Viborg i folkskola några år, men för 
de mera förmögna familjernas barn var 
folkskolan början på en studieväg. På 
landsbygden var läget ett annat. Folk-
skolan var lärosätet också för de välbe-
ställda hemmens barn. 

Den hårda vardagen framgår ock-
så av direktionens protokoll, från gam-
mal elevstatistik och från övriga offi-
ciella källor. En betydande del avbröt 
sin skolgång, och som orsak nämns 
ofta arbete, fattigdom eller sjukdom. 
I Barkers bomullsfabrik fanns det på 
1880-talet en stor grupp flickor och 
pojkar under 15 år i skiftesarbete, som 
inte ens hade möjlighet att delta i folk-
skolans kvällsundervisning.

Från 1908 hade man ordnat möj-
lighet till bad i skolorna, eftersom hy-
gienen var eländig i många stadsbostä-
der. Folkskolornas egen badinrättning 
var i Mellangatans skola och i den nya 
skolan vid Gertrudsbacken. År 1914 
bokfördes 34 255 besök vid badinrätt-
ningarna.

Man började fästa större uppmärk-
samhet vid elevernas hälsa. Den första 
skolläkaren, Eliel Mattsson, inledde 
sin verksamhet hösten 1908. Den för-

sta skoltandläkaren, Harald Blomberg, 
anställdes 1910, och en tandpoliklinik 
i det mindre stenhuset vid stadshu-
set kunde börja sin verksamhet. Läs-
året 1910-1911 granskades 1930 elev-
er, varav endast ett fåtal tidigare haft 
möjlighet att besöka en tandläkarmot-
tagning. 

Idén med sommarkolonier hade sitt 
ursprung i Schweiz. I Zürich och i Ber-
lin ordnade man på 1870-talet möjlig-
het för barn att under sommaren få re-
kreation på landsbygden. Förmodligen 
kom idén till Finland via Stockholm, 
där sommarkolonier för barn ordnats 
sedan 1883. I Finland framfördes idén 
av läraren K. Werkko från Åbo och vis-
sa privatpersoner. Åbo var en föregång-
are, när landets första sommarkoloni 
för folkskolelever startade 1889. Lära-
re R. Nevalainen och hans fru tog 40 
barn till sommarvistelse i Kaustia gård 
i Tövsala. Man strävade till att i först 

hand ta svaga och sjuka samt barn från 
fattiga familjer till lägret. Sommarko-
lonins vardag bestod närmast av sim-
ning, lek, trädgårdsskötsel och hus-
hållsarbete, och allt skedde enligt ett 
noggrant dagsprogram. Viktigt var att 
följa upp barnens viktökning. Föränd-
ringar i medeltalet noterades med ett 
grams noggrannhet. Sommarkolonin 
ansågs ha gynnsam effekt för fostran 
och hälsa. Staden stod endast för en del 
av kostnaderna. Huvudsakligen bekos-
tades verksamheten av fonder och do-
nationer. År 1914 började staten gratis 
dela ut tågbiljetter till medellösa folk-
skolelever, för att de skulle kunna resa 
till landsbygden under sommarlovet.

FOLKSKOLELEVER SOM VARIT I 
SOMMARKOLONIER 1890-1915

År 1913 började man i Åbo planera ett 
trädgårdsprojekt för skoleleverna. En 
lämplig odlingslott hittades i den öst-
ra delen av staden utanför rutstaden. 
Verksamheten började på våren 1914. 
I trädgården kunde folkskolans elever 
odla grönsaker och bär åt sin egen fa-
milj. Lotterna fanns i närheten av Kom-
munalsjukhuset. Målet var att eleverna 

Folkskolelevernas sommarkoloniverksamhet var 
en nyhet i Finland, som startade i Åbo. Bilden är 
från den svenska folkskolans sommarkoloni i bör-
jan av 1900-talet. (TKA)

skoltandläkaren, Harald Blomberg, an-
ställdes 1910, och en tandpoliklinik i det 
mindre stenhuset vid stadshuset kun-
de börja sin verksamhet. Läsåret 1910-
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het för barn att under sommaren få re-
kreation på landsbygden. Förmodligen 
kom idén till Finland via Stockholm, där 
sommarkolonier för barn ordnats se-
dan 1883. I Finland framfördes idén av 
läraren K. Werkko från Åbo och vissa 
privatpersoner. Åbo var en föregång-
are, när landets första sommarkoloni 
för folkskolelever startade 1889. Lära-
re R. Nevalainen och hans fru tog 40 
barn till sommarvistelse i Kaustia gård 
i Tövsala. Man strävade till att i först
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Läroverk och grundläggningsår
År

1895 1900 1905 1910 1915

SVENSKSPRÅKIGA

Svenska klassiska lyceum (1872) 156 169 239 218 241

Svenska lyceum (1884) 210 176 173 210 214

Svenska fruntimmersskolan (1844) 127 141 172 176 191

Heurlinska skolan (1861) 155 196 199 191 179

Svenska samskolan (1888) 137 121 142 169 177

FINSKSPRÅKIGA

Suomalainen klassillinen lyseo (1879) 228 387 237 251 222

Suomalainen reaalilyseo (1903) - - 261 343 413

Suomalainen yhteiskoulu (1903) - - 124 266 228

Suomalainen Tyttökoulu (1882) 116 166 319 380 372

LÄROVERKENS ELEVANTAL I ÅBO 1895-1915

skulle lära känna trädgårdsväxter och 
att uppskatta deras ekonomiska bety-
delse. I planeringen och genomföran-
det av trädgårdsskötseln gavs råd av 
stadens trädgårdsmästare H. Söder-
berg och av trädgårdsskötselns råd-
givare K. Kalervo. Förutom trädgårds-
skötseln ingick också utfärder och le-
kar i programmet. Skörden var förhål-
landevis god. Trädgårdsarbetet skul-
le sluta vid mitten av september, men 
man fick förlänga skördetiden med en 
månad.   

Läroverkssystemet 
förnyas och utvidgas
I det finländska läroverkssystemet 
skedde flera förändringar redan vid 
slutet av 1800-talet. Då fanns det re-
dan sju läroverk i Åbo. Av dem gav fem 
undervisning på svenska och två på 
finska.

De svenska läroverken hade av tra-
dition en stark ställning i Åbo. I staden 

de inte till alla delar tidens krav. I bör-
jan av 1890-talet var ca 20 % av elev-
erna i skolan svenskspråkiga, men de-
ras procentuella andel minskade däref-
ter kontinuerligt. Till det finska lyceet 
fick man 1895 en parallellklass, varav 
1901 gjordes en reallinje med två klas-
ser som ledde till universitetet.

I skolordningen från 1872 hade 
man strukit bestämmelsen om att man 
till de statliga flickskolorna som elev-
er endast antar barn till tjänstemän el-
ler barn från bildade familjer. I början 
av 1880-talet fick Åbo en finsksprå-
kig flickskola med fyra klasser. Skolan 
övergick 1892 till staten. En finsksprå-

kig samskola grundades av privatper-
soner i Åbo 1903. Den var tvungen att 
till en början verka i rätt anspråkslösa 
förhållanden i det s.k. Richterska huset 
i Multavieru.  

Av läroverken i Åbo var det finska 
lyceet störst sett till elevantalet, med 
19 klasser och 362 pojkar vid sekel-
skiftet. År 1903 var eleverna redan 
452 och lärarna var 22 till antalet. Det 
fanns fortsättningsvis en del elever 
med svenska som modersmål. De för-
sta studenterna från skolans reallinje 
fick sin examen våren 1903. I den fin-
ska flickskolan fanns också en betydan-
de del svenskspråkiga elever.

År 1903 grundades i det finska ly-
ceets realavdelning en särskild pojk-

skola. Här började Turun suomalainen 
lyseos epok som självständigt läroverk. 

År 1888 fick Svenska Fruntimmersskolan ett eget 
skolhus vid Eriksgatan. I den ståtliga trappuppgång-
en hann många generationer av elever gå. I bygg-
naden verkade senare Cygnaeus folkskola/lågsta-
dieskola. (Turun kansakoulut)

fanns såväl ett svenskt klassiskt lyceum 
som ett svenskt reallyceum. Läroan-
stalten började sin verksamhet 1884, 
när den svenska realskolan utvidgades 
till reallyceum. Det fick till sitt förfo-
gande ett nytt skolhus vid Trädgårds-
gatan. Där verkade lyceet ända tills det 
upphörde. Flickorna kunde studera i 
flickskola eller i Heurlinska flickskolan. 
Svenska fruntimmersskolan fick 1889 
ett nytt skolhus vid hörnet av Eriks-
gatan och Kristinegatan – ett ståtligt 
hus i nyrenässansstil planerat av arki-

tekt Sebastian Gripenberg. I början av 
juni 1891 flyttade Heurlinska skolan 
till ett empirehus vid Västrastrandga-
tan. Samma år ändrades skolan till en 
läroanstalt som ledde till universitets-
studier, och Finlands första kvinnliga 
studenter utexaminerades från skolan 
våren 1894. Den nya ideologin med 
samundervisning förverkligades när 
Svenska samskolan grundades 1888. 

De svenska läroverken vid denna tid 
var (årtalet för grundläggandet inom 
parentes): Svenska klassiska lyceum 
(1872), Svenska lyceum (1884), Svens-
ka fruntimmersskolan (1844), Heurlin-
ska skolan (1861) och Svenska samsko-
lan (1888).

Elevantalet i det finska lyceet i Åbo 
(Turun suomalainen lyseo), som star-
tat sin verksamhet 1879, ökade myck-
et snabbt, fastän alla som klarat inträ-
desprovet inte kunde tas in. Men un-
dervisningsprogrammet, som betona-
de studier i klassiska språk, motsvara-
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Läroverk och grundläggningsår
År

1895 1900 1905 1910 1915

SVENSKSPRÅKIGA

Svenska klassiska lyceum (1872) 156 169 239 218 241

Svenska lyceum (1884) 210 176 173 210 214

Svenska fruntimmersskolan (1844) 127 141 172 176 191

Heurlinska skolan (1861) 155 196 199 191 179

Svenska samskolan (1888) 137 121 142 169 177

FINSKSPRÅKIGA

Suomalainen klassillinen lyseo (1879) 228 387 237 251 222

Suomalainen reaalilyseo (1903) - - 261 343 413

Suomalainen yhteiskoulu (1903) - - 124 266 228

Suomalainen Tyttökoulu (1882) 116 166 319 380 372

LÄROVERKENS ELEVANTAL I ÅBO 1895-1915

skulle lära känna trädgårdsväxter och 
att uppskatta deras ekonomiska bety-
delse. I planeringen och genomföran-
det av trädgårdsskötseln gavs råd av
stadens trädgårdsmästare H. Söder-
berg och av trädgårdsskötselns råd-
givare K. Kalervo. Förutom trädgårds-
skötseln ingick också utfärder och le-
kar i programmet. Skörden var förhål-
landevis god. Trädgårdsarbetet skul-
le sluta vid mitten av september, men 
man fick förlänga skördetiden med en 
månad.   

Läroverkssystemet
förnyas och utvidgas
I det finländska läroverkssystemet
skedde flera förändringar redan vid
slutet av 1800-talet. Då fanns det re-
dan sju läroverk i Åbo. Av dem gav fem 
undervisning på svenska och två på
finska.

De svenska läroverken hade av tra-
dition en stark ställning i Åbo. I staden 

de inte till alla delar tidens krav. I bör-
jan av 1890-talet var ca 20 % av elev-
erna i skolan svenskspråkiga, men de-
ras procentuella andel minskade däref-
ter kontinuerligt. Till det finska lyceet 
fick man 1895 en parallellklass, varav 
1901 gjordes en reallinje med två klas-
ser som ledde till universitetet.

I skolordningen från 1872 hade 
man strukit bestämmelsen om att man 
till de statliga flickskolorna som elev-
er endast antar barn till tjänstemän el-
ler barn från bildade familjer. I början 
av 1880-talet fick Åbo en finsksprå-
kig flickskola med fyra klasser. Skolan 
övergick 1892 till staten. En finsksprå-

kig samskola grundades av privatper-
soner i Åbo 1903. Den var tvungen att 
till en början verka i rätt anspråkslösa 
förhållanden i det s.k. Richterska huset 
i Multavieru.  

Av läroverken i Åbo var det finska 
lyceet störst sett till elevantalet, med 
19 klasser och 362 pojkar vid sekel-
skiftet. År 1903 var eleverna redan 
452 och lärarna var 22 till antalet. Det 
fanns fortsättningsvis en del elever 
med svenska som modersmål. De för-
sta studenterna från skolans reallinje 
fick sin examen våren 1903. I den fin-
ska flickskolan fanns också en betydan-
de del svenskspråkiga elever.

År 1903 grundades i det finska ly-
ceets realavdelning en särskild pojk-

skola. Här började Turun suomalainen 
lyseos epok som självständigt läroverk. 
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rarna var 22 till antalet. Det fanns fort-
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som modersmål. De första studenterna 
från skolans reallinje fick sin examen 
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språkiga elever.
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Läsår Klasser Lärare Svenska skolor Finska skolor Pojkar Flickor Sammanlagt

Antal % Antal %

1903–1904 61 155 884 53,8 759 46,2 950 693 1643

1904–1905 62 156 926 51,7 865 48,3 1041 750 1791

1905–1906 63 150 916 49,6 932 50,4 1028 820 1848

1906–1907 64 150 925 49,3 958 50,9 1037 846 1883

1907–1908 65 150 929 46,0 1002 54,0 1053 968 2021

1908–1909 66 167 920 44,2 1162 55,8 1073 1009 2082

1909–1910 67 171 962 43,8 1231 56,2 1132 1060 2192

1910–1911 68 175 964 43,7 1240 56,3 1153 1051 2204

1911–1912 68 181 979 44,7 1212 55,3 1179 1012 2191

1912–1913 68 161 953 43,3 1249 56,7 1164 1038 2202

1913–1914 68 164 1004 43,1 1324 56,9 1199 1029 2328

1914–1915 70 195 975 43,0 1244 57,0 1211 1008 2219

1915–1916 71 188 1002 44,0 1235 56,0 1218 1019 2237

1916–1917 71 186 1014 44,1 1287 55,9 1208 1093 2301

1917–1918 71 185 1053 45,0 1289 55,0 1217 1125 2342

LÄROVERKEN I ÅBO I BÖRJAN AV 1900-TALET

Till en början verkade det tillsammans 
med det klassiska lyceet. Reallyceet 
fick till sitt förfogande ett på 1700-ta-
let byggt hus på spinnhusets tomt. Läs-
året 1909-1910 fanns det i denna skol-
gemenskap ca 560 elever. 1908 beslöt 
man att förlägga lyceet i ett hus som 
skulle byggas i hörnet av Auragatan 
och Mariegatan. Där började lyceet sin 
verksamhet 1910. Då fanns det 250 
elever i skolan. Reallyceets elevantal 
växte snabbt. Det var ända från början 
Åbos största läroverk. Från 1914 kallas 
skolan Turun suomalainen lyseo. Det 
s.k. spinnhusets äldre byggnad, ritat
av den kända svenska arkitekten C.L.
Adelcrantz, revs 1910.

De finskspråkiga elevernas ”första 
anstormning” till läroverken skedde i 
början av 1900-talet. Vid 1910-talet 
skedde en viss tillbakagång. I alla fin-
ska läroverk, förutom hos ”klassiker-
na”, ökade elevantalen. Elevantalet i de 
svenska läroverken ökade långsamma-
re än i de finska. 

Före första världskriget fanns det 
i Åbos finskspråkiga läroverk 1324 
elever och i de svenskspråkiga 1004. 
Det fanns något flera pojkar än flickor, 
men flickornas andel växte hela tiden. 
När det grundades nya läroverk runt-
om i Egentliga Finland, minskade anta-
let elever från andra kommuner i Åbos 
läroverk.  

Arbetarinstitutens första tid

Vid tiden för storstrejken hade en tan-
ke fötts om att i Åbo grunda ett arbe-
tarinstitut. Initiativtagare var fram-
för allt arbetarrörelsens ledargestalt,
doktor Nils Robert af Ursin. Institu-
tets målsättning var att höja arbetar-
befolkningens bildningsnivå, men man 
ansåg det också vara viktigt att institu-
tet skulle vara en enande faktor mel-
lan olika befolkningsgrupper och poli-
tiska kretsar. Detta var tämligen unikt 
vid denna tid.      

Fullmäktige beslöt åt 1907 att i
staden grunda såväl ett finskspråkigt
som svenskspråkigt arbetarinstitut,
som kunde börja sin verksamhet föl-
jande år. I undervisningsprogrammet
ingick närmast allmänbildande äm-
nen, och deltagarna tillhörde verkli-
gen den egentliga arbetarklassen. In-
stituten hade inte egna utrymmen. Det 
finskspråkiga arbetarinstitutet börja-
de sin verksamhet i Kristliga nykter-
hetsföreningens hus, men var tvung-
et att redan följande år flytta till den
stora fastigheten i Vähäväkisten talo.
Det svenska arbetarinstitutet började
sin verksamhet i det finska klassiska
lyceet. Finska arbetarinstitutets första 
föreståndare var magister Väinö Juuse-
la, som ledde verksamheten i tre ter-
miner. Därefter följde magister Severi
Nuormaa, som lett Tammerfors arbeta-
rinstitut till år 1903. Det svenska arbe-
tarinstitutet leddes av magister Ludvig 
Lindström.  

Under den första förtrycksperioden
intresserade sig också gendarmerna
för institutens verksamhet. Nuormaa,
som också var tidningsman, hade när
han ledde institutet i Tammerfors blivit
förföljd av makthavarna, varefter han
begav sig i frivillig landsflykt till Fören-
ta staterna. När Nuormaa kom tillbaka 
till Finland var han några år huvudre-
daktör för Helsingin Sanomat. Arbeta-
rinstitutens verksamhet stod ekono-
miskt på svag grund under Nuormaas 
tid. Man ville inte ansöka om statsstöd, 
för man antog att instituten då skulle
bli granskade på samma sätt som in-
stitutet i Tammerfors. Institutens fö-
reläsningar hade rikligt med åhörare,
och mest undervisning gavs i historia. 

I början av september 1914 försvå-
rades verksamheten i det finska arbe-
tarinstitutet genom ett undantagstill-
stånd, som på grund av kriget avbröt
all fri föreläsningsverksamhet. Detta
enligt generalguvernörens order. Man 
hann hösten 1914 påbörja någon fö-
reläsning i samhällsfrågor. Endast två
föreläsningsserier blev kvar i under-
visningsprogrammet. För säkerhets
skull var det alltid en polis i tjänsteu-
niform med vid Nuormaas föreläsning-
ar, som gjorde anteckningar i ett häfte 
om undervisningens innehåll. Senare
avbröt censurmyndigheterna hans fö-
reläsningar. Hösten 1914 hade institu-
tet 462 studerande, våren 1915 endast 
230. När en stor del av de samhällsin-
riktade föreläsningarna blev indragna, 
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om i Egentliga Finland, minskade anta-
let elever från andra kommuner i Åbos 
läroverk.  

Arbetarinstitutens första tid

Vid tiden för storstrejken hade en tan-
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tarinstitut. Initiativtagare var fram-
för allt arbetarrörelsens ledargestalt, 
doktor Nils Robert af Ursin. Institu-
tets målsättning var att höja arbetar-
befolkningens bildningsnivå, men man 
ansåg det också vara viktigt att institu-
tet skulle vara en enande faktor mel-
lan olika befolkningsgrupper och poli-
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vid denna tid.      
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som svenskspråkigt arbetarinstitut, 
som kunde börja sin verksamhet föl-
jande år. I undervisningsprogrammet 
ingick närmast allmänbildande äm-
nen, och deltagarna tillhörde verkli-
gen den egentliga arbetarklassen. In-
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försökte man mera satsa på praktiska 
färdighetsämnen. I programmet fanns 
också museibesök och körverksam-
het. För både det finskspråkiga och det 
svenskspråkiga institutet gällde sam-
ma inskränkningar i verksamheten.

Livet blev hårdare efter 
första världskrigets utbrott
Skotten i Sarajevo 26 juni 1914 spräng-
de kruttunnan på Balkanhalvön. Det 
första världskriget utbröt i augusti. 
Man trodde på en snabb seger, men här 
började en fyra år lång obarmhärtig 
påfrestning och blodsutgjutelse, som i 
grunden rörde om i det gamla Europa. 
Finland hade förklarats i krigstillstånd 
30 juni.

I Finland, liksom i hela Europa, var 
detta en besynnerlig tid. Den nivå som 
produktionen i Finland haft 1913 nåd-
de man på nytt först 1922. Bruttona-
tionalprodukten per person gick brant 
neråt under världskriget. Fattigdom, 
som förorsakades av krigets biverk-
ningar, brist på livsmedel och sjukdo-
mar avbröt månget barns skolgång. 
För familjens försörjning måste också 
många barn söka sig till arbetslivet. I 
Åbos kommunalberättelse från 1914 
konstaterar man, att det på grund av 
kriget råder hungersnöd bland arbe-
tarbefolkningen och att man försö-
ker utöka utdelningen av gratis mat 
åt barn. Man skulle ändå övervaka, att 
maten kom till verkligt behövande.

ver den stränga preussiska skolning-
en fick den f.d. eleven från Turun lyseo, 
Heikki Nurmio, sitt namn till histori-
en som diktare. Han skrev nämligen de 
slagkraftiga orden till Jägarmarschen.

 Läsåret 1914-1915 fanns det i
stadens folkskolor sammanlagt 4941
elever och 179 lärare. Hösten 1915
blev det nya skolhuset vid Packarega-
tan färdigt. Trots det behövde staden
fortsättningsvis mera skolutrymmen.
Därför återupptogs tanken på ett skol-
hus i närheten av Mikaels kyrka. Denna
planerade skola skulle ha 24 klassrum. 
I omgivningen fanns skolor som ver-
kade i privatägda hus med hyreskon-
trakt, som gick ut 1920. En del husäga-
re och disponenter från fjärde och fem-
te stadsdelen anhöll 1915 om, att det
på östra sidan om Aura å skulle byggas 
ett skolhus. Våren 1916 föreslog folk-
skolornas direktion för fullmäktige,
att skolan skulle byggas så snart som
möjligt. Den skulle placeras i närheten 
av Tjärhovsgatan. På grund av krigsti-
dens svåra ekonomiska läge sköts ock-
så dessa planer på framtiden.

På grund av inverkan från världs-
kriget är det inte lätt att från officiel-
la källor få en konkret bild av skolor-
nas vardag. En bilaga till direktionens 
protokoll i november 1915 säger än-
då någonting. Bilagan är en anhållan,
där man påpekar att hundratals elev-
er i folkskolorna inte får ordentlig mat, 
för att inte tala om kläder och skor, som
det finns stor brist av.

I kommunalberättelsen från 1915
nämns sommarkoloniverksamheten.
Man hade varit tvungen att förkorta
tiden på landet på grund av den sto-
ra prishöjningen av livsmedel. Tiden
blev 37 dagar i kolonin. Barnens hälso-
tillstånd konstaterades vara tämligen
gott. Mat hade man tydligen fått till-
räckligt, för på den förhållandevis kor-
ta kolonitiden hade pojkarnas medel-
vikt ökat med 1 kg och flickornas med 
1,3 kg.

Trädgårdskurser för folkskolelever 
ordnades som tidigare. När livsmed-
elspriserna gått upp, var det glädjan-
de att skörden 1915 var betydligt bätt-
re än de föregående åren. Särskilt kan 
nämnas, att man på trädgårdsområdet 
planterat 40 granar, 20 björkar, 10 sy-
renbuskar och 160 bärbuskar. Vid pau-
ser i arbetet ordnades framföranden,

Man kände av krigets utbrott runt 
hela Östersjön och snart även i Åbotrak-
ten. I sommarkoloniernas verksam-
hetsberättelse konstateras att livet gick 
sin gilla gång tills kriget började, men 
därefter föddes oro i allas sinnen. Vissa 
föräldrar kallade ock-så sina barn hem.

I slutet av augusti inkvarterades 
ryska soldater i skolhuset vid Skolga-
tan, men i övrigt inverkade inte kriget 
till en början särskilt mycket på folk-
skolornas verksamhet. Man gick i skola 
såsom tidigare. Skoldisciplinen ändra-
de en grad i mänskligare riktning. ”Ri-
sets makt” tog officiellt slut i Finlands 
folkskolor 1914.

Senaten hade i augusti meddelat, att 
läroverkens läsår inled först 1 oktober, 
men när den tyska landstigningen i Fin-
land inte inträffade, öppnade skolorna 
sina dörrar 21 september. Vårterminen 
1915 inleddes lite tidigare än vanligt. 
Det spreds rykten om Rysslands stora 
förluster, men fronterna var långt från 
Finland.

Hösten 1914 föreslogs redan, att 
folkskolhuset vid Salutorget skulle 
överlåtas till militärsjukhus. Före det 
skulle eleverna flyttas till andra skolor. 
Följande år hyrdes skolan ut för vård av 
sjuka och sårade soldater. 

De stora världshistoriska händel-
serna inverkade inte direkt på skol-
gången, men då och då kunde man hö-
ra, att någon försvunnit från staden för 
att få krigsutbildning i Tyskland. Utö-
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försökte man mera satsa på praktiska 
färdighetsämnen. I programmet fanns 
också museibesök och körverksam-
het. För både det finskspråkiga och det 
svenskspråkiga institutet gällde sam-
ma inskränkningar i verksamheten.

Livet blev hårdare efter 
första världskrigets utbrott
Skotten i Sarajevo 26 juni 1914 spräng-
de kruttunnan på Balkanhalvön. Det 
första världskriget utbröt i augusti. 
Man trodde på en snabb seger, men här 
började en fyra år lång obarmhärtig 
påfrestning och blodsutgjutelse, som i 
grunden rörde om i det gamla Europa. 
Finland hade förklarats i krigstillstånd 
30 juni.

I Finland, liksom i hela Europa, var 
detta en besynnerlig tid. Den nivå som 
produktionen i Finland haft 1913 nåd-
de man på nytt först 1922. Bruttona-
tionalprodukten per person gick brant 
neråt under världskriget. Fattigdom, 
som förorsakades av krigets biverk-
ningar, brist på livsmedel och sjukdo-
mar avbröt månget barns skolgång. 
För familjens försörjning måste också 
många barn söka sig till arbetslivet. I 
Åbos kommunalberättelse från 1914 
konstaterar man, att det på grund av 
kriget råder hungersnöd bland arbe-
tarbefolkningen och att man försö-
ker utöka utdelningen av gratis mat 
åt barn. Man skulle ändå övervaka, att 
maten kom till verkligt behövande.

ver den stränga preussiska skolning-
en fick den f.d. eleven från Turun lyseo, 
Heikki Nurmio, sitt namn till histori-
en som diktare. Han skrev nämligen de 
slagkraftiga orden till Jägarmarschen.

 Läsåret 1914-1915 fanns det i 
stadens folkskolor sammanlagt 4941 
elever och 179 lärare. Hösten 1915 
blev det nya skolhuset vid Packarega-
tan färdigt. Trots det behövde staden 
fortsättningsvis mera skolutrymmen. 
Därför återupptogs tanken på ett skol-
hus i närheten av Mikaels kyrka. Denna 
planerade skola skulle ha 24 klassrum. 
I omgivningen fanns skolor som ver-
kade i privatägda hus med hyreskon-
trakt, som gick ut 1920. En del husäga-
re och disponenter från fjärde och fem-
te stadsdelen anhöll 1915 om, att det 
på östra sidan om Aura å skulle byggas 
ett skolhus. Våren 1916 föreslog folk-
skolornas direktion för fullmäktige, 
att skolan skulle byggas så snart som 
möjligt. Den skulle placeras i närheten 
av Tjärhovsgatan. På grund av krigsti-
dens svåra ekonomiska läge sköts ock-
så dessa planer på framtiden.

På grund av inverkan från världs-
kriget är det inte lätt att från officiel-
la källor få en konkret bild av skolor-
nas vardag. En bilaga till direktionens 
protokoll i november 1915 säger än-
då någonting. Bilagan är en anhållan, 
där man påpekar att hundratals elev-
er i folkskolorna inte får ordentlig mat, 
för att inte tala om kläder och skor, som 
det finns stor brist av.

I kommunalberättelsen från 1915 
nämns sommarkoloniverksamheten. 
Man hade varit tvungen att förkorta 
tiden på landet på grund av den sto-
ra prishöjningen av livsmedel. Tiden 
blev 37 dagar i kolonin. Barnens hälso-
tillstånd konstaterades vara tämligen 
gott. Mat hade man tydligen fått till-
räckligt, för på den förhållandevis kor-
ta kolonitiden hade pojkarnas medel-
vikt ökat med 1 kg och flickornas med 
1,3 kg.

Trädgårdskurser för folkskolelever 
ordnades som tidigare. När livsmed-
elspriserna gått upp, var det glädjan-
de att skörden 1915 var betydligt bätt-
re än de föregående åren. Särskilt kan 
nämnas, att man på trädgårdsområdet 
planterat 40 granar, 20 björkar, 10 sy-
renbuskar och 160 bärbuskar. Vid pau-
ser i arbetet ordnades framföranden, 

Topeliuksen kansakoulu – ett skolhus i jugendstil 
– byggdes för elever i området kring Packarega-
tan. Den första träbyggnaden med fyra klassrum 
blev klar år 1905. Mera utrymme behövdes, och i 
början av 1910-talet fick man ett skolhus med två 
våningar på samma tomt. Skolhuset i tre våningar 
vid Packaregatan blev klart under första världskri-
get. (Turun kansakolulut)

I kommunalberättelsen från 1915 
nämns sommarkoloniverksamheten. 
Man hade varit tvungen att förkorta ti-
den på landet på grund av den stora 
prishöjningen av livsmedel. Tiden blev 
37 dagar i kolonin. Barnens hälsotill-
stånd konstaterades vara tämligen gott. 
Mat hade man tydligen fått tillräckligt, 
för på den förhållandevis korta koloni-
tiden hade pojkarnas medelvikt ökat 
med 1 kg och flickornas med 1,3 kg.

Trädgårdskurser för folkskolelever 
ordnades som tidigare. När livsme-
delspriserna gått upp, var det glädjan-
de att skörden 1915 var betydligt bätt-
re än de föregående åren. Särskilt kan 
nämnas, att man på trädgårdsområdet 
planterat 40 granar, 20 björkar, 10 sy-
renbuskar och 160 bärbuskar. Vid pau-
ser i arbetet ordnades framföranden,
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sång eller lekar. Därtill gjordes någ-
ra nöjesutflykter till näromgivningen. 
Kurserna slutade med en liten festlig-
het i oktober. 

Bokslut vid den 
ryska erans slut
Vid den ryska erans slut genomför-
des inga stora samhälleliga reformer. 
Tyngdpunkten i tidens skolpolitik var 
vid den allmänbildande utbildningen. 
Vid utvecklandet av skolförhållandena 
i början av 1900-talet inverkade ändå 
den panslavistiska rörelsen som växte 
sig starkare i Ryssland. I riksdagen ha-

de man påbörjat arbetet med att för-
nya den allmänbildande skolan, men 
det gick inte framåt på grund av för-
tryckstidens hinder. Folkskolor grun-
dades, men man fick inte till stånd en 
lag om allmän läroplikt. I många or-
ter på landsbygden var det kyrkan och 
kommunen som stod för de små bar-
nens undervisning. I S:t Karins, Åbos 
granne, fanns det 450 barn i försam-
lingens ”småskolor”.

I början av 1900-talet hade det rys-
ka språket blivit ett obligatoriskt ämne 
i lyceer och i samskolor som fick stats-
stöd. Samtidigt fick språket större ut-
rymme i läroplanen. Under generalgu-

vernör Nikolaj Bobrikoffs tid hade re-
allyceerna t.o.m. 4-6 timmar ryska per 
vecka. ”Bobrikoffs läsplan” hann inte
helt förverkligas, för redan 1905 gav
de politiska händelserna en ny riktning
åt utvecklingen. I Ryssland startade en 
revolutionsrörelse och i Finland blev
det storstrejk.

I Åbos läroverk avbröts skolarbetet 
i slutet av oktober och eleverna anslöt 
sig till de strejkande. Samtidigt utro-
pade de sig till ”fria elever”. När finska 
klassiska lyceets rektor Ahlman hörde 
om skolelevernas strejkplaner, konsta-
terade han: ”Bra, då har man mindre
bekymmer för er. Men jag säger att om 
ni röker tobak, kommer ni att hamna i 
arresten”. Skolarbetet avbröts för ca en 
vecka. Liknande företeelser fanns ock-
så i Helsingfors och Tammerfors. He-
la riket knakade i fogarna. I början av 
november återtog kejsaren de olagliga 
förordningarna. I början av 1906 gavs 
en bestämmelse, som betydligt mins-
kade ryska språkets timantal. Den lä-
roplanen började man följa redan i fe-
bruari.

Hösten 1912 gavs en bestämmelse 
om att man i folkskolans läroplan skul-
le medta undervisning i Rysslands his-
toria och geografi. På de högre klasser-
na skulle man fästa speciell uppmärk-
samhet vid repetition av Rysslands
geografi. Därtill skulle denna undervis-
ning i läroverken ske på ryska. Ären-
det behandlades av folkskolorna direk-
tion i februari 1913, och man beslöt att 

i Rysslands historia och geografi börja 
använda de läroböcker som skolöver-
styrelsen hade bestämt.

I de största städerna fanns det fle-
ra tusen elever i folkskolorna före för-
sta världskriget. I Åbo hade i princip
nästan alla möjlighet att gå i folkskola 
före lagstiftningen om läroplikt. Fort-
sättningsskolan, vars läroplan under
århundradets början hade utvecklats i 
riktning mot yrkesskolan, verkade att 
intressera flickor mera än pojkar. Al-
la stadens folkskolor verkade i prakti-
ken enligt samma modell och läroplan, 
medan läroverken uppvisade mera eg-
na drag. De följde inte alltid strikt de
officiella studieprogrammen.

I Åbo gick man fortsättningsvis i
skola i två skift, fastän man i början av 
1900-talet hade byggt de första stora
folkskolorna enligt tiden krav. Många
av läroverken verkade i präktiga sten-
byggnader. Redan genom sin existens
signalerade de under flera årtionden
något om undervisningens roll i sta-
den. Enligt tidens anda var alla läro-
verk belägna i stadens centrum gan-
ska nära varandra.   

Folkskolornas administration i Åbo 
bestod vid den ryska tidens slut av fy-
ra personer. Utgående från utvecklan-
det av skolarbetet och det praktiska
genomförandet hade inspektören och
direktionen en central roll. Därtill up-
penbarade sig skolstyrelsens inspektör
med några års mellanrum i skolorna
för att följa med verksamheten.

Läroverkslärarna klädde sig ståndsmässigt. På bilden Svenska samskolans lärare läsåret 1904-1905. (TKA)
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sång eller lekar. Därtill gjordes någ-
ra nöjesutflykter till näromgivningen. 
Kurserna slutade med en liten festlig-
het i oktober. 

Bokslut vid den 
ryska erans slut
Vid den ryska erans slut genomför-
des inga stora samhälleliga reformer. 
Tyngdpunkten i tidens skolpolitik var 
vid den allmänbildande utbildningen. 
Vid utvecklandet av skolförhållandena 
i början av 1900-talet inverkade ändå 
den panslavistiska rörelsen som växte 
sig starkare i Ryssland. I riksdagen ha-

de man påbörjat arbetet med att för-
nya den allmänbildande skolan, men 
det gick inte framåt på grund av för-
tryckstidens hinder. Folkskolor grun-
dades, men man fick inte till stånd en 
lag om allmän läroplikt. I många or-
ter på landsbygden var det kyrkan och 
kommunen som stod för de små bar-
nens undervisning. I S:t Karins, Åbos 
granne, fanns det 450 barn i försam-
lingens ”småskolor”.

I början av 1900-talet hade det rys-
ka språket blivit ett obligatoriskt ämne 
i lyceer och i samskolor som fick stats-
stöd. Samtidigt fick språket större ut-
rymme i läroplanen. Under generalgu-

vernör Nikolaj Bobrikoffs tid hade re-
allyceerna t.o.m. 4-6 timmar ryska per 
vecka. ”Bobrikoffs läsplan” hann inte 
helt förverkligas, för redan 1905 gav 
de politiska händelserna en ny riktning 
åt utvecklingen. I Ryssland startade en 
revolutionsrörelse och i Finland blev 
det storstrejk.

I Åbos läroverk avbröts skolarbetet 
i slutet av oktober och eleverna anslöt 
sig till de strejkande. Samtidigt utro-
pade de sig till ”fria elever”. När finska 
klassiska lyceets rektor Ahlman hörde 
om skolelevernas strejkplaner, konsta-
terade han: ”Bra, då har man mindre 
bekymmer för er. Men jag säger att om 
ni röker tobak, kommer ni att hamna i 
arresten”. Skolarbetet avbröts för ca en 
vecka. Liknande företeelser fanns ock-
så i Helsingfors och Tammerfors. He-
la riket knakade i fogarna. I början av 
november återtog kejsaren de olagliga 
förordningarna. I början av 1906 gavs 
en bestämmelse, som betydligt mins-
kade ryska språkets timantal. Den lä-
roplanen började man följa redan i fe-
bruari.

Hösten 1912 gavs en bestämmelse 
om att man i folkskolans läroplan skul-
le medta undervisning i Rysslands his-
toria och geografi. På de högre klasser-
na skulle man fästa speciell uppmärk-
samhet vid repetition av Rysslands 
geografi. Därtill skulle denna undervis-
ning i läroverken ske på ryska. Ären-
det behandlades av folkskolorna direk-
tion i februari 1913, och man beslöt att 

i Rysslands historia och geografi börja 
använda de läroböcker som skolöver-
styrelsen hade bestämt.

I de största städerna fanns det fle-
ra tusen elever i folkskolorna före för-
sta världskriget. I Åbo hade i princip 
nästan alla möjlighet att gå i folkskola 
före lagstiftningen om läroplikt. Fort-
sättningsskolan, vars läroplan under 
århundradets början hade utvecklats i 
riktning mot yrkesskolan, verkade att 
intressera flickor mera än pojkar. Al-
la stadens folkskolor verkade i prakti-
ken enligt samma modell och läroplan, 
medan läroverken uppvisade mera eg-
na drag. De följde inte alltid strikt de 
officiella studieprogrammen.

I Åbo gick man fortsättningsvis i 
skola i två skift, fastän man i början av 
1900-talet hade byggt de första stora 
folkskolorna enligt tiden krav. Många 
av läroverken verkade i präktiga sten-
byggnader. Redan genom sin existens 
signalerade de under flera årtionden 
något om undervisningens roll i sta-
den. Enligt tidens anda var alla läro-
verk belägna i stadens centrum gan-
ska nära varandra.   

Folkskolornas administration i Åbo 
bestod vid den ryska tidens slut av fy-
ra personer. Utgående från utvecklan-
det av skolarbetet och det praktiska 
genomförandet hade inspektören och 
direktionen en central roll. Därtill up-
penbarade sig skolstyrelsens inspektör 
med några års mellanrum i skolorna 
för att följa med verksamheten.
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Skolbarnens hälsovård hade star-
tats, men det skulle säkert ha behövts 
mera resurser, för år 1914 fanns ca 
4900 elever i skolorna i Åbo. 

Vissa områden som hörde till de 
gamla socknarna S:t Karins och S:t Ma-
rie, såsom Nummisbacken, Lill-Heikki-
lä och Raunistula, var i praktiken Åbos 
förstadsområden, där det uppstått en 
tämligen tät bebyggelse. Många av in-
vånarna arbetade i Åbo och en del var 
också mantalsskrivna där. Detta med-
förde sammanblandning i såväl kyrkli-
ga som kommunala sammanhang.

Skolstyrelsens inspektör Onni Rau-
hamaa företog en inspektion av Åbos 
folkskolor i januari1914. I sin omfat-
tande inspektionsberättelse, som rik-
tades till direktionen, påpekade han 
bl.a., att man inte till alla delar använde 
inhemska läroböcker. T.ex. i matema-
tik undervisade man enligt en i Sverige 
tryckt lärobok, där prisen var angivna 
i kronor och öre. Utgående från tidens 

politiska företeelser konstaterade in-
spektören, att man i undervisningen 
i Rysslands historia och geografi inte 
använde de av skolstyrelsen godkända 
läroböckerna, utan eleverna skrev an-
teckningar i häften efter lärarens dik-
tamen. Han ville också förbättra gym-
nastikundervisningen. Alla skolor hade 
inte ordentliga gymnastiksalar. Han re-
kommenderade att skolgången skulle 
inledas vid sju års ålder. Fortsättnings-
klassernas undervisning var högklas-
sig, men inspektören ansåg att staden 
borde grunda särskilda yrkesskolor. 
Kvällsskolornas elevantal hade mins-
kat, och det betydde att denna skol-
form så småningom skulle bli obehöv-
lig. Vid inspektionen fanns det endast 
30 elever. Hjälpskolornas undervisning 
tyckte inspektören var för teoretiskt 
betonad. Inspektören föreslog också 
en organisationsförändring, så att sta-
dens barnträdgårdar kunde anslutas 
till folkskolan och dess förvaltning.

Vid slutet av världskriget fanns det 
över 2300 elever Åbos läroverk, varav i 
viss mån flera pojkar. Från folkskolorna 
övergick ca 200 elever till läroverken. 
Från de svenskspråkiga folkskolorna 
övergick förhållandevis flera elever till 
läroverk än från de finskspråkiga folk-
skolorna. Därtill fanns det i staden fy-
ra s.k. förberedande skolor för ”herr-
skapsbarn”.  Läsåret 1913-1914 fanns 
det 322 elever i dessa skolor, men elev-
antalet minskade sedan, för att läsåret 
1915-1916 vara 250. I tre av de förbe-
redande skolorna var undervisnings-
språket svenska och i en finska.

I början av första världskriget, läs-
året 1914-1915, skulle man i alla Fin-
lands mellanskolor och lyceer bör-
ja följa en ny läroplan, där det ryska 
språket fick betydligt mera utrymme. 

Av historieundervisningens tre veck-
otimmar på klass VII skulle två använ-
das till repetition av Rysslands historia 
på ryska. Detta var knappast särskilt 
populärt bland eleverna.

År 1915 examinerades 106 studen-
ter från Åbos läroverk. Av dem godkän-
des 12 först på hösten. Därtill fick två 
”privatister” studentmössan, den ena 
av dem på hösten. I de skriftliga pro-
ven 1915 underkändes tre. Följande år 
fick 96 den vita mössan. 1917 minska-
de antalet igen och var då 88. De skol-
visa antalen studenter var ännu ganska 
små. Flest studenter kom från det fin-
ska klassiska lyceet, som utexaminera-
de 19. De följande var det finska lyceet 
med 16 och den finska samskolan med 
15 studenter.

Skolor
Antal

Pojkar Flickor Sammanlagt

Egentliga folkskolor

Elementärklasser 1345 1335 2680

Realskolor 980 990 1970

Hjälpskola 34 22 56

Runsala folkskola 14 8 22

Försummade barns skola 23 - 23

Kvällsskolor 9 16 25

Fortsättningsskolor 66 99 165

Sammanlagt 2471 2470 4941

FOLKSKOLORNAS ELEVANTAL I ÅBO LÄRÅRET 1914-1915
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Skolbarnens hälsovård hade star-
tats, men det skulle säkert ha behövts 
mera resurser, för år 1914 fanns ca
4900 elever i skolorna i Åbo. 

Vissa områden som hörde till de
gamla socknarna S:t Karins och S:t Ma-
rie, såsom Nummisbacken, Lill-Heikki-
lä och Raunistula, var i praktiken Åbos 
förstadsområden, där det uppstått en 
tämligen tät bebyggelse. Många av in-
vånarna arbetade i Åbo och en del var 
också mantalsskrivna där. Detta med-
förde sammanblandning i såväl kyrkli-
ga som kommunala sammanhang.

Skolstyrelsens inspektör Onni Rau-
hamaa företog en inspektion av Åbos
folkskolor i januari1914. I sin omfat-
tande inspektionsberättelse, som rik-
tades till direktionen, påpekade han
bl.a., att man inte till alla delar använde
inhemska läroböcker. T.ex. i matema-
tik undervisade man enligt en i Sverige 
tryckt lärobok, där prisen var angivna 
i kronor och öre. Utgående från tidens 

politiska företeelser konstaterade in-
spektören, att man i undervisningen
i Rysslands historia och geografi inte
använde de av skolstyrelsen godkända 
läroböckerna, utan eleverna skrev an-
teckningar i häften efter lärarens dik-
tamen. Han ville också förbättra gym-
nastikundervisningen. Alla skolor hade
inte ordentliga gymnastiksalar. Han re-
kommenderade att skolgången skulle
inledas vid sju års ålder. Fortsättnings-
klassernas undervisning var högklas-
sig, men inspektören ansåg att staden 
borde grunda särskilda yrkesskolor.
Kvällsskolornas elevantal hade mins-
kat, och det betydde att denna skol-
form så småningom skulle bli obehöv-
lig. Vid inspektionen fanns det endast 
30 elever. Hjälpskolornas undervisning
tyckte inspektören var för teoretiskt
betonad. Inspektören föreslog också
en organisationsförändring, så att sta-
dens barnträdgårdar kunde anslutas
till folkskolan och dess förvaltning.

Vid slutet av världskriget fanns det 
över 2300 elever Åbos läroverk, varav i 
viss mån flera pojkar. Från folkskolorna 
övergick ca 200 elever till läroverken. 
Från de svenskspråkiga folkskolorna 
övergick förhållandevis flera elever till 
läroverk än från de finskspråkiga folk-
skolorna. Därtill fanns det i staden fy-
ra s.k. förberedande skolor för ”herr-
skapsbarn”.  Läsåret 1913-1914 fanns 
det 322 elever i dessa skolor, men elev-
antalet minskade sedan, för att läsåret 
1915-1916 vara 250. I tre av de förbe-
redande skolorna var undervisnings-
språket svenska och i en finska.

I början av första världskriget, läs-
året 1914-1915, skulle man i alla Fin-
lands mellanskolor och lyceer bör-
ja följa en ny läroplan, där det ryska 
språket fick betydligt mera utrymme. 

Av historieundervisningens tre veck-
otimmar på klass VII skulle två använ-
das till repetition av Rysslands historia 
på ryska. Detta var knappast särskilt
populärt bland eleverna.

År 1915 examinerades 106 studen-
ter från Åbos läroverk. Av dem godkän-
des 12 först på hösten. Därtill fick två 
”privatister” studentmössan, den ena
av dem på hösten. I de skriftliga pro-
ven 1915 underkändes tre. Följande år 
fick 96 den vita mössan. 1917 minska-
de antalet igen och var då 88. De skol-
visa antalen studenter var ännu ganska
små. Flest studenter kom från det fin-
ska klassiska lyceet, som utexaminera-
de 19. De följande var det finska lyceet 
med 16 och den finska samskolan med 
15 studenter.

Skolor
Antal

Pojkar Flickor Sammanlagt

Egentliga folkskolor

Elementärklasser 1345 1335 2680

Realskolor 980 990 1970

Hjälpskola 34 22 56

Runsala folkskola 14 8 22

Försummade barns skola 23 - 23

Kvällsskolor 9 16 25

Fortsättningsskolor 66 99 165

Sammanlagt 2471 2470 4941

FOLKSKOLORNAS ELEVANTAL I ÅBO LÄRÅRET 1914-1915

Turun Suomalainen Yhteiskoulu började sin verksamhet hösten 1903. Ett eget skolhus fick man år 1929. 
Samskolan blev en mycket populär läroanstalt. Skolan var på sin tid Finlands och Nordens största läroverk. 
Tillbyggnaden blev klar i början av 1960-talet.

Av historieundervisningens tre 
veckotimmar på klass VII skulle två 
använ das till repetition av Rysslands 
historia på ryska. Detta var knappast 
särskilt populärt bland eleverna.

År 1915 examinerades 106 studen-
ter från Åbos läroverk. Av dem godkän-
des 12 först på hösten. Därtill fick två 
”privatister” studentmössan, den ena 
av dem på hösten. I de skriftliga pro-
ven 1915 underkändes tre. Följande år 
fick 96 den vita mössan. 1917 minska-
de antalet igen och var då 88. De skol-
visa antalen studenter var ännu ganska 
små. Flest studenter kom från det fin-
ska klassiska lyceet, som utexaminera-
de 19. De följande var det finska lyceet 
med 16 och den finska samskolan med 
15 studenter.
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Vid världskrigets slut förändra-
des förhållandena i Ryssland
och Finland i snabb takt. Kri-

get var en för stor belastning för Niko-
laj II:s kejsardöme. Oroligheterna och 
hungerupproret som bröt ut i mars
1917 i huvudstaden S:t Petersburg
övergick i revolution, som gjorde slut
på den gamla regimen.

Dyningar av den ryska revolutionen
1917 och dess anda bredde ut sig ock-
så i Finland. Förtryckstiden var förbi,
riksdagen samlades igen och man trod-
de att de lagliga förhållandena skulle
återuppstå. Också i Åbo samlades ryska
soldater, matroser och lokalbefolkning 
på gator och torg för att fira ”svaboda”. 
Marseljesens toner hördes runt om i
staden, när den ryska militärens mu-
sikkår körde runt med en lastbil och
stannade i gathörnen för att musicera 
fram det revolutionära budskapet.    

Självständigheten var naturligt-
vis en milstolpe i samhällets historia,
men var det också i bildningens his-
toria. Nationen kunde nu fritt utveck-
la, bl.a. det egna skolsystemet, fastän
många problem präglade den nya sta-
tens morgongryning. Arbetslöshet och 
inflation försvårade löntagarnas ut-
komstmöjligheter. Östhandeln stanna-
de helt. Förutom de ekonomiska svå-
righeterna påverkade även andra hän-
delser 1917-1918 det finländska sam-
hället under lång tid.

Förverkligandet av allmän och lika 
rösträtt vid kommunalval var en för-
nyelse, som gav bredare folklager möj-
lighet att delta i den lokala förvaltning-
en. De första valen enligt den nya lagen 
hölls 1919. I Åbo valdes 44 fullmäkti-
geledamöter, varav 14 socialdemokra-
ter, 12 från svenska folkpartiet och 9
från samlingspartiet. De borgerliga

partierna hade majoritet i fullmäktige 
till 1946. 

Folkskolornas direktion adminis-
trerade fortsättningsvis såväl de finsk-
språkiga som de svenskspråkiga folk-
skolornas ärenden.  

I Finland förverkligades allmän lä-
roplikt för alla barn relativt sent. Re-
formen behandlades rätt snart efter
riksdagsreformen, men kunde inte re-
aliseras under den ryska tiden. T.ex. i
Danmark, Sverige och Norge förverk-
ligades allmän läroplikt redan under
första hälften av 1800-talet.

Orolig och svår tid vid 
självständighetens begynnelse
Livsmedelssituationen blev svåra-
re. Under första världskrigets nödår
skänkte t.ex. bönderna i Ristimäkiom-
rådet livsmedel till sin skolas kök, så
att barn från mindre bemedlade famil-
jer gratis kunde få skolmat.

Höstterminen kunde börja den 17
september. I början av oktober 1917
hade vissa skolor ett par extra lovda-
gar, när skolutrymmena användes som 
vallokaler i riksdagsvalet. Om under-
visningen och om läget i samhället
och i folkskolorna konstaterade man i 
kommunalberättelsen, att oroligheter-
na i staden ofta var så stora, att det var 
omöjligt att ge ens någorlunda duglig
undervisning åt barnen.

I november avbröts arbetet helt i
stadens folkskolor och läroverk under 

storstrejken. Folkskolorna måste man 
hållas stängda i nio dagar.

I december 1917 utlystes Finlands 
självständighet. Hur denna händel-
se togs emot i skolorna berättar kom-
munalberättelsen ingenting om, men
traditionella julfester firades inte alls
i Åbos folkskolor det året. Det politis-
ka och samhälleliga läget tillspetsades 
snabbt, och detta märktes starkt också 
i Åbo med omnejd.

Revolutionens anda låg över Åbo.
Ibland gick händelserna helt över styr 
bort från den lagliga utvecklingen.
Även i förorterna fanns mycket orolig-
heter, svårigheter och arbetslöshet. He-
la den gamla samhällsordningen såg ut 
att falla samman.

I slutet av januari 1918 började den 
röda maktperioden i Södra Finland.
Undervisningen i Åbo svenska lyceum 
slutade helt i och med att röda gardet 
tog byggnaden till sin kasern. I februa-
ri marscherade en grupp gardister till 
det finska klassiska lyceet och fängsla-
de dess prorektor. Skolans vårtermin
avbröts. Prorektorn frigavs ändå efter 
några dagar. 

Folkskolornas direktion samman-
kom någorlunda regelbundet under
den röda tiden. I februari hade direk-
tionen beslutat meddela, att den lära-
re eller lärarinna som ansåg det vara
omöjligt att fortsätta arbetet kunde av-
bryta undervisningen. Detsamma gäll-
de skolornas föreståndare eller före-
ståndarinna om det förekom orolighe-
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Vid världskrigets slut förändra-
des förhållandena i Ryssland 
och Finland i snabb takt. Kri-

get var en för stor belastning för Niko-
laj II:s kejsardöme. Oroligheterna och 
hungerupproret som bröt ut i mars 
1917 i huvudstaden S:t Petersburg 
övergick i revolution, som gjorde slut 
på den gamla regimen.

Dyningar av den ryska revolutionen 
1917 och dess anda bredde ut sig ock-
så i Finland. Förtryckstiden var förbi, 
riksdagen samlades igen och man trod-
de att de lagliga förhållandena skulle 
återuppstå. Också i Åbo samlades ryska 
soldater, matroser och lokalbefolkning 
på gator och torg för att fira ”svaboda”.  
Marseljesens toner hördes runt om i 
staden, när den ryska militärens musik-
kår körde runt med en lastbil och stan-
nade i gathörnen för att musicera fram 
det revolutionära budskapet.    
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Självständigheten var naturligtvis 
en milstolpe i samhällets historia, men 
var det också i bildningens historia. Na-
tionen kunde nu fritt utveckla, bl.a. det 
egna skolsystemet, fastän många pro-
blem präglade den nya statens mor-
gongryning. Arbetslöshet och inflation 
försvårade löntagarnas utkomstmöjlig-
heter. Östhandeln stannade helt. Förut-
om de ekonomiska svårigheterna på-
verkade även andra händelser 1917-
1918 det finländska samhället under 
lång tid.

Förverkligandet av allmän och lika 
rösträtt vid kommunalval var en för-
nyelse, som gav bredare folklager möj-
lighet att delta i den lokala förvaltning-
en. De första valen enligt den nya lagen 
hölls 1919. I Åbo valdes 44 fullmäkti-
geledamöter, varav 14 socialdemokra-
ter, 12 från svenska folkpartiet och 9 
från samlingspartiet. De borgerliga
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Vid världskrigets slut förändra-
des förhållandena i Ryssland
och Finland i snabb takt. Kri-

get var en för stor belastning för Niko-
laj II:s kejsardöme. Oroligheterna och 
hungerupproret som bröt ut i mars
1917 i huvudstaden S:t Petersburg
övergick i revolution, som gjorde slut
på den gamla regimen.

Dyningar av den ryska revolutionen
1917 och dess anda bredde ut sig ock-
så i Finland. Förtryckstiden var förbi,
riksdagen samlades igen och man trod-
de att de lagliga förhållandena skulle
återuppstå. Också i Åbo samlades ryska
soldater, matroser och lokalbefolkning 
på gator och torg för att fira ”svaboda”. 
Marseljesens toner hördes runt om i
staden, när den ryska militärens mu-
sikkår körde runt med en lastbil och
stannade i gathörnen för att musicera 
fram det revolutionära budskapet.    

Självständigheten var naturligt-
vis en milstolpe i samhällets historia,
men var det också i bildningens his-
toria. Nationen kunde nu fritt utveck-
la, bl.a. det egna skolsystemet, fastän
många problem präglade den nya sta-
tens morgongryning. Arbetslöshet och 
inflation försvårade löntagarnas ut-
komstmöjligheter. Östhandeln stanna-
de helt. Förutom de ekonomiska svå-
righeterna påverkade även andra hän-
delser 1917-1918 det finländska sam-
hället under lång tid.

Förverkligandet av allmän och lika 
rösträtt vid kommunalval var en för-
nyelse, som gav bredare folklager möj-
lighet att delta i den lokala förvaltning-
en. De första valen enligt den nya lagen 
hölls 1919. I Åbo valdes 44 fullmäkti-
geledamöter, varav 14 socialdemokra-
ter, 12 från svenska folkpartiet och 9
från samlingspartiet. De borgerliga

partierna hade majoritet i fullmäktige 
till 1946. 

Folkskolornas direktion adminis-
trerade fortsättningsvis såväl de finsk-
språkiga som de svenskspråkiga folk-
skolornas ärenden.  

I Finland förverkligades allmän lä-
roplikt för alla barn relativt sent. Re-
formen behandlades rätt snart efter 
riksdagsreformen, men kunde inte re-
aliseras under den ryska tiden. T.ex. i 
Danmark, Sverige och Norge förverk-
ligades allmän läroplikt redan under 
första hälften av 1800-talet.

Orolig och svår tid vid 
självständighetens begynnelse
Livsmedelssituationen blev svåra-
re. Under första världskrigets nödår 
skänkte t.ex. bönderna i Ristimäkiom-
rådet livsmedel till sin skolas kök, så 
att barn från mindre bemedlade famil-
jer gratis kunde få skolmat.

Höstterminen kunde börja den 17 
september. I början av oktober 1917 
hade vissa skolor ett par extra lovda-
gar, när skolutrymmena användes som 
vallokaler i riksdagsvalet. Om under-
visningen och om läget i samhället 
och i folkskolorna konstaterade man i 
kommunalberättelsen, att oroligheter-
na i staden ofta var så stora, att det var 
omöjligt att ge ens någorlunda duglig 
undervisning åt barnen.

I november avbröts arbetet helt i 
stadens folkskolor och läroverk under 

storstrejken. Folkskolorna måste man 
hållas stängda i nio dagar.

I december 1917 utlystes Finlands 
självständighet. Hur denna händel-
se togs emot i skolorna berättar kom-
munalberättelsen ingenting om, men 
traditionella julfester firades inte alls 
i Åbos folkskolor det året. Det politis-
ka och samhälleliga läget tillspetsades 
snabbt, och detta märktes starkt också 
i Åbo med omnejd.

Revolutionens anda låg över Åbo. 
Ibland gick händelserna helt över styr 
bort från den lagliga utvecklingen. 
Även i förorterna fanns mycket orolig-
heter, svårigheter och arbetslöshet. He-
la den gamla samhällsordningen såg ut 
att falla samman.

I slutet av januari 1918 började den 
röda maktperioden i Södra Finland. 
Undervisningen i Åbo svenska lyceum 
slutade helt i och med att röda gardet 
tog byggnaden till sin kasern. I februa-
ri marscherade en grupp gardister till 
det finska klassiska lyceet och fängsla-
de dess prorektor. Skolans vårtermin 
avbröts. Prorektorn frigavs ändå efter 
några dagar. 

Folkskolornas direktion samman-
kom någorlunda regelbundet under 
den röda tiden. I februari hade direk-
tionen beslutat meddela, att den lära-
re eller lärarinna som ansåg det vara 
omöjligt att fortsätta arbetet kunde av-
bryta undervisningen. Detsamma gäll-
de skolornas föreståndare eller före-
ståndarinna om det förekom orolighe-
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År Barnens antal

1916 311

1917 347

1918 103

1919 225 

1920 95

Läsår Lärare

1913–1914 169

1915–1916 179

1916–1917 178

1917–1918 175

1918–1919 161

1919–1920 158

FOLKSKOLORNAS SOMMARKOLONIER 
ÅREN 1916-1920

ANTALET LÄRARE I 
FOLKSKOLORNA I ÅBO

ter i någon av skolornas klasser. Om 
möjligt skulle de först rådgöra med in-
spektören.

I februari var skolorna stängda un-
der två arbetsdagar. Det normala un-
dervisningsarbetet blev allt svåra-
re. I kommunalberättelsen nämns, att 
många manliga lärare hade övergått 
till skyddskåren och kunde därför inte 
sköta sin tjänst. Man försökte samman-
föra klasser, vilket möjliggjordes av att 
flera elever hade avbrutit skolgången. 
Man minskade också antalet veckotim-
mar genom att slopa övningsämnen, så 
att kvinnliga lärare också kunde under-
visa pojkklasser.  

Under den andra veckan i mars till-
tog den samhälleliga oron i Åbo och un-
dervisningsarbetet avbröts helt för 13 
dagar. Av denna orsak kallades inspek-
tör Weckman följd av vakter till Rådhu-
set och till ”revolutionskommittén” för 
att klargöra varför skolorna var stäng-
da. Kommittén krävde att skolorna 
skulle öppnas, men detta gick inspek-
tören inte med på.

Den 6 april beslöt direktionen att 
skolorna kunde öppnas om de loka-
la förhållandena medger. Detta verk-
ställdes ändå inte, för en ”delegation 
för det allmänna bästa”, som grundats 
för att upprätthålla ordning, ville re-
servera skolorna som bostäder för rätt 
stora krigstrupper som skulle komma 
till staden. Läget tillspetsades, för i det-
ta skede visste man redan i Åbo om tys-

karnas landstigning på Hangöudd någ-
ra dagar tidigare.

Maktskiftet i Åbo skedde i mitten 
av april. Folkskolornas direktion beslöt 
att öppna skolorna 2 maj, fastän en del 
av lärarna och lärarinnorna då ännu 
var i frihetsrörelsens arbetsuppgifter 
och en del av eleverna hade med sina 
familjer lämnat staden i upprorets slut-
skede. I slutet av de rödas maktperiod 
flyttade troligen ca 1000 personer av 
olika orsaker från Åbo till Ryssland. En 
stor del av dem var kvinnor och barn.

Folkskolornas vårtermin fortsat-
te på nytt i början av maj. De egentli-
ga skoldagarna var 138. Elevernas häl-
sotillstånd sades vara gott. Visserligen 
var skolläkaren våren 1918 i militärens 
tjänst. En lärare i Åbo dömdes att för-
lora sin tjänst på grund av deltagande 
i upproret.

Undantagsförhållanden avspegla-
des också i läroverkens verksamhet. 
Våren 1918 godkändes som studenter 
utan studentskrivningar alla den sista 
klassens elever. Från de svenskspråki-
ga skolorna blev 44 abiturienter stu-
denter och från de finskspråkiga 63. Åt 
de andra klassernas elever gavs betyg 
närmast utgående från höstterminens 
bedömning.

Det svåra samhälleliga läget fortsat-
te ännu under de följande månaderna. 
För Åboeleverna ordnades också som-
markoloni 1918. År 1917 hade det va-
rit rekordmånga 347 i kolonierna, men 
tidens njugghet syns senare i deltagar-

antalet. Följande sommar var det en-
dast 103 skolbarn i skolornas sommar-
koloniverksamhet. Förhållandet för-
bättrades inte särskilt mycket under
de närmast följande åren.  

I samband med sommarkoloniverk-
samheten berättar man i kommunalbe-
rättelsen om den svaga ekonomin och 
om de svåra förhållandena 1918. Man 
konstaterar, att nu, om någonsin, borde
sommarkoloniernas beskyddande om-
sorg kunna omfatta alla små barn. Men 
när pengarna inte räckte till och när
livsmedelspriserna hade höjts, kunde
man endast hålla igång två kolonier.
Vardera hade ca 50 elever. 

Läsåret 1916-1917 hade det redan 
varit över 5000 elever och sammanlagt
178 lärare i Åbos folkskolor, men sedan
skedde en oväntad förändring. I sam-
band med de stora statliga och samhäl-
leliga händelserna hösten 1917 och vå-
ren 1918, då folkskolan ännu inte var 
obligatorisk, började elevantalet sjun-
ka och lärare behövdes också i mindre 
antal. Åbos mantalsskrivna befolkning 
minskade också: 1917 hade antalet va-
rit 49 062, men 1920 var befolkningen 
endast 45 408.

Sommaren 1918 ville en stor grupp 
folkskolelever, närmare 500, vara med 
om trädgårdsverksamheten. Detta var 
nyttigt med tanke på livsmedelsbris-
ten och t.o.m. hungersnöden som råd-
de i staden. Eleverna och vårdnadsha-
varna var säkert nöjda, när det, enligt 
kommunalberättelsen, blev en större
skörd från odlingslotterna än någon-
sin tidigare.

Läsåret 1918-1919 var det nästan
600 elever färre i Åbos folkskolor än
föregående läsår. Elevernas närings-
och hälsotillstånd hade försämrats. I
oktober började spanska sjukan gras-
sera bland både lärare och elever. Till 
en början slog smittan till mot de högre
klassernas elever. Direktionen konsta-
terade redan i detta skede, att skolar-
betet kan avbrytas, om det finns stor
frånvaro. Så var man också tvungen att 
göra. Senare på hösten och under vå-
ren var det speciellt de lägre klasser-
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År Barnens antal

1916 311

1917 347

1918 103

1919 225 

1920 95

Läsår Lärare

1913–1914 169

1915–1916 179

1916–1917 178

1917–1918 175

1918–1919 161

1919–1920 158

FOLKSKOLORNAS SOMMARKOLONIER 
ÅREN 1916-1920

ANTALET LÄRARE I 
FOLKSKOLORNA I ÅBO

ter i någon av skolornas klasser. Om
möjligt skulle de först rådgöra med in-
spektören.

I februari var skolorna stängda un-
der två arbetsdagar. Det normala un-
dervisningsarbetet blev allt svåra-
re. I kommunalberättelsen nämns, att 
många manliga lärare hade övergått
till skyddskåren och kunde därför inte 
sköta sin tjänst. Man försökte samman-
föra klasser, vilket möjliggjordes av att 
flera elever hade avbrutit skolgången. 
Man minskade också antalet veckotim-
mar genom att slopa övningsämnen, så
att kvinnliga lärare också kunde under-
visa pojkklasser.  

Under den andra veckan i mars till-
tog den samhälleliga oron i Åbo och un-
dervisningsarbetet avbröts helt för 13 
dagar. Av denna orsak kallades inspek-
tör Weckman följd av vakter till Rådhu-
set och till ”revolutionskommittén” för 
att klargöra varför skolorna var stäng-
da. Kommittén krävde att skolorna
skulle öppnas, men detta gick inspek-
tören inte med på.

Den 6 april beslöt direktionen att
skolorna kunde öppnas om de loka-
la förhållandena medger. Detta verk-
ställdes ändå inte, för en ”delegation
för det allmänna bästa”, som grundats 
för att upprätthålla ordning, ville re-
servera skolorna som bostäder för rätt 
stora krigstrupper som skulle komma 
till staden. Läget tillspetsades, för i det-
ta skede visste man redan i Åbo om tys-

karnas landstigning på Hangöudd någ-
ra dagar tidigare.

Maktskiftet i Åbo skedde i mitten
av april. Folkskolornas direktion beslöt
att öppna skolorna 2 maj, fastän en del 
av lärarna och lärarinnorna då ännu
var i frihetsrörelsens arbetsuppgifter
och en del av eleverna hade med sina 
familjer lämnat staden i upprorets slut-
skede. I slutet av de rödas maktperiod 
flyttade troligen ca 1000 personer av
olika orsaker från Åbo till Ryssland. En 
stor del av dem var kvinnor och barn.

Folkskolornas vårtermin fortsat-
te på nytt i början av maj. De egentli-
ga skoldagarna var 138. Elevernas häl-
sotillstånd sades vara gott. Visserligen 
var skolläkaren våren 1918 i militärens
tjänst. En lärare i Åbo dömdes att för-
lora sin tjänst på grund av deltagande 
i upproret.

Undantagsförhållanden avspegla-
des också i läroverkens verksamhet.
Våren 1918 godkändes som studenter 
utan studentskrivningar alla den sista 
klassens elever. Från de svenskspråki-
ga skolorna blev 44 abiturienter stu-
denter och från de finskspråkiga 63. Åt 
de andra klassernas elever gavs betyg 
närmast utgående från höstterminens 
bedömning.

Det svåra samhälleliga läget fortsat-
te ännu under de följande månaderna. 
För Åboeleverna ordnades också som-
markoloni 1918. År 1917 hade det va-
rit rekordmånga 347 i kolonierna, men 
tidens njugghet syns senare i deltagar-

antalet. Följande sommar var det en-
dast 103 skolbarn i skolornas sommar-
koloniverksamhet. Förhållandet för-
bättrades inte särskilt mycket under 
de närmast följande åren.  

I samband med sommarkoloniverk-
samheten berättar man i kommunalbe-
rättelsen om den svaga ekonomin och 
om de svåra förhållandena 1918. Man 
konstaterar, att nu, om någonsin, borde 
sommarkoloniernas beskyddande om-
sorg kunna omfatta alla små barn. Men 
när pengarna inte räckte till och när 
livsmedelspriserna hade höjts, kunde 
man endast hålla igång två kolonier. 
Vardera hade ca 50 elever. 

Läsåret 1916-1917 hade det redan 
varit över 5000 elever och sammanlagt 
178 lärare i Åbos folkskolor, men sedan 
skedde en oväntad förändring. I sam-
band med de stora statliga och samhäl-
leliga händelserna hösten 1917 och vå-
ren 1918, då folkskolan ännu inte var 
obligatorisk, började elevantalet sjun-
ka och lärare behövdes också i mindre 
antal. Åbos mantalsskrivna befolkning 
minskade också: 1917 hade antalet va-
rit 49 062, men 1920 var befolkningen 
endast 45 408.

Sommaren 1918 ville en stor grupp 
folkskolelever, närmare 500, vara med 
om trädgårdsverksamheten. Detta var 
nyttigt med tanke på livsmedelsbris-
ten och t.o.m. hungersnöden som råd-
de i staden. Eleverna och vårdnadsha-
varna var säkert nöjda, när det, enligt 
kommunalberättelsen, blev en större 
skörd från odlingslotterna än någon-
sin tidigare.

Läsåret 1918-1919 var det nästan 
600 elever färre i Åbos folkskolor än 
föregående läsår. Elevernas närings- 
och hälsotillstånd hade försämrats. I 
oktober började spanska sjukan gras-
sera bland både lärare och elever. Till 
en början slog smittan till mot de högre 
klassernas elever. Direktionen konsta-
terade redan i detta skede, att skolar-
betet kan avbrytas, om det finns stor 
frånvaro. Så var man också tvungen att 
göra. Senare på hösten och under vå-
ren var det speciellt de lägre klasser-
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Läroämne

Elementärklasserna Realklasserna

I II III IV V VI

Pojkar Flickor

Religion 2 3 4 4 3 3 3

Åskådning 3 2 - - - - -

Modersmålet 8

Läsning 5 4 2 2 2 2

Skrivning 3 4 4 4 4 4

Geografi - - 2 2 2 2 2

Geografi - - - - 3 3 3

Räkning 3 4 5 4 4 3 3

Mätningslära - - - - - 2 1

Naturkunskap - - - 2 2 2 2

Teckning - - 2 2 2 1 2

Välskrivning 2 2 2 2 - - -

Sång 1 1 2 2 2 2 2

Gymnastik och lek 1 1 2 2 2 2 2

Handarbete 4 3 3 4 4 4 4

Huslig ekonomi - - - - - - 2

Sammanlagt 24 24 30 30 30 30 32

LÄROÄMNENA OCH TIMFÖRDELNINGEN I ÅBOS FOLKSKOLOR 1922-1923

nas elever som insjuknade i den svåra 
epidemin. Julfester ordnade man heller 
inte i Åbos folkskolor vid slutet av höst-
terminen 1918.

Åbo fick stora mängder livsmed-
el från Förenta staterna. En särskild 
hjälpkommitté övervakade att fördel-
ningen gick till institutioner, som gav 
gratis mat åt folkskolelever. 

Skolelevernas näringstillstånd bör-
jade förbättras läsåret 1919-1920 efter 
ett par svåra år. Antalet elever som var 
intresserade av trädgårdsskötsel mins-
kade också till följd av det blev lättare 
att få livsmedel. Delvis berodde det 
också på att man delade ut gratis tåg-
biljetter till obemedlade barn, så att de 
skulle kunna resa ut till landsbygden 
på sommaren. 

Ett tecken på den hårda tiden var 
också att folkskolornas badinrättning-
ar inte var i bruk under flera år efter 
läsåret 1917-1918, dels på grund av 
vattenbrist och ekonomiska svårighe-
ter. Först våren 1924 togs badinrätt-
ningarna igen i bruk. Till de medellösa 
familjernas barn delade man ut skor. 
Men man måste också ge klädhjälp på 
grund av arbetslöshet och stigande pri-
ser, då det framkommit fall där barnen 
inte kunnat komma till skolan på grund 
av bristfällig klädsel.  

Reformer föranledda 
av läropliktslagen
I Åbo hade man börjat förnya folksko-
lornas instruktion år 1914. Man begär-
de utlåtanden av både den finskspråki-
ga och svenskspråkiga lärarförening-
en. På grund av vissa förseningar kom 
förslaget till direktionen först hösten 
1918.

I fråga om disciplinen ville man 
övergå till en humanare riktning. Det-
ta framgår klart av ett omnämnande i 
instruktionen: ”Om eleven gör en för-
seelse, bör man vänligt tillrättavisa 
och strängt varna.” Därtill konstatera-
des särskilt, att fysisk bestraffning inte 
längre hör till skolornas bestraffnings-
metoder.

Fullmäktige behandlade förslaget
slutligt i oktober 1920. Efter detta sän-
des instruktionsförslaget till skolsty-
relsen för godkännande. Ärendet av-
ancerade likväl inte med framgång. Av-
görandet fick man i januari 1921. Där 
konstaterades, att vissa punkter i in-
struktionen inte följde förordningarna 
och den nya folkskollagen.

Folkskolorna i Åbo var i slutet av
1800-talet varit indelade i elementär-
klasser och realklasser. Systemet var i 
kraft till början av 1920-talet. De tre
lägsta klasserna var elementärklas-
ser och de tre högsta realskola. I ele-

Magister Viitanen blev inspektör för Åbo stads 
folkskolor i början av 1920-talet. Han skötte denna 
uppgift från införandet av läropliktslagen till början 
av de stora årskullarnas tid. (Lauri Tiikasalo)
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Läroämne
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LÄROÄMNENA OCH TIMFÖRDELNINGEN I ÅBOS FOLKSKOLOR 1922-1923

nas elever som insjuknade i den svåra 
epidemin. Julfester ordnade man heller
inte i Åbos folkskolor vid slutet av höst-
terminen 1918.

Åbo fick stora mängder livsmed-
el från Förenta staterna. En särskild
hjälpkommitté övervakade att fördel-
ningen gick till institutioner, som gav
gratis mat åt folkskolelever. 

Skolelevernas näringstillstånd bör-
jade förbättras läsåret 1919-1920 efter
ett par svåra år. Antalet elever som var 
intresserade av trädgårdsskötsel mins-
kade också till följd av det blev lättare 
att få livsmedel. Delvis berodde det
också på att man delade ut gratis tåg-
biljetter till obemedlade barn, så att de 
skulle kunna resa ut till landsbygden
på sommaren. 

Ett tecken på den hårda tiden var
också att folkskolornas badinrättning-
ar inte var i bruk under flera år efter
läsåret 1917-1918, dels på grund av
vattenbrist och ekonomiska svårighe-
ter. Först våren 1924 togs badinrätt-
ningarna igen i bruk. Till de medellösa 
familjernas barn delade man ut skor.
Men man måste också ge klädhjälp på 
grund av arbetslöshet och stigande pri-
ser, då det framkommit fall där barnen 
inte kunnat komma till skolan på grund
av bristfällig klädsel.  

Reformer föranledda 
av läropliktslagen
I Åbo hade man börjat förnya folksko-
lornas instruktion år 1914. Man begär-
de utlåtanden av både den finskspråki-
ga och svenskspråkiga lärarförening-
en. På grund av vissa förseningar kom 
förslaget till direktionen först hösten
1918.

I fråga om disciplinen ville man
övergå till en humanare riktning. Det-
ta framgår klart av ett omnämnande i 
instruktionen: ”Om eleven gör en för-
seelse, bör man vänligt tillrättavisa
och strängt varna.” Därtill konstatera-
des särskilt, att fysisk bestraffning inte 
längre hör till skolornas bestraffnings-
metoder.

Fullmäktige behandlade förslaget 
slutligt i oktober 1920. Efter detta sän-
des instruktionsförslaget till skolsty-
relsen för godkännande. Ärendet av-
ancerade likväl inte med framgång. Av-
görandet fick man i januari 1921. Där 
konstaterades, att vissa punkter i in-
struktionen inte följde förordningarna 
och den nya folkskollagen.

Folkskolorna i Åbo var i slutet av 
1800-talet varit indelade i elementär-
klasser och realklasser. Systemet var i 
kraft till början av 1920-talet. De tre 
lägsta klasserna var elementärklas-
ser och de tre högsta realskola. I ele-

mentärklasserna undervisades poj-
kar och flickor tillsammans, men i re-
alskolan skilt för sig. Folkskolans hög-
sta klass hade en lite avvikande timför-
delning, för flickorna hade två vecko-
timmar mera än pojkarna. Gymnastik 
hade hört till folkskolornas undervis-
ningsprogram ända från början, men 
t.ex. fortsättningsklasserna hade inte
undervisningsämnet i sitt undervis-
ningsprogram. Detta hade också in-
spektör Anni Collan anmärkt på när
hon hösten 1920 följde med gymnas-
tikundervisningen i stadens skolor.
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Finlands riksdag godkände läro-
pliktslagen i november 1920. Lagen 
fastställdes av president K.J. Ståhl-
berg 15 april 1921. På frivillig väg ha-
de man inte fått alla barn till skolor-
na. Folkskolan, som gav grundläggande 
utbildning, hade hittills varit frivillig, 
och i vissa trakter hade t.o.m. 40 % av 
barnen blivit utan regelbunden skol-
gång. Nu stadgade lagen om undervis-
ning åt alla 7-15 år gamla barn. Skol-
plikt betydde detta likväl inte. De allra 
flesta utförde sin läroplikt i folkskolor-
na, men i några av de större städerna 
fanns det ändå privata förberedande 
skolor för läroverken.

Nästan med förebild från fabriks-
industrin och ”det löpande bandet” 
övergick man nu inom utbildningen till 
massproduktion, där barnen avance-
rade från årskurs till årskurs enligt ett 
noggrant uppgjort program.

Folkskollagen garanterade åt al-
la, oavsett språk eller kön, en avgifts-
fri grundläggande utbildning. Eleven 
skulle också få läroböcker och skolma-
teriel. Åt barn från obemedlade famil-
jer skulle man också ge mat- och kläd-
hjälp. Folkskolan omfattade en tvåår-
ig lägre folkskola och en fyraårig hö-
gre folkskola. Därtill kunde man ordna 
undervisning i form av fortsättnings-
klasser, om elevens skolgång annars 
skulle avbrytas. Folkskolans undervis-
ningsspråk var antingen finska eller 
svenska. I undervisningen följde man 

de grunder som läroplanskommittén 
framlagt i sitt betänkande 1925. 

I det förslag till instruktion som 
man i Åbo hade utarbetat innan läro-
pliktslagen fastställts konstaterade 
man angående undervisningens vär-
degrund: ”Lärarna må leda barnen till 
allvarlig gudsfruktan, fosterländskhet, 
aktning för överheten, flit, omsorgsfull-
het, renlighet och goda seder.” 

Denna punkt blev nästan oföränd-
rad kvar i instruktionens förnyade ver-
sion, men om bestraffningar konstate-
ras, att de skall vara i enlighet med lag 
och förordning. I motiveringarna näm-
ner man bara kort, ”att det i skolorna 
bör råda god ordning”.  

I februari 1924 uppmanade direk-
tionen den kommitté som tillsatts för 
att granska instruktionen att skynda 
med sitt arbete. Men det nya förslaget 
som godkändes av fullmäktige följande 
år var heller inte helt i överensstäm-
melse med läropliktslagen. Skolsty-
relsen fäste bl.a. uppmärksamhet vid 
folkskolornas förvaltning i Åbo. Man 
ansåg att en tvåspråkig kommun bor-
de ha skilda direktioner för finsk- och 
svenskspråkiga folkskolor, när skolor-
na hade endast en inspektör.  Enligt di-
rektionens protokoll väckte skolstyrel-
sens ståndpunkt förvåning, eftersom 
finsk- och svenskspråkiga skolor ver-
kade i samma skolhus. För ekonomi-
förvaltningens del verkade en delning 
problematisk. Därtill ansåg man, att 
direktionens medlemmar kan fungera 

både på svenska och finska. Av proto-
kollen framgår, att ärenden som gäll-
de svenska skolor protokollfördes på 
svenska. Instruktionen för folkskolor-
na kunde fastställas först i november 
1927. Enligt denna instruktion hade 
folkskolorna endast en direktion. Med 
några smärre förändringar hölls in-
struktionen i kraft ända till år 1965.

Läroplikten skulle i stadskommu-
ner verkställas inom fem år, dvs. fö-
re augusti 1926. Ekonomiskt betydde 
reformen en rätt stor belastning för 
många kommuner. När alla kommu-
ner inte hade resurser att ordna under-
visningen, gav staten stöd för folkskol-
verksamheten. De skolor som kyrkan 
upprätthållit i Åboregionen upphörde 
med sin verksamhet på 1920-talet.

I Åbo förverkligades de facto läro-
plikten utan lagens förpliktelser och 
tvång. Den nya lagen togs i bruk steg-
vis från 1922. En betydande händelse i 
Åbo var folkskolornas 50-års jubileum, 
som firades 20-21 januari 1922. Bar-
nen i de finska folkskolorna hade eg-
na fester. De svenska skolorna hade en 
gemensam festlighet i Akademins fest-
sal. Kvällsfesten för elevernas föräldrar 
och folkskolans vänner hölls i brandkå-
rens hus och lockade så många att alla 
inte rymdes in i salen. Lärare, tjänste-
män, direktionens medlemmar och an-
nat skolfolk samlades till en festmid-
dag på Hamburger Börs.

Läroplikten medförde inga större 
förändringar i Åbos folkskolor. Tim-

fördelningen förblev nästan oföränd-
rad. Ett helt nytt ämne var religionshis-
toria och sedelära, som gavs åt elever 
som inte deltog i religionsundervisning 
i eller utanför skolan. I ämnesförteck-
ningen hade idrott tagits med vid si-
dan av gymnastik och lek. Man behöv-
de inte starta nya skolformer. Fortsätt-
ningsutbildningen, som den nya lagen 
tagit med som obligatorisk, hade i Åbo 
getts som en tvåårig fortsättningsskola 
sedan år 1906. Från fortsättningsklas-
serna avgick ändå ett ganska stort an-
tal elever. Som orsak nämns i kommu-
nalberättelsen fattigdom eller nödvän-
digt behov att delta i försörjningen av 
sig själv och familjen.

I läropliktslagen fanns en bestäm-
melse om att en kommun med över 
10 000 invånare ska grunda en hjälp-
skola för svagt begåvade, men i Åbo ha-
de en sådan undervisning startat re-
dan 1901. Om överföringen till hjälp-

Finlands riksdag godkände läro-
pliktslagen i november 1920. Lagen 
fastställdes av president K.J. Ståhl- 
berg 15 april 1921. På frivillig väg ha-
de man inte fått alla barn till skolor- 
na. Folkskolan, som gav grundläggande 
utbildning, hade hittills varit frivillig, 
och i vissa trakter hade t.o.m. 40 % av 
barnen blivit utan regelbunden skol-
gång. Nu stadgade lagen om undervis-
ning åt alla 7-15 år gamla barn. Skol-
plikt betydde detta likväl inte. De allra 
flesta utförde sin läroplikt i folkskolor-
na, men i några av de större städerna 
fanns det ändå privata förberedande 
skolor för läroverken.

Nästan med förebild från fabriks-
industrin och ”det löpande bandet” 
övergick man nu inom utbildningen till 
massproduktion, där barnen avance-
rade från årskurs till årskurs enligt ett 
noggrant uppgjort program.

Folkskollagen garanterade åt al-
la, oavsett språk eller kön, en avgifts-
fri grundläggande utbildning. Eleven 
skulle också få läroböcker och skolma-
teriel. Åt barn från obemedlade famil-
jer skulle man också ge mat- och kläd-
hjälp. Folkskolan omfattade en tvåår-
ig lägre folkskola och en fyraårig hög-
re folkskola. Därtill kunde man ordna 
undervisning i form av fortsättnings-
klasser, om elevens skolgång annars 
skulle avbrytas. Folkskolans undervis-
ningsspråk var antingen finska eller 
svenska. I undervisningen följde man  
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industrin och ”det löpande bandet”
övergick man nu inom utbildningen till
massproduktion, där barnen avance-
rade från årskurs till årskurs enligt ett 
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Folkskollagen garanterade åt al-
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gre folkskola. Därtill kunde man ordna 
undervisning i form av fortsättnings-
klasser, om elevens skolgång annars
skulle avbrytas. Folkskolans undervis-
ningsspråk var antingen finska eller
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de grunder som läroplanskommittén
framlagt i sitt betänkande 1925. 

I det förslag till instruktion som
man i Åbo hade utarbetat innan läro-
pliktslagen fastställts konstaterade
man angående undervisningens vär-
degrund: ”Lärarna må leda barnen till 
allvarlig gudsfruktan, fosterländskhet, 
aktning för överheten, flit, omsorgsfull-
het, renlighet och goda seder.” 

Denna punkt blev nästan oföränd-
rad kvar i instruktionens förnyade ver-
sion, men om bestraffningar konstate-
ras, att de skall vara i enlighet med lag 
och förordning. I motiveringarna näm-
ner man bara kort, ”att det i skolorna 
bör råda god ordning”.  

I februari 1924 uppmanade direk-
tionen den kommitté som tillsatts för
att granska instruktionen att skynda
med sitt arbete. Men det nya förslaget 
som godkändes av fullmäktige följande
år var heller inte helt i överensstäm-
melse med läropliktslagen. Skolsty-
relsen fäste bl.a. uppmärksamhet vid
folkskolornas förvaltning i Åbo. Man
ansåg att en tvåspråkig kommun bor-
de ha skilda direktioner för finsk- och 
svenskspråkiga folkskolor, när skolor-
na hade endast en inspektör.  Enligt di-
rektionens protokoll väckte skolstyrel-
sens ståndpunkt förvåning, eftersom
finsk- och svenskspråkiga skolor ver-
kade i samma skolhus. För ekonomi-
förvaltningens del verkade en delning 
problematisk. Därtill ansåg man, att
direktionens medlemmar kan fungera 

både på svenska och finska. Av proto-
kollen framgår, att ärenden som gäll-
de svenska skolor protokollfördes på 
svenska. Instruktionen för folkskolor-
na kunde fastställas först i november 
1927. Enligt denna instruktion hade 
folkskolorna endast en direktion. Med 
några smärre förändringar hölls in-
struktionen i kraft ända till år 1965.

Läroplikten skulle i stadskommu-
ner verkställas inom fem år, dvs. fö-
re augusti 1926. Ekonomiskt betydde 
reformen en rätt stor belastning för 
många kommuner. När alla kommu-
ner inte hade resurser att ordna under-
visningen, gav staten stöd för folkskol-
verksamheten. De skolor som kyrkan 
upprätthållit i Åboregionen upphörde 
med sin verksamhet på 1920-talet.

I Åbo förverkligades de facto läro-
plikten utan lagens förpliktelser och 
tvång. Den nya lagen togs i bruk steg-
vis från 1922. En betydande händelse i 
Åbo var folkskolornas 50-års jubileum, 
som firades 20-21 januari 1922. Bar-
nen i de finska folkskolorna hade eg-
na fester. De svenska skolorna hade en 
gemensam festlighet i Akademins fest-
sal. Kvällsfesten för elevernas föräldrar 
och folkskolans vänner hölls i brandkå-
rens hus och lockade så många att alla 
inte rymdes in i salen. Lärare, tjänste-
män, direktionens medlemmar och an-
nat skolfolk samlades till en festmid-
dag på Hamburger Börs.

Läroplikten medförde inga större 
förändringar i Åbos folkskolor. Tim-

fördelningen förblev nästan oföränd-
rad. Ett helt nytt ämne var religionshis-
toria och sedelära, som gavs åt elever 
som inte deltog i religionsundervisning 
i eller utanför skolan. I ämnesförteck-
ningen hade idrott tagits med vid si-
dan av gymnastik och lek. Man behöv-
de inte starta nya skolformer. Fortsätt-
ningsutbildningen, som den nya lagen 
tagit med som obligatorisk, hade i Åbo 
getts som en tvåårig fortsättningsskola 
sedan år 1906. Från fortsättningsklas-
serna avgick ändå ett ganska stort an-
tal elever. Som orsak nämns i kommu-
nalberättelsen fattigdom eller nödvän-
digt behov att delta i försörjningen av 
sig själv och familjen.

I läropliktslagen fanns en bestäm-
melse om att en kommun med över 
10 000 invånare ska grunda en hjälp-
skola för svagt begåvade, men i Åbo ha-
de en sådan undervisning startat re-
dan 1901. Om överföringen till hjälp-

I Åbos folkskolor skedde inga större förändring-
ar efter det att läropliktslagen stiftats. Fortsatt ut-
bildning hade ordnats redan från slutet av 1800-ta-
let, fastän det blev obligatoriskt först i början av 
1930-talet. På bilden en timme i huslig ekonomi i 
flickornas fortsättningsskola i början av 1900-ta-
let. (TKA)
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ELEVANTAL EGENTLIGA KLASSRUM

STADENS EGNA SKOLHUS

Gertrudsbacken 1067 17

Mellangatan (Skolgatan 8) 631 18

Packaregatan 4 690 20

Ryska kyrkogatan (Universitetsg.) 17 290 9

Arsenigatan (Sirkkalagatan) 20 167 8

Humlegårdsgatan 1 77 2

Runsala folkskola 21 1

HYRDA SKOLHUS

Trädgårdsgatan 8 324 9

Skolgatan 16 324 9

Eriksgatan 42 305 7

Arsenigatan (Sirkkalagatan) 40 161 8

Berggatan 4 141 4

Observatoriegatan 5 118 4

Sammanlagt 4316 116

ÅBO STADS FOLKSKOLHUS OCH DERAS ELEVANTAL 1921-1922

Skolans namn Lärare

Finska elementarskolan nr. 5 10

Finska högre folkskolan för 

pojkar nr. 8B
10

Finska högre folkskolan för 

flickor nr. 9A 
9

Finska fortsättningsskolan för 

flickor
13

skolan beslöt klassläraren, skolläka-
ren, folkskolinspektören och direktio-
nen. Den skolkoloni som i Nagu grun-
dats för ”dåligt skötta och vanartiga” 
pojkar flyttades 1924 till ön Kulho vid 
Kakskerta till ett militärtjänstehus. An-
svar för pojkhemmets verksamhet ha-
de uppfostringsnämnden.

En nyhet för tiden var intelligens-
test som man i Åbo tog i bruk 1927. 
Lärarna var också intresserade av äm-
net, för man hade en längre tid efter-
lyst kurser och föreläsningar som kun-
de förbättra förmågan att bedöma bar-
nens andliga gåvor. Våren 1927 ordna-
des föreläsningar och en övningskurs i 

ämnet, i vilken 120 folkskollärare från 
Åbo deltog.  

I början av 1920-talet var det många 
lärosäten som måste verka under 
bristfälliga förhållanden. T.ex. Eriksga-
tans skola konstaterades vara i så då-
ligt skick, att man övervägde att stänga 
skolan. Planenligt hade staden försökt 
bygga stora folkskolor, men fortsätt-
ningsvis använde man sig också av ut-
rymmen som hyrdes. När läropliktsla-
gen trädde i kraft fanns det folkskolor 
på 13 olika platser. Den största av dem 
var skolan i Gertrudsbacken med över 
1000 elever och den minsta var skolan 
på Runsala med 21 elever. 

Enligt gammal praxis bokfördes
lägre- och högre folkskolornas num-
mer samt undervisningsspråk. I sam-
ma skolhus kunde finnas olika skolor
med egna föreståndare. T.ex. i skolfast-
igheten i Gertrudsbacken fanns läsåret 
1921-1922 följande folkskolor:

Hösten 1921 blev inspektören för
Åbos folkskolor, A.W. Weckman, pen-
sionerad. Han efterträddes som in-
spektör av magister Otto Viitanen. 
Därtill hade man för avsikt att grun-
da en tjänst som biträdande folkskol-
inspektör, och uppgiften sköttes också 
en tid av den pensionerade direktorn
vid Nykarleby seminarium Zacharias
Schalin. Från 1922 fanns folkskolornas 
kansli i Bell-lancasterskolans utrym-
men vid början av Slottsgatan. Eko-
nomin sköttes av läraren Juhani Jala-
va. Som sekreterare verkade rådman
B.A.F. Sundroos och som kanslibiträde
fru Maija Perón. År 1928 kunde man till
lärarrummen i några folkskolor skaffa 
telefon och efter anhållan från ekono-
michefen en räknemaskin till kansliet 
från kontot för ”oförutsedda utgifter”.

I praktiken gick alla barn i Åbo i
folkskola, men den nya lagen krävde

I Finland levde man under 1920-talet 
alltjämt i ekonomiskt svåra tider. I Åbo 
hade man under många år planerat
att bygga två nya folkskolor, men man 
fann inte resurser. En liten underlätt-
nad var det, när man vid Mellangatans 
skola byggde en tredje våning. Arbete-
na inleddes sommaren 1920, men på
grund av arbetarnas strejk blev bygg-
naden inte klar i tid. Man var tvungen 
att flytta eleverna till andra tillfälliga
utrymmen. Mellangatans skola kun-
de tas i bruk igen vårterminen 1921.
Av ekonomiska orsaker kunde man
sommaren 1920 endast sända 95 barn 
till sommarkolonierna. Detta var inte
tillräckligt och antalet var mindre än
1918. Ca 400 hade ansökt om plats vid 
kolonin.
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Finska elementarskolan nr. 5 10

Finska högre folkskolan för  

pojkar nr. 8B
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9
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skolan beslöt klassläraren, skolläka-
ren, folkskolinspektören och direktio-
nen. Den skolkoloni som i Nagu grun-
dats för ”dåligt skötta och vanartiga” 
pojkar flyttades 1924 till ön Kulho vid 
Kakskerta till ett militärtjänstehus. An-
svar för pojkhemmets verksamhet ha-
de uppfostringsnämnden.

En nyhet för tiden var intelligens-
test som man i Åbo tog i bruk 1927. 
Lärarna var också intresserade av äm-
net, för man hade en längre tid efter-
lyst kurser och föreläsningar som kun-
de förbättra förmågan att bedöma bar-
nens andliga gåvor. Våren 1927 ordna-
des föreläsningar och en övningskurs i 

ämnet, i vilken 120 folkskollärare från 
Åbo deltog.  

I början av 1920-talet var det många 
lärosäten som måste verka under 
bristfälliga förhållanden. T.ex. Eriksga-
tans skola konstaterades vara i så då-
ligt skick, att man övervägde att stänga 
skolan. Planenligt hade staden försökt 
bygga stora folkskolor, men fortsätt-
ningsvis använde man sig också av ut-
rymmen som hyrdes. När läropliktsla-
gen trädde i kraft fanns det folkskolor 
på 13 olika platser. Den största av dem 
var skolan i Gertrudsbacken med över 
1000 elever och den minsta var skolan 
på Runsala med 21 elever. 

Enligt gammal praxis bokfördes 
lägre- och högre folkskolornas num-
mer samt undervisningsspråk. I sam-
ma skolhus kunde finnas olika skolor 
med egna föreståndare. T.ex. i skolfast-
igheten i Gertrudsbacken fanns läsåret 
1921-1922 följande folkskolor:

Hösten 1921 blev inspektören för 
Åbos folkskolor, A.W. Weckman, pen-
sionerad. Han efterträddes som in-
spektör av magister Otto Viitanen. 
Därtill hade man för avsikt att grun-
da en tjänst som biträdande folkskol-
inspektör, och uppgiften sköttes också 
en tid av den pensionerade direktorn 
vid Nykarleby seminarium Zacharias 
Schalin. Från 1922 fanns folkskolornas 
kansli i Bell-lancasterskolans utrym-
men vid början av Slottsgatan. Eko-
nomin sköttes av läraren Juhani Jala-
va. Som sekreterare verkade rådman 
B.A.F. Sundroos och som kanslibiträde 
fru Maija Perón. År 1928 kunde man till 
lärarrummen i några folkskolor skaffa 
telefon och efter anhållan från ekono-
michefen en räknemaskin till kansliet 
från kontot för ”oförutsedda utgifter”.

I praktiken gick alla barn i Åbo i 
folkskola, men den nya lagen krävde 

I Finland levde man under 1920-talet 
alltjämt i ekonomiskt svåra tider. I Åbo 
hade man under många år planerat 
att bygga två nya folkskolor, men man 
fann inte resurser. En liten underlätt-
nad var det, när man vid Mellangatans 
skola byggde en tredje våning. Arbete-
na inleddes sommaren 1920, men på 
grund av arbetarnas strejk blev bygg-
naden inte klar i tid. Man var tvungen 
att flytta eleverna till andra tillfälliga 
utrymmen. Mellangatans skola kun-
de tas i bruk igen vårterminen 1921. 
Av ekonomiska orsaker kunde man 
sommaren 1920 endast sända 95 barn 
till sommarkolonierna. Detta var inte 
tillräckligt och antalet var mindre än 
1918. Ca 400 hade ansökt om plats vid 
kolonin.

Folkskolornas kansli fanns från början av 1920-ta-
let ända till 1970-talet i f.d. Bell-Lancasterskolans 
hus. (Lauri Tiikasalo)
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Läsår Eg. folkskola Förberedande 
skola Kvällsskola  Forts.skola Sammanlagt

1916–1917 4794 13 22 172 5001

1917–1918 4658 12 16 162 4848

1918–1919 4082 10 19 143 4254

1919–1920 4291 25 17 162 4495

1920–1921 4173 20 36 190 4419

1921–1922 4132 16 36 225 4409

1922–1923 4204 12 19 240 4473

1923–1924 4022 - 13 240 4273

1924–1925 3959 - - 225 4184

1925–1926 3782 - - 189 3971

Läsår Klas-
ser

Lärare

Kvinnor Män Sam-
manlagt

1920–1921 142 37 126 163

1921–1922 148 33 121 154

1922–1923 146 33 114 147

1923–1924 143 33 116 149

1924–1925 140 33 110 143

1925–1926 129 31 103 134

ELEVANTALET I ÅBOS FOLKSKOLOR UNDER BRYTNINGSÅREN 1916-1926

KLASSERNAS OCH LÄRARNAS 
ANTAL NÄR LÄROPLIKTSLAGEN 

FÖRVERKLIGADES 1920-1929

att myndigheterna skulle upprätthål-
la en förteckning över alla 7-15 åriga 
och delvis också 16 åriga barn. I mars 
1922 framställde folkskolornas direk-
tion om, att man för uppgiften skulle få 
anställa en lämplig person.   

Som skolgångsövervakare anställ-
des läraren Eelis Rantanen. Han upp-
gjorde den första förteckningen över 
barn i skolåldern i Åbo stad. Folksko-
lornas direktion beslöt sedan i juni 
1924, att alla läropliktiga barn har att 
infinna sig i skolan i början av septem-
ber, om barnet inte gick i någon annan 
skola eller fick undervisning hemma. 
Det framgick ändå, att endast få elever 
försökte undgå läroplikten. I några fall 
var direktionen tvungen att skriftligen 
anmärka och påminna om läroplikten. 
Strängare åtgärder vidtogs inte. Några 

barn befriades från läroplikt utgående 
från läkarens utlåtande. 

Från och med augusti 1924 inde-
lades folkskolans klasser i enlighet 
med läropliktslagen. De två lägsta var 
lägre folkskola och de fyra högsta hö-
gre folkskola. 

Vid början 1920-talet började 
kvällsskolornas verksamhet falna helt. 
Detta framgår tydligt av en tabell, där 
man ser elevantalets utveckling under 
åren 1916-1924. När folkskolan blev 
allmän, minskade kvällsskolans bety-
delse. De sista åren hade skolan fått 
sina elever av familjer som flyttat till 
Åbo från landsbygden och av fullvuxna, 
som av någon anledning inte gått i folk-
skola. Den svenskspråkiga kvällsskolan 
hade avslutat sin verksamhet redan fö-
re första världskriget.

Hur inverkade läroplikten på ele-
vantalets utveckling i folkskolorna i 
Åbo stad? I själva verket minskade ele-
vantalet – med några små undantag 
– under hela 1920-talet. Detta berod-
de främst på att stadens invånarantal
minskade. Under perioder av arbets-
löshet flyttade en del tillbaka till lands-
bygden. Tendensen märks också i klas-
sernas och lärarnas antal. Hösten 1921 
fanns det bara 154 lärare, men de var
fortfarande den största gruppen bland
de ca 500 tjänstemän som fanns i sta-
dens tjänst. Vid 1920-talet behövde
man 126 lärare. Det minskade antalet
klasser sänkte kostnaderna, men bl.a.
anskaffningen av läroböcker och lärar-
nas löneförhöjningar ökade utgifterna.

känt ritningarna för Parkbackens kom-
mande skola, men år 1925 avstod man 
från dessa projekt. Samtidigt lyfte man 
starkt fram skolfrågan i den fjärde 
stadsdelen, när man för första gången 
gjorde beslut utgående från noggranna 
beräkningar och siffror. Den uppgjorda 
elevstatistiken visade, att det i områ-
det fanns rikligt med barn i skolåldern, 
men ingen egen skola. Invid Idrottspar-
ken fann man slutligen en lämplig plats 
för byggnaden, och arkitekt Hinders-
son gjorde två ritningar, varav den ena 
godkändes med vissa ändringar. I juni 
1926 godkände fullmäktige skolhusets 
ritningar och beslöt, att byggnadsarbe-
tet kunde påbörjas. Byggnaden skulle 
vara klar vid början av höstterminen 
1927.

På så sätt blev ett nytt ståtligt skol-
hus klart på en imponerande fin plats 
på Martinsbacken vid Idrottsparken. 
Invigningsfesten ordnades 10 decem-
ber. Direktionen beslöt att skolans 
namn ska vara Martin kansakoulu, och 
att skolan också har fortsättningsklas-
ser. Efter detta blev det en längre paus 
i byggandet av nya skolor. Den första 
hösten hade Martin kansakoulu redan 
777 elever. Staden hade nu nästan till-
räckligt av egna skolhus, och endast 
skolhuset vid Trädgårdsgatan 8 hyr-
des av en privat ägare. 

 Hösten 1928 anhöll en del av eg-
nahemsområdets familjer i Österås, 
att man för områdets skolbarn skulle 
få en egen skola. Projektet avancera-

I Åbo hade man i åratal planerat 
byggandet av ett nytt skolhus vid en 
öppen plats vid Mikaels kyrka. Där-
till hade folkskolornas direktion god-

att myndigheterna skulle upprätthål-
la en förteckning över alla 7-15 åriga 
och delvis också 16 åriga barn. I mars 
1922 framställde folkskolornas direk-
tion om, att man för uppgiften skulle få 
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Som skolgångsövervakare anställ-
des läraren Eelis Rantanen. Han upp-
gjorde den första förteckningen över 
barn i skolåldern i Åbo stad. Folksko-
lornas direktion beslöt sedan i juni 
1924, att alla läropliktiga barn har att 
infinna sig i skolan i början av septem-
ber, om barnet inte gick i någon annan 
skola eller fick undervisning hemma. 
Det framgick ändå, att endast få elever 
försökte undgå läroplikten. I några fall 
var direktionen tvungen att skriftligen 
anmärka och påminna om läroplikten. 
Strängare åtgärder vidtogs inte. Några 

barn befriades från läroplikt utgående 
från läkarens utlåtande. 

Från och med augusti 1924 inde-
lades folkskolans klasser i enlighet 
med läropliktslagen. De två lägsta var  
lägre folkskola och de fyra högsta hög- 
re folkskola. 

Vid början 1920-talet började 
kvällsskolornas verksamhet falna helt. 
Detta framgår tydligt av en tabell, där 
man ser elevantalets utveckling under 
åren 1916-1924. När folkskolan blev 
allmän, minskade kvällsskolans bety-
delse. De sista åren hade skolan fått  
sina elever av familjer som flyttat till 
Åbo från landsbygden och av fullvuxna, 
som av någon anledning inte gått i folk-
skola. Den svenskspråkiga kvällsskolan 
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att myndigheterna skulle upprätthål-
la en förteckning över alla 7-15 åriga 
och delvis också 16 åriga barn. I mars 
1922 framställde folkskolornas direk-
tion om, att man för uppgiften skulle få 
anställa en lämplig person.   

Som skolgångsövervakare anställ-
des läraren Eelis Rantanen. Han upp-
gjorde den första förteckningen över 
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lornas direktion beslöt sedan i juni 
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med läropliktslagen. De två lägsta var 
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skola. Den svenskspråkiga kvällsskolan 
hade avslutat sin verksamhet redan fö-
re första världskriget.

Hur inverkade läroplikten på ele-
vantalets utveckling i folkskolorna i 
Åbo stad? I själva verket minskade ele-
vantalet – med några små undantag 
– under hela 1920-talet. Detta berod-
de främst på att stadens invånarantal
minskade. Under perioder av arbets-
löshet flyttade en del tillbaka till lands-
bygden. Tendensen märks också i klas-
sernas och lärarnas antal. Hösten 1921 
fanns det bara 154 lärare, men de var
fortfarande den största gruppen bland
de ca 500 tjänstemän som fanns i sta-
dens tjänst. Vid 1920-talet behövde
man 126 lärare. Det minskade antalet
klasser sänkte kostnaderna, men bl.a.
anskaffningen av läroböcker och lärar-
nas löneförhöjningar ökade utgifterna.

känt ritningarna för Parkbackens kom-
mande skola, men år 1925 avstod man 
från dessa projekt. Samtidigt lyfte man 
starkt fram skolfrågan i den fjärde 
stadsdelen, när man för första gången 
gjorde beslut utgående från noggranna 
beräkningar och siffror. Den uppgjorda 
elevstatistiken visade, att det i områ-
det fanns rikligt med barn i skolåldern, 
men ingen egen skola. Invid Idrottspar-
ken fann man slutligen en lämplig plats 
för byggnaden, och arkitekt Hinders-
son gjorde två ritningar, varav den ena 
godkändes med vissa ändringar. I juni 
1926 godkände fullmäktige skolhusets 
ritningar och beslöt, att byggnadsarbe-
tet kunde påbörjas. Byggnaden skulle 
vara klar vid början av höstterminen 
1927.

På så sätt blev ett nytt ståtligt skol-
hus klart på en imponerande fin plats 
på Martinsbacken vid Idrottsparken. 
Invigningsfesten ordnades 10 decem-
ber. Direktionen beslöt att skolans 
namn ska vara Martin kansakoulu, och 
att skolan också har fortsättningsklas-
ser. Efter detta blev det en längre paus 
i byggandet av nya skolor. Den första 
hösten hade Martin kansakoulu redan 
777 elever. Staden hade nu nästan till-
räckligt av egna skolhus, och endast 
skolhuset vid Trädgårdsgatan 8 hyr-
des av en privat ägare. 

 Hösten 1928 anhöll en del av eg-
nahemsområdets familjer i Österås, 
att man för områdets skolbarn skulle 
få en egen skola. Projektet avancera-

I Åbo hade man i åratal planerat 
byggandet av ett nytt skolhus vid en 
öppen plats vid Mikaels kyrka. Där-
till hade folkskolornas direktion god-
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Läsår Eg. folkskola Förberedande 
skola Kvällsskola  Forts.skola Sammanlagt

1916–1917 4794 13 22 172 5001

1917–1918 4658 12 16 162 4848

1918–1919 4082 10 19 143 4254

1919–1920 4291 25 17 162 4495

1920–1921 4173 20 36 190 4419

1921–1922 4132 16 36 225 4409

1922–1923 4204 12 19 240 4473

1923–1924 4022 - 13 240 4273

1924–1925 3959 - - 225 4184

1925–1926 3782 - - 189 3971

Läsår Klas-
ser

Lärare

Kvinnor Män Sam-
manlagt
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1921–1922 148 33 121 154

1922–1923 146 33 114 147

1923–1924 143 33 116 149

1924–1925 140 33 110 143

1925–1926 129 31 103 134

ELEVANTALET I ÅBOS FOLKSKOLOR UNDER BRYTNINGSÅREN 1916-1926
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ANTAL NÄR LÄROPLIKTSLAGEN 
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de inte med framgång, för man visste 
inte i detta skede, var S:t Karins kom-
mun kommer att bygga sitt nya skol-
hus. Därtill väntade man på komman-
de justeringar i kommungränserna, 
där delar av Nummisbackens område 
skulle införlivas med Åbo stad. Tills vi-
dare fick barnen från Österås gå i Kert-
tulin koulu.

Distriktsgränserna för Åbos folk-
skolor förnyades i slutet av 1920-ta-
let. Den senaste ändringen hade gjorts 
1906. Från och med hösten 1927 hade 
man fyra områden för de finskspråkiga 
folkskoleleverna: Packaregatans, Skol-
gatans, Martins och Kerttuli skolornas 
distrikt. De svenskspråkiga eleverna 
hade fortsättningsvis ett enda distrikt, 
men eleverna fanns i tre skolor: Skol-
gatans, Universitetsgatans och Sirkka-
lagatans skolor.   

Stadens folkskolor hade till en bör-
jan inga officiella namn. Vanligen upp-
kallades skolorna efter den gata där 
de var belägna. Detta ansågs inte vara 
tillfredsställande och direktionen be-
slöt därför ge skolorna egna namn. På 
hösten 1927 fick skolan vid Gertruds-
backen namnet Kerttulin kansakou-
lu och skolan vid Sirkkalagatan nam-
net Sirkkala folkskola. Stadens nyaste 
skola blev Martin kansakoulu. Följan-
de år fick tre skolor namn efter natio-
nella märkespersoner. Skolan vid Tor-
get, den äldsta av dem alla, blev Cygna-
eus folkskola, Mellangatans skola blev 
Snellmanin kansakoulu och Packarega-

tans skola blev Topeliuksen kansakoulu. 
I detta skede var Cygnaeus, Snellman, 
Sirkkala och Topelius folkskolor som 
hade såväl svenskspråkiga som finsk-
språkiga klasser. Av denna orsak an-
vändes skolornas finska namn i finsk-
språkiga dokument, även om det fanns 
svenskspråkiga elever i skolorna.  

Alla barn gick inte i stadens folk-
skolor. När läroplikten infördes fanns 
det fyra förberedande skolor i Åbo: tre 
svenskspråkiga och en finskspråkig. 
Folkskolorna var avgiftsfria för barnen, 
men de privata förberedande skolorna 
uppbar terminsavgifter. Vid två privata 
läroverk verkade därtill en s.k. förbere-
dande klass.    

Folkskolelevernas trädgårdsodling-
ar var i flitig användning under tiden 
mellan världskrigen. T.ex. sommaren 
1925 sköttes lotterna av 188 elever, 
och yngre elever var också med och 
hjälpte. Vid ingången till varje elevs 

odlingslott hade man på båda sidorna 
planterat blommor, och på det sättet
fick man lotten att se ännu trevligare
ut. Man fick en särskilt god bärskörd,
och de sista dagarna i juli plockade
man sammanlagt 750 liter vinbär.

Läropliktsskolan befästs – från 
depressionens svårigheter till
justeringar av kommungränser
Åren 1926-1927 var en tid av snabb
ekonomisk tillväxt i Åbo. Den gynn-
samma utvecklingen avbröts likväl av 
en depression. Den svåra ekonomiska 
kristid som vid 1920-talets slut utveck-
lades i Förenta staterna kom även till
Finland, även om depressionens verk-
ningar i ett jordbruksdominerat land
kanske inte var så svåra som i ett mera 
industrialiserat land.

Depressionens verkningar märk-
tes också på det lokala planet. Arbets-
lösheten ökade och socialkostnader-
na växte. I Åbo avstannade byggnads-
verksamheten helt. Åt arbetslösa för-
sökte man ordna arbetstillfällen från
stadens sida och personer som flyttat 
in till staden under de goda åren upp-
manades återvända till landsbygden.
Åbos grannkommuner S:t Karins och
S:t Marie hamnade t.o.m. i så stora eko-
nomiska svårigheter, att de sattes un-
der statlig övervakning.

Den mest betydande förändringen
i skolsystemet var att fortsättningsun-
dervisningen hänfördes till läroplik-

ten i augusti 1931. Lagen gav visser-
ligen inte direkta anvisningar om fort-
sättningsundervisningens omfattning
i städerna. I Åbo hade man i åratal haft 
en tvåårig fortsättningsskola i anslut-
ning till folkskolan. Denna frivilliga
undervisning gavs 30-35 timmar per
vecka. Senare blev fortsättningsskolan 
treårig. Man ville bevara skolformen
åtminstone tills de egentliga yrkessko-
lorna började sin verksamhet. Paral-
lellt härmed ordnade man i Åbo från
läsåret 1931-1932, liksom i många an-
dra städer, en obligatorisk s.k. kvälls-
fortsättning. Dess förebild var folksko-
lan i Malmö, som hade en yrkesinriktad
fortsättningsskola. Skolstyrelsen hade 
godkänt planen för kvällsfortsättning-
en i mars 1931. Verksamheten kom
igång läsåret 1931-1932. Veckotiman-
talet var sammanlagt 10.

Vid Skolgatan har det sedan slutet av 1800-talet 
t.o.m. funnits två folkskolor. På den s.k. Lindhska
skolans tomt byggde staden först en gymnastiksal
och sedan ett skolhus i två våningar. Skolan kall-
lades på sin tid Mellangatans skola, men fick sena-
re det officiella namnet Snellmanin koulu. (Turun
kansakoulut)
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Ett nytt skolhus på östra sidan av Aura å hade 
planerats redan före självständighetstiden. Martin 
koulu blev klar hösten 1927 alldeles som granne 
till Idrottsparken. Fortsättningsskolan placerades 
i den ena flygelbyggnaden. (TKA)
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Från år 1935 skulle fortsättnings-
skolans första klass verka som dags-
kola. Den andra klassen blev dagskola 
först i slutet av fortsättningskriget. Lä-
roplansmässigt tog fortsättningssko-
lan ett steg mot yrkesundervisning.

I fortsättningsskolan avbröt hela 26 
elever sin skolgång läsåret 1930-1931, 
och den officiella orsaken konstatera-
des vara ”fattigdom”. Detta var den 
vanligaste orsaken till att skolgången 
avbröts.

Folkskollärarnas löner varierade 
från kommun till kommun. Vissa stä-
der betalade märkbart bättre lön än 
vad lagen förutsatte. Dessa städer kun-
de också förfoga över de bästa lärar-
krafterna. I de stora städerna var lö-
nerna bäst. Den lägre folkskolans lä-
rare fick fortsättningsvis sämre lön än 
högre folkskolans lärare. De hade vis-
serligen lägre undervisningsskyldighet 
än högre folkskolans lärare. Lärarnas 
månadslön i vissa städer 1930 fram-
går av tabell.

Under depressionsåren 1929-1932 ha-
de den offentliga makten i Finland in-
te ekonomiska möjligheter att utveck-
la utbildningen, utan skolornas verk-

samhetsförutsättningar försvagades. 
Riksdagen beslöt t.o.m. att läroverkslä-
rarnas löner skulle sänkas. Så gick det 
även för folkskollärarna. I början av år 
1933 sänktes deras löner, beroende på 
familjesituationen, med 5-10 %. Det-
ta gällde också stadens övriga tjäns-
temän. När priserna samtidigt sjönk, 
inverkade lönesänkningarna inte så 
mycket på utkomsten. Det svåra eko-
nomiska läget fortsatte i tre år. 

Därtill övervägde man nedskär-
ningar i andra skolutgifter. Landets re-
gering hade gett en rekommendation 
om att gratis skolmateriel endast ges åt 
fattiga elever. I Åbo ville man också se 
över skolnätet. Direktionen rådgjorde 
med stadsdirektören. Man beslöt då, 
att läroböcker och skolmateriel kan 
ges kostnadsfritt endast år medellösa. 
Andra elever skulle alltså bli tvungna 
att köpa själva. Detta stod emellertid 
i strid med läropliktslagen och den in-
struktion som skolstyrelsen hade god-
känt för Åbos folkskolor. Beslutet blev 
aldrig verkställt. I augusti 1932 med-
delade direktionen till stadsstyrelsen, 
att man kostnadsfritt bör ge läroböck-
er och annan skolmateriel till alla folk-
skolelever, även om lagen om folksko-
lornas utgifter inte förutsatte detta. 
Stadsstyrelsen var av samma åsikt.

Man fäste allt större uppmärksam-
het vid elevernas näringstillstånd. År 
1930 vägde man 1600 elever från den 
lägre folkskolan, och man konstaterade 
att var femte var underviktig. I början 

av mars 1933 började man i skolorna 
i Åbo dela ut mat till medellösa folk-
skolelever. För detta skulle man i de 
större skolhusen inrätta skolkök. Man 
bjöd ärtsoppa, gröt, köttsoppa och väl-
ling åt barnen. Mat lagades för de egna 
eleverna i skolköken i Topelius, Snell-
man, Kerttuli och Martti. Därifrån för-
des också mat till andra skolor. Till en 
kostnad av en mark kunde man också 
ge mat till andra elever, bl.a. till sjukliga 
och undernärda barn. Från år 1938 ha-
de alla elever möjlighet att köpa skol-
måltid.

Våren 1933 företog skolrådet Al-
fred Salmela en allmän granskning av 
folkskolorna i Åbo stad. Instruktionen 
från 1927 skulle justeras, för den stod 
inte till alla delar i överensstämmel-
se med den nya lagstiftningen. Skolor-
nas undervisningsutrymmen fann han 
helt tillfredsställande, t.o.m. utmärkta. 
Klassrummen var tillräckligt rymliga, 
om man inte hade elevgrupper stör-
re än 40. I gymnasiet var det problem 
med inomhusluften och därför mås-
te man förbättra byggnadens ventila-
tion. Skolbespisning hade man börjat 
med lite tidigare i Åbo, men inspektö-
ren framförde redan här, att verksam-
heten skulle utvidgas. Salmela ansåg 
att lärarkåren var duktig och begåvad, 
vilket inte överraskade, eftersom lärar-
nas löner i städerna var bättre än på 
landsbygden. Nya pedagogiska meto-
der, såsom grupparbeten, kunde man 
försöka i undervisningen. Vissa tjänst-

eutnämningar förvånade inspektören, 
men allmänt taget var han helt nöjd 
med folkskolverksamheten i Åbo. In-
spektionen visade också, att nödåren 
inte hade medfört orimliga skador.

 Efter detta började man förnya in-
struktionen, men arbetet avbröts ef-
ter något år, eftersom man av skolsty-
relsen fått uppgifter om, att man ha-
de börjat utarbeta nya riksomfattande 
modellinstruktioner.

Av statistiken får man en uppfatt-
ning om, att skolgången inte gick bra 
för alla, för att stanna på klassen var 
ingen ovanlighet i folkskolorna. T.ex. 
våren 1935 fick 202 elever villkor och 
148 elever stannade på klassen. På 
hösten tenterade 169 elever sina vill-
kor.

I elevantalen skedde inga stora 
förändringar vid 1930-talets början. 
Förnyandet av fortsättningsundervis-

Stad Medellön/månad (mk)

Helsingfors 2100–2900

Åbo 2225–2950

Viborg 2000–2825

Tammerfors 2150–2800

Kotka 1600–2200 

Från år 1935 skulle fortsättnings-
skolans första klass verka som dag-
skola. Den andra klassen blev dagskola 
först i slutet av fortsättningskriget. Lä-
roplansmässigt tog fortsättningsskolan 
ett steg mot yrkesundervisning.

I fortsättningsskolan avbröt hela 26 
elever sin skolgång läsåret 1930-1931, 
och den officiella orsaken konstatera-
des vara ”fattigdom”. Detta var den 
vanligaste orsaken till att skolgången 
avbröts.

Folkskollärarnas löner varierade 
från kommun till kommun. Vissa stä - 
der betalade märkbart bättre lön än 
vad lagen förutsatte. Dessa städer kun-
de också förfoga över de bästa lärar-
krafterna. I de stora städerna var lö-
nerna bäst. Den lägre folkskolans lä-
rare fick fortsättningsvis sämre lön än 
högre folkskolans lärare. De hade vis-
serligen lägre undervisningsskyldighet 
än högre folkskolans lärare. Lärarnas 
månadslön i vissa städer 1930 fram-
går av tabell.
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Från år 1935 skulle fortsättnings-
skolans första klass verka som dags-
kola. Den andra klassen blev dagskola 
först i slutet av fortsättningskriget. Lä-
roplansmässigt tog fortsättningssko-
lan ett steg mot yrkesundervisning.

I fortsättningsskolan avbröt hela 26
elever sin skolgång läsåret 1930-1931, 
och den officiella orsaken konstatera-
des vara ”fattigdom”. Detta var den
vanligaste orsaken till att skolgången
avbröts.

Folkskollärarnas löner varierade
från kommun till kommun. Vissa stä-
der betalade märkbart bättre lön än
vad lagen förutsatte. Dessa städer kun-
de också förfoga över de bästa lärar-
krafterna. I de stora städerna var lö-
nerna bäst. Den lägre folkskolans lä-
rare fick fortsättningsvis sämre lön än 
högre folkskolans lärare. De hade vis-
serligen lägre undervisningsskyldighet
än högre folkskolans lärare. Lärarnas
månadslön i vissa städer 1930 fram-
går av tabell.

Under depressionsåren 1929-1932 ha-
de den offentliga makten i Finland in-
te ekonomiska möjligheter att utveck-
la utbildningen, utan skolornas verk-

samhetsförutsättningar försvagades.
Riksdagen beslöt t.o.m. att läroverkslä-
rarnas löner skulle sänkas. Så gick det 
även för folkskollärarna. I början av år 
1933 sänktes deras löner, beroende på 
familjesituationen, med 5-10 %. Det-
ta gällde också stadens övriga tjäns-
temän. När priserna samtidigt sjönk,
inverkade lönesänkningarna inte så
mycket på utkomsten. Det svåra eko-
nomiska läget fortsatte i tre år. 

Därtill övervägde man nedskär-
ningar i andra skolutgifter. Landets re-
gering hade gett en rekommendation
om att gratis skolmateriel endast ges åt
fattiga elever. I Åbo ville man också se 
över skolnätet. Direktionen rådgjorde 
med stadsdirektören. Man beslöt då,
att läroböcker och skolmateriel kan
ges kostnadsfritt endast år medellösa. 
Andra elever skulle alltså bli tvungna
att köpa själva. Detta stod emellertid
i strid med läropliktslagen och den in-
struktion som skolstyrelsen hade god-
känt för Åbos folkskolor. Beslutet blev 
aldrig verkställt. I augusti 1932 med-
delade direktionen till stadsstyrelsen, 
att man kostnadsfritt bör ge läroböck-
er och annan skolmateriel till alla folk-
skolelever, även om lagen om folksko-
lornas utgifter inte förutsatte detta.
Stadsstyrelsen var av samma åsikt.

Man fäste allt större uppmärksam-
het vid elevernas näringstillstånd. År
1930 vägde man 1600 elever från den 
lägre folkskolan, och man konstaterade
att var femte var underviktig. I början 

av mars 1933 började man i skolorna 
i Åbo dela ut mat till medellösa folk-
skolelever. För detta skulle man i de
större skolhusen inrätta skolkök. Man 
bjöd ärtsoppa, gröt, köttsoppa och väl-
ling åt barnen. Mat lagades för de egna 
eleverna i skolköken i Topelius, Snell-
man, Kerttuli och Martti. Därifrån för-
des också mat till andra skolor. Till en 
kostnad av en mark kunde man också 
ge mat till andra elever, bl.a. till sjukliga
och undernärda barn. Från år 1938 ha-
de alla elever möjlighet att köpa skol-
måltid.

Våren 1933 företog skolrådet Al-
fred Salmela en allmän granskning av 
folkskolorna i Åbo stad. Instruktionen 
från 1927 skulle justeras, för den stod 
inte till alla delar i överensstämmel-
se med den nya lagstiftningen. Skolor-
nas undervisningsutrymmen fann han 
helt tillfredsställande, t.o.m. utmärkta. 
Klassrummen var tillräckligt rymliga,
om man inte hade elevgrupper stör-
re än 40. I gymnasiet var det problem 
med inomhusluften och därför mås-
te man förbättra byggnadens ventila-
tion. Skolbespisning hade man börjat
med lite tidigare i Åbo, men inspektö-
ren framförde redan här, att verksam-
heten skulle utvidgas. Salmela ansåg
att lärarkåren var duktig och begåvad, 
vilket inte överraskade, eftersom lärar-
nas löner i städerna var bättre än på
landsbygden. Nya pedagogiska meto-
der, såsom grupparbeten, kunde man
försöka i undervisningen. Vissa tjänst-

eutnämningar förvånade inspektören, 
men allmänt taget var han helt nöjd
med folkskolverksamheten i Åbo. In-
spektionen visade också, att nödåren
inte hade medfört orimliga skador.

 Efter detta började man förnya in-
struktionen, men arbetet avbröts ef-
ter något år, eftersom man av skolsty-
relsen fått uppgifter om, att man ha-
de börjat utarbeta nya riksomfattande 
modellinstruktioner.

Av statistiken får man en uppfatt-
ning om, att skolgången inte gick bra
för alla, för att stanna på klassen var
ingen ovanlighet i folkskolorna. T.ex.
våren 1935 fick 202 elever villkor och 
148 elever stannade på klassen. På
hösten tenterade 169 elever sina vill-
kor.

I elevantalen skedde inga stora
förändringar vid 1930-talets början.
Förnyandet av fortsättningsundervis-

Stad Medellön/månad (mk)

Helsingfors 2100–2900

Åbo 2225–2950

Viborg 2000–2825

Tammerfors 2150–2800

Kotka 1600–2200 

Klass VI i flickornas högre folkskola i Martin koulu 
våren 1936. (TKA)

av mars 1933 började man i skolorna 
i Åbo dela ut mat till medellösa folk-
skolelever. För detta skulle man i de 
större skolhusen inrätta skolkök. Man 
bjöd ärtsoppa, gröt, köttsoppa och väl-
ling åt barnen. Mat lagades för de egna 
eleverna i skolköken i Topelius, Snell-
man, Kerttuli och Martti. Därifrån för-
des också mat till andra skolor. Till en 
kostnad av en mark kunde man också 
ge mat till andra elever, bl.a. till sjukli-
ga och undernärda barn. Från år 1938 
hade alla elever möjlighet att köpa skol-
måltid.

Våren 1933 företog skolrådet Al-
fred Salmela en allmän granskning av 
folkskolorna i Åbo stad. Instruktionen 
från 1927 skulle justeras, för den stod 
inte till alla delar i överensstämmel-
se med den nya lagstiftningen. Skolor-
nas undervisningsutrymmen fann han 
helt tillfredsställande, t.o.m. utmärkta. 
Klassrummen var tillräckligt rymliga, 
om man inte hade elevgrupper stör-
re än 40. I gymnasiet var det problem 
med inomhusluften och därför mås-
te man förbättra byggnadens ventila-
tion. Skolbespisning hade man börjat 
med lite tidigare i Åbo, men inspektö-
ren framförde redan här, att verksam-
heten skulle utvidgas. Salmela ansåg att 
lärarkåren var duktig och begåvad, vil-
ket inte överraskade, eftersom lärar-
nas löner i städerna var bättre än på 
landsbygden. Nya pedagogiska meto-
der, såsom grupparbeten, kunde man 
försöka i undervisningen. Vissa tjänste-

utnämningar förvånade inspektören, 
men allmänt taget var han helt nöjd 
med folkskolverksamheten i Åbo. In-
spektionen visade också, att nödåren 
inte hade medfört orimliga skador.

 Efter detta började man förnya in-
struktionen, men arbetet avbröts efter 
något år, eftersom man av skolstyrelsen 
fått uppgifter om, att man hade börjat 
utarbeta nya riksomfattande modellin-
struktioner.

Av statistiken får man en uppfatt-
ning om, att skolgången inte gick bra 
för alla, för att stanna på klassen var 
ingen ovanlighet i folkskolorna. T.ex. 
våren 1935 fick 202 elever villkor och 
148 elever stannade på klassen. På hös-
ten tenterade 169 elever sina villkor.

I elevantalen skedde inga stora 
förändringar vid 1930-talets början. 
Förnyandet av fortsättningsundervis- 
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Läsår Eg. folkskola Hjälpskola
Fortsättningsskola

Sammanlagt
Daglinje Kvällslinje

1926–1927 3534 60 216 - 3810

1927–1928 3532 49 220 - 3801

1928–1929 3677 31 189 - 3897

1929–1930 3756 32 172 - 3879

1930–1931 3756 45 210 254 4263

1931–1932 3783 49 225 348 4405

1932–1933 3893 69 213 226 4401

1933–1934 3840 77 236 259 4412

1934–1935 3689 86 306 383 4464

1935–1936 3742 95 418 204 4459

1936–1937 3702 96 424 121 4343

1937–1938 3658 92 355 135 4240

1938–1939 4606 79 348 261 5294

1939–1940 4441 82 340 168 5031

1940–1941 4697 85 356 320 5458

1941–1942 4089 75 249 89 4502

1942–1943 3502 79 123 97 3801

1943–1944 4207 63 172 97 4539

Läsår Finska Svenska Sammanlagt

Antal % Antal %

1920–1921 3763 85,2 656 14,8 4419

1925–1926 3465 87,3 506 12,7 3971

1930–1931 3769 88,4 494 11,6 4263

1935–1936 3986 89,4 473 10,6 4459

ELEVSITUATIONEN ENLIGT UNDERVISNINGSSPRÅK I ÅBOS FOLKSKOLOR 1920-1935

ningen ökade betydligt skolformens 
popularitet. Redan vid tiden för första 
världskriget hade elevantalet i Åbos 
folkskolor överstigit 5000, men följan-
de gång som denna gräns överstegs i 

folkskolorna var först läsåret 1938-
1939. Ökningen berodde till stor del 
av att områden från S:t Karins med tre 
folkskolor anslöts till Åbo.

De finskspråkiga elevernas procen-
tuella andel av hela elevantalet ökade 
långsamt men jämnt under åren mel-

lan världskrigen. Läsåret 1936-1937 
gick redan 90 % av folkskoleleverna i 
finskspråkiga folkskolor.

ELEVANTALET I ÅBO STADS FOLKSKOLOR 1926-1944

I folkskolorna tog man också i bruk 
nya undervisningsmetoder. Vid sidan 
av lärarcentrerad undervisning börja-
de man tala om elevcentrerade arbets-
sätt. I Amerika hade man starkt enga-
gerat sig i idén ”learning by doing”. I 
samband med ett allmänt folkskollä-
rarmöte som hölls i Åbo i juni 1929 
förevisades många nya arbetsböcker. 
Dessa användes sedan särskilt i studi-
erna i naturhistoria, geografi och histo-
ria. Vid detta möte talades också myck-
et om skolexkursioner.

På 1930-talet fäste man större vikt 
vid elevernas hälsotillstånd än vad 
man hade gjort tidigare. Vissa undan-
tagshändelser har också lämnat spår i 
källmaterialet. Vårterminen 1933 bör-
jade först den 23 januari i Åbos folk-
skolor på grund av mässling och andra 
smittosamma barnsjukdomar. I mars 
1933 stördes elevernas hälsa illa av en 
mässlingsepidemi. I vissa klasser mås-
te hälften av eleverna vara borta från 
skolan. Mången elevs hälsotillstånd var 
ännu vid slutet av höstterminen svagt, 
och vårterminen 1934 inleddes något 
senare än vanligt den 14 januari.

Vid slutet av år 1934 anhöll före-
ståndarna i Martin kansakoulu om att 
man till skolhuset skulle få skaffa en 
automatisk ringklocka. I maj 1935 be-
slöt direktionen, att man från nästa 
höst skulle ta i bruk en tudelad läsord-
ning i Trädgårdsgatans, Cygnaeus och 
Sirkkala skolor. Förmiddagens timmar 
skulle vara mellan 9 och 11 och efter-
middagens timmar mellan 13 och 15. 
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Läsår Eg. folkskola Hjälpskola
Fortsättningsskola

Sammanlagt
Daglinje Kvällslinje

1926–1927 3534 60 216 - 3810

1927–1928 3532 49 220 - 3801

1928–1929 3677 31 189 - 3897

1929–1930 3756 32 172 - 3879

1930–1931 3756 45 210 254 4263

1931–1932 3783 49 225 348 4405

1932–1933 3893 69 213 226 4401

1933–1934 3840 77 236 259 4412

1934–1935 3689 86 306 383 4464

1935–1936 3742 95 418 204 4459

1936–1937 3702 96 424 121 4343

1937–1938 3658 92 355 135 4240

1938–1939 4606 79 348 261 5294

1939–1940 4441 82 340 168 5031

1940–1941 4697 85 356 320 5458

1941–1942 4089 75 249 89 4502

1942–1943 3502 79 123 97 3801

1943–1944 4207 63 172 97 4539

Läsår Finska Svenska Sammanlagt

Antal % Antal %

1920–1921 3763 85,2 656 14,8 4419

1925–1926 3465 87,3 506 12,7 3971

1930–1931 3769 88,4 494 11,6 4263

1935–1936 3986 89,4 473 10,6 4459

ELEVSITUATIONEN ENLIGT UNDERVISNINGSSPRÅK I ÅBOS FOLKSKOLOR 1920-1935

ningen ökade betydligt skolformens 
popularitet. Redan vid tiden för första 
världskriget hade elevantalet i Åbos 
folkskolor överstigit 5000, men följan-
de gång som denna gräns överstegs i 

folkskolorna var först läsåret 1938-
1939. Ökningen berodde till stor del 
av att områden från S:t Karins med tre 
folkskolor anslöts till Åbo.

De finskspråkiga elevernas procen-
tuella andel av hela elevantalet ökade 
långsamt men jämnt under åren mel-

lan världskrigen. Läsåret 1936-1937 
gick redan 90 % av folkskoleleverna i 
finskspråkiga folkskolor.

ELEVANTALET I ÅBO STADS FOLKSKOLOR 1926-1944

I folkskolorna tog man också i bruk 
nya undervisningsmetoder. Vid sidan 
av lärarcentrerad undervisning börja-
de man tala om elevcentrerade arbets-
sätt. I Amerika hade man starkt enga-
gerat sig i idén ”learning by doing”. I 
samband med ett allmänt folkskollä-
rarmöte som hölls i Åbo i juni 1929 
förevisades många nya arbetsböcker. 
Dessa användes sedan särskilt i studi-
erna i naturhistoria, geografi och histo-
ria. Vid detta möte talades också myck-
et om skolexkursioner.

På 1930-talet fäste man större vikt 
vid elevernas hälsotillstånd än vad 
man hade gjort tidigare. Vissa undan-
tagshändelser har också lämnat spår i 
källmaterialet. Vårterminen 1933 bör-
jade först den 23 januari i Åbos folk-
skolor på grund av mässling och andra 
smittosamma barnsjukdomar. I mars 
1933 stördes elevernas hälsa illa av en 
mässlingsepidemi. I vissa klasser mås-
te hälften av eleverna vara borta från 
skolan. Mången elevs hälsotillstånd var 
ännu vid slutet av höstterminen svagt, 
och vårterminen 1934 inleddes något 
senare än vanligt den 14 januari.

Vid slutet av år 1934 anhöll före-
ståndarna i Martin kansakoulu om att 
man till skolhuset skulle få skaffa en 
automatisk ringklocka. I maj 1935 be-
slöt direktionen, att man från nästa 
höst skulle ta i bruk en tudelad läsord-
ning i Trädgårdsgatans, Cygnaeus och 
Sirkkala skolor. Förmiddagens timmar 
skulle vara mellan 9 och 11 och efter-
middagens timmar mellan 13 och 15. 

Vissa folkskolor hade egna badinrättningar. Under 
de ekonomiskt svåra åren efter självständighet-
en avbröts verksamheten, men återupptogs igen i 
början av 1920-talet. Verksamheten slutade under 
vinterkriget. Bilden är från badinrättningen i Snell-
manin kansakoulu på 1950-talet, då verksamheten 
helt hade upphört. (TKA)
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Läsår Klasser Lärare

1929–1930 130 128

1930–1931 125 135

1931–1932 129 139

1932–1933 124 134

1933–1934 131 138

1934–1935 131 146

1935–1936 129 148

1936–1937 126 147

1937–1938 127 150

1938–1939 160 174

FOLKSSKOLORNAS 
SOMMARKOLONIER 1930-1939

Man avstod från försöket i början av år 
1939, bl.a. på grund av vårdnadshavar-
nas önskemål. Därtill betonade många 
föräldrar och skolläkare Alma Nikula, 
att man mot kostnad borde erbjuda 
varm skolmåltid åt allt flera skolbarn, 
för man hade inte resurser att ge gra-
tis mat åt alla.

KLASS- OCH LÄRARANTAL I 

ÅBOS FOLKSKOLOR 1929-1939

Stora förändringar i antalet klasser 
och lärare inträffade inte i början av 
1930-talet. En stor majoritet av lä-
rarkåren var fortsättningsvis kvinnor. 
T.ex. läsåret 1930-1931 fanns det sam-
manlagt 135 lärare i Åbos folkskolor,
varav manliga lärare 36 och kvinnliga
lärare 99. I den lägre folkskolan fanns
det enligt tidens bestämmelser endast
kvinnliga lärare. I slutet av årtiondet
ökade antalet klasser och lärare rätt
mycket, men det berodde mest på att
ett område från S:t Karins med tre folk-
skolor anslutits till Åbo.

nader, tomter, lekplaner, lösöre, under-
visningsmateriel och skolbibliotek. De 
lån som tagits för att bygga skolhusen 
skulle också övertas av Åbo stad. Där-
till fick de elever som fortsättningsvis 
hörde till S:t Karins rätt att gå i den 
gamla skolan i tio års tid räknat från 
början av år 1939.

I september 1938 hade stadsfull-
mäktige beslutat, att lärarna från de 
nämnda skolorna övergår i stadens 
tjänst. Åbo fick sammanlagt 31 lärare 
från S:t Karins, av vilka de flesta arbe-
tade i Nummen koulu.

Förvaltningsmässigt började ett 
nytt skede i de införlivade skolornas 
historia. Deras egna direktioner upp-
hörde med sin verksamhet. Skolorna i 
Nummisbacken, Lill-Heikkilä och Risti-
mäki fick en ny huvudman. De var ock-

så de största skolorna i S:t Karins kom-
mun. I Nummen koulu fanns då över 
600 elever och i Vähä-Heikkilän koulu 
180. Ristimäki hade 151 elever. Dessa
skolor från S:t Karins blev nu Åbo stads 
läroinrättningar. Vid början av 1939
var Nummen koulu Åbos största och
nyaste folkskola. Det fanns 22 vanli-
ga klassrum och 13 specialklasser. Vid
planeringen av skolan hade man även
beaktat fortsättningsskolans krav. Sko-
lan hade också stadens finaste skolkök
och var under flera år den enda folk-
skolan som hade centralradio.

Antalet elever i folkskolornas som-
markolonier ökade stadigt under 
1930-talet. I början av årtiondet var 
det ca 300 elever i kolonierna, men 
den sista fredssommaren var anta-
let 513. Ökningen koncentrerades till 
den finskspråkiga verksamheten. De 
svenskspråkigas antal hölls ungefär 
konstant under 1930-talet.

År Kolo-
nier

Barn
Sammanlagt

Finska Svenska
1930 6 248 54 302

1931 7 303 55 358

1932 7 319 61 380

1933 7 352 60 412

1934 7 347 59 406

1935 7 368 62 430

1936 7 366 66 432

1937 8 387 53 440

1938 8 380 57 437

1939 10 456 57 513

I och med läropliktslagen ökade 
skolelevernas antal kännbart i S:t Ka-
rins och S:t Marie. De snabbt växande 
förstadsområdena i Åbo förorsakade 
ständigt ekonomiska problem för lands- 
 kommunerna och ökade deras utgif-
ter. I slutet av 1920-talet började elev-
antalet i Nummen kansakoulu tillta 
kraftigt. S:t Karins kommun beslöt att 
bygga ett nytt skolhus i Nummisback-
en.

 Läsåret 1929-1930 fanns det över 
370 elever i Nummen koulu. Det nya 
skolhuset blev färdigt 1931. Efter det-
ta minskade eleverna i Ristimäen kou-
lu något, men i Nummen koulu var elev- 
antalet genast efter det att skolhuset 
blivit färdigt över 430. Man var tvung-
en att utvidga det nya skolhuset redan 
efter några år. Tilläggsbyggnaden blev 
klar vid årsskiftet 1937-1938. 

Förortsfrågan hade länge diskute-
rats i Åbo, S:t Karins och S:t Marie. År 
1938 var invånarantalet i S:t Karins 12 
586 personer och av dem hela 10 800 
på det område som sedan anslöts till 
Åbo.

Statsrådet beslöt i januari 1937, att 
S:t Karins kommuns s.k. förortsområ-
de ska anslutas till Åbo i januari 1939. 
Samtidigt beseglade man många för-
ortsskolors öde. Skolorna drogs inte in, 
för statsrådet hade bestämt, att staden 
utan ersättning skulle få de tre skolor 
som fanns på det inkorporerade områ-
det, dvs. folkskolorna i Nummisbacken, 
Ristimäki och Lill-Heikkilä, med bygg- 
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Läsår Klasser Lärare

1929–1930 130 128

1930–1931 125 135

1931–1932 129 139

1932–1933 124 134

1933–1934 131 138

1934–1935 131 146

1935–1936 129 148

1936–1937 126 147

1937–1938 127 150

1938–1939 160 174

FOLKSSKOLORNAS 
SOMMARKOLONIER 1930-1939

Man avstod från försöket i början av år 
1939, bl.a. på grund av vårdnadshavar-
nas önskemål. Därtill betonade många 
föräldrar och skolläkare Alma Nikula, 
att man mot kostnad borde erbjuda
varm skolmåltid åt allt flera skolbarn, 
för man hade inte resurser att ge gra-
tis mat åt alla.

KLASS- OCH LÄRARANTAL I 

ÅBOS FOLKSKOLOR 1929-1939

Stora förändringar i antalet klasser
och lärare inträffade inte i början av
1930-talet. En stor majoritet av lä-
rarkåren var fortsättningsvis kvinnor.
T.ex. läsåret 1930-1931 fanns det sam-
manlagt 135 lärare i Åbos folkskolor,
varav manliga lärare 36 och kvinnliga
lärare 99. I den lägre folkskolan fanns
det enligt tidens bestämmelser endast
kvinnliga lärare. I slutet av årtiondet
ökade antalet klasser och lärare rätt
mycket, men det berodde mest på att
ett område från S:t Karins med tre folk-
skolor anslutits till Åbo.

nader, tomter, lekplaner, lösöre, under-
visningsmateriel och skolbibliotek. De 
lån som tagits för att bygga skolhusen 
skulle också övertas av Åbo stad. Där-
till fick de elever som fortsättningsvis 
hörde till S:t Karins rätt att gå i den 
gamla skolan i tio års tid räknat från 
början av år 1939.

I september 1938 hade stadsfull-
mäktige beslutat, att lärarna från de 
nämnda skolorna övergår i stadens 
tjänst. Åbo fick sammanlagt 31 lärare 
från S:t Karins, av vilka de flesta arbe-
tade i Nummen koulu.

Förvaltningsmässigt började ett 
nytt skede i de införlivade skolornas 
historia. Deras egna direktioner upp-
hörde med sin verksamhet. Skolorna i 
Nummisbacken, Lill-Heikkilä och Risti-
mäki fick en ny huvudman. De var ock-

så de största skolorna i S:t Karins kom-
mun. I Nummen koulu fanns då över 
600 elever och i Vähä-Heikkilän koulu 
180. Ristimäki hade 151 elever. Dessa
skolor från S:t Karins blev nu Åbo stads 
läroinrättningar. Vid början av 1939
var Nummen koulu Åbos största och
nyaste folkskola. Det fanns 22 vanli-
ga klassrum och 13 specialklasser. Vid
planeringen av skolan hade man även
beaktat fortsättningsskolans krav. Sko-
lan hade också stadens finaste skolkök
och var under flera år den enda folk-
skolan som hade centralradio.

Antalet elever i folkskolornas som-
markolonier ökade stadigt under 
1930-talet. I början av årtiondet var 
det ca 300 elever i kolonierna, men 
den sista fredssommaren var anta-
let 513. Ökningen koncentrerades till 
den finskspråkiga verksamheten. De 
svenskspråkigas antal hölls ungefär 
konstant under 1930-talet.

År Kolo-
nier

Barn
Sammanlagt

Finska Svenska
1930 6 248 54 302

1931 7 303 55 358

1932 7 319 61 380

1933 7 352 60 412

1934 7 347 59 406

1935 7 368 62 430

1936 7 366 66 432

1937 8 387 53 440

1938 8 380 57 437

1939 10 456 57 513

Folkskolorna i Lill-Heikkilä, Nummisbacken och 
Ristimäki övergick till stadens skolväsen år 1939. I 
slutet av 1920-talet hade S:t Karins kommun byggt 
ett nytt skolhus i Lill-Heikkilä, där det vid över-
gången till Åbo stad fanns ca 280 elever. (Turun 
kansakolulut)
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PAAVO NURMIS VÄG 
FRÅN BROMSAREGATAN 
TILL VÄRLDSELITEN 
– IDROTTENS IMTÅG
I SKOLVÄRLDEN

Idrotten utvecklades snabbt till en 
uppbyggande kraft i den unga natio-
nalstaten. I början av 1920-talet, några 
år efter det att Finland blivit självstän-
digt, började Finland bli känt som ett 
idrottsland. Nationen fick alldeles nya 
hjältar, som nådde stora ärofulla fram-
gångar på de internationella tävlings-
arenorna. De blev omtalade och hylla-
de - i Åbo, i Helsingfors, i Stockholm, i 
Paris och i New York. Folket färdades 
i stora skaror för att se sina hjältar. I 
tidningarna fick idrottsartiklarna allt 
större spaltutrymme.

Paavo Nurmi, som föddes 1897, 
bodde under sin barndoms- och skoltid 
i ett hus vid Bromsaregatan. Han hade 
börjat sin skolgång i stadens finsksprå-
kiga folkskola nr 3, dvs. Skolgatan 16, 
som var ganska nära hemmet. Gossen 
hade framgång i skolan. Realskolklas-
serna gick han i Mellangatans skola.  I 
det avgångsbetyg som han fick 1910 av 
läraren Juho Pilt var medeltalet 9,34. 
Det utmärkta vitsordet 10 hade han 
förutom i uppförande och ordning i re-
ligion, geografi, historia och välskriv-
ning. Redan som 12-åring sökte han 
jobb som springpojke. 

Till läroverk gick Paavo Nurmi inte, 
för efter faderns död var familjens ut-
komst knapp och i enlighet med tidens 

sed fick ynglingen söka sig till arbets-
livet. Områdets barn var ändå mycket 
intresserade av idrott. Kring 1906 ha-
de de grundat en egen idrottsförening. 
Paavo tränade energiskt och utveckla-
des till en löpare, som i näromgivning-
en var oövervinnelig. Finlands stora 
idrottshjälte och de ungas förebild vid 
denna tidsepok var Hannes Kolehma-
ninen, guldmedaljör vid de olympiska 
spelen i Stockholm 1912. År 1914 täv-
lade Kolehmainen i Åbo och vid sam-
ma tävlingar såg man också det unga 
löparlöftet Paavo Nurmi från Urheilu-
liitto.

Allt detta avspeglade sig så små-
ningom också i folkskolornas och folk-
skolelevernas liv. Idrotten fick allt me-
ra utrymme vid sidan av gymnastiken. 
När Paavo Nurmi gick i skola fanns 
gymnastik som ett undervisningsämne 
i klasserna I-VI, men övrig motion och 
idrott fanns inte på läsordningen. Detta 
framgår av det uttalande som skolsty-
relsens inspektör Anni Collan gav, där 
hon säger att knappt någon lärarinna 
utför idrotts- eller lekövningar med si-
na elever. 

I början av 1920-talet började ock-
så Åbo bli en idrottsstad, vars namn-
kunniga hjältar var kända ute i världen. 
De som bodde i närheten av Bromsa-
regatan kunde med egna ögon se, hur 
den mångfaldiga olympiasegraren Paa-
vo Nurmi begav sig på sina regelbund-
na träningsrundor i riktning mot Run-
sala eller Stor-Heikkilä. Småningom 

fick tävlingsverksamheten insteg ock-
så i folkskolornas liv, fastän lagen in-
te förutsatte detta. Man började skaffa 
redskap till skolorna för att främja mo-
tionsfostran. T.ex. 1928 ordnade skol-
styrelsen kurser i motion och idrott för 
stadens och omgivningens folkskollä-
rare. Handledningen i gymnastik och 
lek skedde i Martin koulu, men på ef-
termiddagarna hade man idrottsträ-
ning i Idrottsparken.

Landets mest kända förespråkare 
för idrottsidén var Tahko Pihkala, som 
också på sin tid stött Paavo Nurmi. 
Tack vare honom fick Finland en egen 
idrottsgren, nämligen boboll, som ock-
så togs med i skolornas undervisnings-
program. För att förbättra elevernas 
hälsotillstånd, infördes ett särskilt lov 
med tanke på vintersporter i folksko-
lor och läroverk. I slutet av 1934 stad-
gades, att folkskolorna kunde ha ett 
4-7 dagar långt sportlov. Första gång-
en man kunde njuta av denna härlighet
var vintern 1935. Under lovdagarna
ordnades ofta skidtävlingar och man
sportade under lärares ledning.

I början av 1920-talet bestod skol-
elevernas motion officiellt endast av 
gymnastik och lek. För klasserna I-II 
hade man reserverat en veckotimme. 
I gymnastiken gjordes olika övningar 
utgående från kommando. I Åbo tävla-
de folkskoleleverna först i skidåkning 
och därefter ordnade man också sta-
fettlöpningstävlingar mellan skolorna. 
Vid mitten av 1930-talet ordnades ock-

så inomhustävlingar i hoppgrenar ut-
an ansats.

Läroverken vanligare bland 
svenskspråkiga – studenter 
bara en liten del
I början av 1900-talet var läroverken 
vägen till lärdom och vetenskap, men 
de var också verkliga fostrare. När det 
var knappt om verksamhet utanför 
skolan - såsom klubbar, ungdomsför-
eningar och idrottsföreningar – blev 
skolan livets centrum i högre grad än 
under senare tider. Om läroanstalten 
hade mycket elever och om det fatta-
des samlande individer, utvecklades 
inte skolans anda. Men när man vista-
des tillsammans inom skolhusets vägg-
ar i åtta år eller mera, förblev en del på-
verkande lärarpersonligheter i elever-
nas minne. 

Under självständighetstidens för-
sta år fanns det fortsättningsvis fem 
finskspråkiga och fem svenskspråkiga 
läroverk. Störst till elevantalet var det 
finskspråkiga lyceet. 1917 fanns det 
454 gossar i skolan. I de svenskspråki-
ga läroverken fanns det flera elever än 
i de finskspråkiga. Läsåret 1917-1918 
var de svenskspråkigas proportionella 
andel ännu 55 %. Speciellt i de finsk-
språkiga läroverken fanns det tämli-
gen många elever som kom från andra 
kommuner. Av Klassikkos pojkar var 
endast 59,3 % från Åbo. De svensk-

PAAVO NURMIS VÄG FRÅN 
BROMSAREGATAN TILL 
VÄRLDSELITEN – IDROTTENS 
INTÅG I SKOLVÄRLDEN

sed fick ynglingen söka sig till arbets-
livet. Områdets barn var ändå mycket 
intresserade av idrott. Kring 1906 ha-
de de grundat en egen idrottsförening. 
Paavo tränade energiskt och utveckla-
des till en löpare, som i näromgivning-
en var oövervinnelig. Finlands stora 
idrottshjälte och de ungas förebild vid 
denna tidsepok var Hannes Kolehmai-
nen, guldmedaljör vid de olympiska 
spelen i Stockholm 1912. År 1914 täv-
lade Kolehmainen i Åbo och vid sam- 
ma tävlingar såg man också det unga 
löparlöftet Paavo Nurmi från Urheilu-
liitto.
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PAAVO NURMIS VÄG 
FRÅN BROMSAREGATAN 
TILL VÄRLDSELITEN 
– IDROTTENS IMTÅG
I SKOLVÄRLDEN

Idrotten utvecklades snabbt till en 
uppbyggande kraft i den unga natio-
nalstaten. I början av 1920-talet, några 
år efter det att Finland blivit självstän-
digt, började Finland bli känt som ett 
idrottsland. Nationen fick alldeles nya 
hjältar, som nådde stora ärofulla fram-
gångar på de internationella tävlings-
arenorna. De blev omtalade och hylla-
de - i Åbo, i Helsingfors, i Stockholm, i 
Paris och i New York. Folket färdades 
i stora skaror för att se sina hjältar. I 
tidningarna fick idrottsartiklarna allt 
större spaltutrymme.

Paavo Nurmi, som föddes 1897, 
bodde under sin barndoms- och skoltid 
i ett hus vid Bromsaregatan. Han hade 
börjat sin skolgång i stadens finsksprå-
kiga folkskola nr 3, dvs. Skolgatan 16, 
som var ganska nära hemmet. Gossen 
hade framgång i skolan. Realskolklas-
serna gick han i Mellangatans skola.  I 
det avgångsbetyg som han fick 1910 av 
läraren Juho Pilt var medeltalet 9,34. 
Det utmärkta vitsordet 10 hade han 
förutom i uppförande och ordning i re-
ligion, geografi, historia och välskriv-
ning. Redan som 12-åring sökte han 
jobb som springpojke. 

Till läroverk gick Paavo Nurmi inte, 
för efter faderns död var familjens ut-
komst knapp och i enlighet med tidens 

sed fick ynglingen söka sig till arbets-
livet. Områdets barn var ändå mycket 
intresserade av idrott. Kring 1906 ha-
de de grundat en egen idrottsförening. 
Paavo tränade energiskt och utveckla-
des till en löpare, som i näromgivning-
en var oövervinnelig. Finlands stora 
idrottshjälte och de ungas förebild vid 
denna tidsepok var Hannes Kolehma-
ninen, guldmedaljör vid de olympiska 
spelen i Stockholm 1912. År 1914 täv-
lade Kolehmainen i Åbo och vid sam-
ma tävlingar såg man också det unga 
löparlöftet Paavo Nurmi från Urheilu-
liitto.

Allt detta avspeglade sig så små-
ningom också i folkskolornas och folk-
skolelevernas liv. Idrotten fick allt me-
ra utrymme vid sidan av gymnastiken. 
När Paavo Nurmi gick i skola fanns 
gymnastik som ett undervisningsämne 
i klasserna I-VI, men övrig motion och 
idrott fanns inte på läsordningen. Detta 
framgår av det uttalande som skolsty-
relsens inspektör Anni Collan gav, där 
hon säger att knappt någon lärarinna 
utför idrotts- eller lekövningar med si-
na elever. 

I början av 1920-talet började ock-
så Åbo bli en idrottsstad, vars namn-
kunniga hjältar var kända ute i världen. 
De som bodde i närheten av Bromsa-
regatan kunde med egna ögon se, hur 
den mångfaldiga olympiasegraren Paa-
vo Nurmi begav sig på sina regelbund-
na träningsrundor i riktning mot Run-
sala eller Stor-Heikkilä. Småningom 

fick tävlingsverksamheten insteg ock-
så i folkskolornas liv, fastän lagen in-
te förutsatte detta. Man började skaffa 
redskap till skolorna för att främja mo-
tionsfostran. T.ex. 1928 ordnade skol-
styrelsen kurser i motion och idrott för 
stadens och omgivningens folkskollä-
rare. Handledningen i gymnastik och 
lek skedde i Martin koulu, men på ef-
termiddagarna hade man idrottsträ-
ning i Idrottsparken.

Landets mest kända förespråkare 
för idrottsidén var Tahko Pihkala, som 
också på sin tid stött Paavo Nurmi. 
Tack vare honom fick Finland en egen 
idrottsgren, nämligen boboll, som ock-
så togs med i skolornas undervisnings-
program. För att förbättra elevernas 
hälsotillstånd, infördes ett särskilt lov 
med tanke på vintersporter i folksko-
lor och läroverk. I slutet av 1934 stad-
gades, att folkskolorna kunde ha ett 
4-7 dagar långt sportlov. Första gång-
en man kunde njuta av denna härlighet
var vintern 1935. Under lovdagarna
ordnades ofta skidtävlingar och man
sportade under lärares ledning.

I början av 1920-talet bestod skol-
elevernas motion officiellt endast av 
gymnastik och lek. För klasserna I-II 
hade man reserverat en veckotimme. 
I gymnastiken gjordes olika övningar 
utgående från kommando. I Åbo tävla-
de folkskoleleverna först i skidåkning 
och därefter ordnade man också sta-
fettlöpningstävlingar mellan skolorna. 
Vid mitten av 1930-talet ordnades ock-

så inomhustävlingar i hoppgrenar ut-
an ansats.

Läroverken vanligare bland 
svenskspråkiga – studenter 
bara en liten del
I början av 1900-talet var läroverken 
vägen till lärdom och vetenskap, men 
de var också verkliga fostrare. När det 
var knappt om verksamhet utanför 
skolan - såsom klubbar, ungdomsför-
eningar och idrottsföreningar – blev 
skolan livets centrum i högre grad än 
under senare tider. Om läroanstalten 
hade mycket elever och om det fatta-
des samlande individer, utvecklades 
inte skolans anda. Men när man vista-
des tillsammans inom skolhusets vägg-
ar i åtta år eller mera, förblev en del på-
verkande lärarpersonligheter i elever-
nas minne. 

Under självständighetstidens för-
sta år fanns det fortsättningsvis fem 
finskspråkiga och fem svenskspråkiga 
läroverk. Störst till elevantalet var det 
finskspråkiga lyceet. 1917 fanns det 
454 gossar i skolan. I de svenskspråki-
ga läroverken fanns det flera elever än 
i de finskspråkiga. Läsåret 1917-1918 
var de svenskspråkigas proportionella 
andel ännu 55 %. Speciellt i de finsk-
språkiga läroverken fanns det tämli-
gen många elever som kom från andra 
kommuner. Av Klassikkos pojkar var 
endast 59,3 % från Åbo. De svensk-

så inomhustävlingar i hoppgrenar ut-
an ansats.

Läroverken vanligare bland 
svenskspråkiga – studenter 
bara en liten del
I början av 1900-talet var lärover- 
ken vägen till lärdom och vetenskap, 
men de var också verkliga fostrare. När 
det var knappt om verksamhet utan-
för skolan - såsom klubbar, ungdoms-
föreningar och idrottsföreningar – blev 
skolan livets centrum i högre grad än 
under senare tider. Om läroanstalten 
hade mycket elever och om det fatta-
des samlande individer, utvecklades 
inte skolans anda. Men när man vista-
des tillsammans inom skolhusets vägg-
ar i åtta år eller mera, förblev en del på-
verkande lärarpersonligheter i elever-
nas minne. 

Under självständighetstidens förs-
ta år fanns det fortsättningsvis fem 
finskspråkiga och fem svenskspråkiga 
läroverk. Störst till elevantalet var det 
finskspråkiga lyceet. 1917 fanns det 
454 gossar i skolan. I de svenskspråki-
ga läroverken fanns det flera elever än 
i de finskspråkiga. Läsåret 1917-1918 
var de svenskspråkigas proportionella 
andel ännu 55 %. Speciellt i de finsk-
språkiga läroverken fanns det tämli-
gen många elever som kom från an-
dra kommuner. Av Klassikkos pojkar 
var endast 59,3 % från Åbo. De svensk- 
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Läsår
Sökande Intagna

Pojkar Flickor Sammanlagt Pojkar Flickor Sammanlagt.

1921–1922 143 193 336 115 115 230

1922–1923 182 214 396 115 150 265

1923–1924 204 176 380 155 141 296

1924–1925 142 148 290 110 131 241

1925–1926 136 128 264 120 108 228

1926–1927 142 207 349 128 181 309

1927–1928 93 150 243 82 112 194

1928–1929 133 129 262 117 111 228

1929–1930 164 157 321 155 148 303

1930–1931 168 196 364 152 172 324

1931–1932 130 159 289 125 148 273

1932–1933 116 172 288 114 158 272

1933–1934 167 187 354 155 183 338

1934–1935 181 184 365 171 164 335

1935–1936 129 181 310 127 175 302

1936–1937 164 161 325 160 150 310

1937–1938 171 168 339 163 168 331

1938–1939 164 217 381 158 209 367

ANTALET SÖKANDE OCH INTAGNA TILL LÄROVERKEN 1922-1939

språkiga läroverken blev allt klarare 
stadsbornas lärosäte.

År 1919 ändrade Svenska Fruntim-
mersskolan sitt namn till Åbo svenska 
flicklyceum. Som skolans rektor ver-
kade i över 30 år Gerda Frietschin. Un-
der åren mellan världskrigen grunda-
des två nya läroverk: Turun tyttöopisto 
1921 och Turun toinen lyseo år 1928. 
Båda hade finska som undervisnings-
språk. Tyttöopistos första förestånda-
rinna och senare rektor var Ida Peron. 
År 1925 sammanslogs Turun tyttökou-
lu och Suomalainen jatko-opisto till Tu-
run tyttölyseo, som följande år fick ett 
nytt stort skolhus på Samppalinna-
backen. Rektor från år 1919 till 1935 
var Naema  Lemberg. Efter henne blev 
Armas Ensiö rektor.

I slutet av 1918 sökte 125 elever 
från finskspråkiga skolor till läroverk, 
av vilka 69 var flickor. Från de svens-
ka folkskolorna sökte 90 elever till lär-
overk, lika många flickor som pojkar. 
Våren 1919 sökte från de svenska folk-
skolorna samma antal elever till läro-
verk som föregående år, men de finsk-
språkiga var något färre, 119. 

Vid början av 1920,talet var antalet 
sökande till läroverken ännu inte sär-
skilt stort, men flickorna valde hellre 
detta alternativ än pojkarna. En del av 
läroverkseleverna hade tidigare gått 
i s.k. förberedande skola. Därtill kom 
elever utifrån, dvs. från andra kommu-
ner, till alla läroverk. År 1921 sökte 187 
elever från de finskspråkiga folkskolor-
na till läroverk medan de svensksprå-
kiga sökandena var 76.

Före första världskriget fanns det 
sammanlagt 2383 elever i läroverken 
i Åbo. Efter det sjönk antalet något. 
1919 när man hade återgått till nor-
mal samhällsordning fanns det 2382 
elever i läroverken. En viss ökning ha-
de skett i de svenskspråkiga elevernas 

proportionella antal. Ryska kunde man 
säkert höra på Åbos gator under det 
första världskriget, men elever med 
främmande modersmål fanns det en-
dast få av i Åbos läroverk. År 1918 var 
de endast 13, eller 0,5 % av hela elev-
antalet.

Läsår Finskspr. Svenskspr. Pojkar Flickor Sammanlagt

1920–1921 1641 59,5 1117 40,5 1328 1430 2758

1925–1926 2207 65,2 1177 34,9 1566 1818 3384

1930–1931 2403 69,1 1074 30,9 1681 1796 3477

1935–1936 2493 73,0 921 27,0 1622 1792 3414

ELEVANTALET I LÄROVERKEN I ÅBO 1920-1935

Turun tyttölyseo fick ett nytt ståtligt skolhus i mitten av 1920-talet. (Lauri Tiikasalo)

I slutet av 1918 sökte 125 elever 
från finskspråkiga skolor till läroverk, 
av vilka 69 var flickor. Från de svenska 
folkskolorna sökte 90 elever till läro- 
verk, lika många flickor som pojkar.  
Våren 1919 sökte från de svenska folk-
skolorna samma antal elever till läro-
verk som föregående år, men de finsk-
språkiga var något färre, 119. 

Vid början av 1920,talet var antalet 
sökande till läroverken ännu inte sär-
skilt stort, men flickorna valde hellre 
detta alternativ än pojkarna. En del av 
läroverkseleverna hade tidigare gått 
i s.k. förberedande skola. Därtill kom 
elever utifrån, dvs. från andra kommu-
ner, till alla läroverk. År 1921 sökte 187 
elever från de finskspråkiga folkskolor-
na till läroverk medan de svensksprå-
kiga sökandena var 76.
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Läsår
Sökande Intagna

Pojkar Flickor Sammanlagt Pojkar Flickor Sammanlagt.

1921–1922 143 193 336 115 115 230

1922–1923 182 214 396 115 150 265

1923–1924 204 176 380 155 141 296

1924–1925 142 148 290 110 131 241

1925–1926 136 128 264 120 108 228

1926–1927 142 207 349 128 181 309

1927–1928 93 150 243 82 112 194

1928–1929 133 129 262 117 111 228

1929–1930 164 157 321 155 148 303

1930–1931 168 196 364 152 172 324

1931–1932 130 159 289 125 148 273

1932–1933 116 172 288 114 158 272

1933–1934 167 187 354 155 183 338

1934–1935 181 184 365 171 164 335

1935–1936 129 181 310 127 175 302

1936–1937 164 161 325 160 150 310

1937–1938 171 168 339 163 168 331

1938–1939 164 217 381 158 209 367

ANTALET SÖKANDE OCH INTAGNA TILL LÄROVERKEN 1922-1939

språkiga läroverken blev allt klarare
stadsbornas lärosäte.

År 1919 ändrade Svenska Fruntim-
mersskolan sitt namn till Åbo svenska 
flicklyceum. Som skolans rektor ver-
kade i över 30 år Gerda Frietschin. Un-
der åren mellan världskrigen grunda-
des två nya läroverk: Turun tyttöopisto
1921 och Turun toinen lyseo år 1928.
Båda hade finska som undervisnings-
språk. Tyttöopistos första förestånda-
rinna och senare rektor var Ida Peron.
År 1925 sammanslogs Turun tyttökou-
lu och Suomalainen jatko-opisto till Tu-
run tyttölyseo, som följande år fick ett 
nytt stort skolhus på Samppalinna-
backen. Rektor från år 1919 till 1935
var Naema  Lemberg. Efter henne blev 
Armas Ensiö rektor.

I slutet av 1918 sökte 125 elever
från finskspråkiga skolor till läroverk, 
av vilka 69 var flickor. Från de svens-
ka folkskolorna sökte 90 elever till lär-
overk, lika många flickor som pojkar.
Våren 1919 sökte från de svenska folk-
skolorna samma antal elever till läro-
verk som föregående år, men de finsk-
språkiga var något färre, 119. 

Vid början av 1920,talet var antalet 
sökande till läroverken ännu inte sär-
skilt stort, men flickorna valde hellre
detta alternativ än pojkarna. En del av 
läroverkseleverna hade tidigare gått
i s.k. förberedande skola. Därtill kom
elever utifrån, dvs. från andra kommu-
ner, till alla läroverk. År 1921 sökte 187
elever från de finskspråkiga folkskolor-
na till läroverk medan de svensksprå-
kiga sökandena var 76.

Före första världskriget fanns det 
sammanlagt 2383 elever i läroverken 
i Åbo. Efter det sjönk antalet något. 
1919 när man hade återgått till nor-
mal samhällsordning fanns det 2382 
elever i läroverken. En viss ökning ha-
de skett i de svenskspråkiga elevernas 

proportionella antal. Ryska kunde man 
säkert höra på Åbos gator under det 
första världskriget, men elever med 
främmande modersmål fanns det en-
dast få av i Åbos läroverk. År 1918 var 
de endast 13, eller 0,5 % av hela elev-
antalet.

Läsår Finskspr. Svenskspr. Pojkar Flickor Sammanlagt

1920–1921 1641 59,5 1117 40,5 1328 1430 2758

1925–1926 2207 65,2 1177 34,9 1566 1818 3384

1930–1931 2403 69,1 1074 30,9 1681 1796 3477

1935–1936 2493 73,0 921 27,0 1622 1792 3414

ELEVANTALET I LÄROVERKEN I ÅBO 1920-1935



110 SKOLORNA I ÅBO AVSPEGLAR SIN TID

Läsår Statenssk. Priv.sk. Sammanl.
Skolor

Klasser Parallellkl. Lärare
Finska Svenska

1920–1921 6 4 10 5 5 73  - 195

1921–1922 6 5 11 6 5 74  - 203

1922–1923 6 5 11 6 5 77 24 208

1923–1924 6 5 11 6 5 78 30 224

1924–1925 6 5 11 6 5 79 29 221

1925–1926 6 4 10 5 5 88 23 216

1926–1927 7 3 10 5 5 88 23 208

1927–1928 7 3 10 5 5 87 29 212

1928–1929 8 3 11 6 5 89 27 211

1929–1930 8 3 11 6 5 90 24 215

1930–1931 8 3 11 6 5 98 19 219

1931–1932 8 3 11 6 5 96 20 212

1932–1933 8 3 11 6 5 97 18 207

1933–1934 8 3 11 6 5 98 18 212

1934–1935 8 3 11 6 5 98 19 205

1935–1936 8 3 11 6 5 98 19 205

1936–1937 8 3 11 6 5 98 21 203

1937–1938 8 3 11 6 5 98 20 201

1938–1939 8 3 11 6 5 97 22 198

Vid 1920-talets början var över 
1100 elever i de svenskspråkiga läro-
verken, vilket utgjorde över 40 % av 
läroverkseleverna. Även under det föl-
jande årtiondet var läroverken populä-
ra bland svenskspråkiga, fastän elevan-
talet 1935-1936 hade sjunkit till 921. 
Av alla stadens läropliktiga gick 44 % 
av de svenskspråkiga barnen och 23 % 
av de finskspråkiga barnen i läroverk.

På 1930-talet skedde inga större 
förändringar i läroverkens totala ele-
vantal. Läsåret 1930-1931 fanns det 
sammanlagt 3477 elever och sista året 
före vinterkriget nästan samma antal, 
3427. Flickorna var något fler än poj-
karna i läroverken under tiden mellan 
första och andra världskriget.

I början av självständighetstiden 
hörde Turun lyseo till landets största 
läroverk. Läsåret 1926-1927 fanns det 
736 elever och 22 klasser. Rektor un-
der åren 1920-1937 var Iivari Vanaja. 
Vissa lektioner måste man hålla i sko-
lans trappuppgångar. Rektor för Suo-
malainen klassinen lyseo under åren 
1923-1933 var Knut Svanljung och ef-
ter honom K.S. Koskinen ända till år 
1957.

På 1930-talet var det mest elever 
i Turun yhteiskoulu och i Suomalai-
nen lyseo. I de finskspråkiga lärover-

ken gick över 1900 elever, av vilka en 
stor del elever i samskolor. År 1929 
hade samskolan fått ett eget skolhus 
vid Köpmansgatan. Suomalainen yh-
teiskoulu var på 1930-talet Finlands 
och Nordens största läroverk. Av elev-
erna var ca 70 % flickor. Som skolans 
rektor verkade under flera årtionden 
magister Juhani Wuorela.

I Åbo grundades inga nya läroverk 
på 1930-talet. I vissa av de svensksprå-
kiga läroverken fanns det vid årtion-
dets slut rätt få elever. Svenska lyce-
ets rektor under åren 1915-1934 var 

ANTALET KLASSER OCH LÄRARE I ÅBOS LÄROVERK 1920-1939

På 1930-talet skedde inga större 
förändringar i läroverkens totala elev- 
antal. Läsåret 1930-1931 fanns det 
sammanlagt 3477 elever och sista året 
före vinterkriget nästan samma antal, 
3427. Flickorna var något fler än poj-
karna i läroverken under tiden mellan 
första och andra världskriget.
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1934–1935 8 3 11 6 5 98 19 205

1935–1936 8 3 11 6 5 98 19 205

1936–1937 8 3 11 6 5 98 21 203

1937–1938 8 3 11 6 5 98 20 201

1938–1939 8 3 11 6 5 97 22 198

Vid 1920-talets början var över 
1100 elever i de svenskspråkiga läro-
verken, vilket utgjorde över 40 % av 
läroverkseleverna. Även under det föl-
jande årtiondet var läroverken populä-
ra bland svenskspråkiga, fastän elevan-
talet 1935-1936 hade sjunkit till 921. 
Av alla stadens läropliktiga gick 44 % 
av de svenskspråkiga barnen och 23 % 
av de finskspråkiga barnen i läroverk.

På 1930-talet skedde inga större 
förändringar i läroverkens totala ele-
vantal. Läsåret 1930-1931 fanns det 
sammanlagt 3477 elever och sista året 
före vinterkriget nästan samma antal, 
3427. Flickorna var något fler än poj-
karna i läroverken under tiden mellan 
första och andra världskriget.

I början av självständighetstiden 
hörde Turun lyseo till landets största 
läroverk. Läsåret 1926-1927 fanns det 
736 elever och 22 klasser. Rektor un-
der åren 1920-1937 var Iivari Vanaja. 
Vissa lektioner måste man hålla i sko-
lans trappuppgångar. Rektor för Suo-
malainen klassinen lyseo under åren 
1923-1933 var Knut Svanljung och ef-
ter honom K.S. Koskinen ända till år 
1957.

På 1930-talet var det mest elever 
i Turun yhteiskoulu och i Suomalai-
nen lyseo. I de finskspråkiga lärover-

ken gick över 1900 elever, av vilka en 
stor del elever i samskolor. År 1929 
hade samskolan fått ett eget skolhus 
vid Köpmansgatan. Suomalainen yh-
teiskoulu var på 1930-talet Finlands 
och Nordens största läroverk. Av elev-
erna var ca 70 % flickor. Som skolans 
rektor verkade under flera årtionden 
magister Juhani Wuorela.

I Åbo grundades inga nya läroverk 
på 1930-talet. I vissa av de svensksprå-
kiga läroverken fanns det vid årtion-
dets slut rätt få elever. Svenska lyce-
ets rektor under åren 1915-1934 var 

ANTALET KLASSER OCH LÄRARE I ÅBOS LÄROVERK 1920-1939

Turun lyseo fick ett nytt skolhus år 1910. Lärosätets tilläggsbyggnad blev klar år 1939. (Ämbetsverket för 
fostran och utbildning)
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Skola Grundläggningsår Elever Åbobor Studenter

Finskspråkiga

Suomalainen klassillinen 
lyseo 1879 229 82,1 19

Suomalainen lyseo 1903 500 83,4 30

Suomalainen yhteiskoulu 1903 900 65,1 68

Toinen suomalainen lyseo 1928 42 59,8 10

Turun tyttölyseo 1882 132 80,6 24

Turun tyttökoulu 1921 101 67,9 -

Svenskspråkiga

Heurlinska skolan 1861 236 87,3 13

Svenska klassiska Lyceum 1872 148 86,5 9

Svenska lyceum 1884 186 79,6 12

Svenska flickskolan 1843 139 92,8 -

Åbo samskola 1888 212 80,7 10

ÅBOS LÄROVERK 1935-1936

År Abiturienter
Godkända

Våren Hösten  Sammanlagt

1920 128 98 22 120

1921 134 113 17 130

1922 152 121 22 142

1923 97 76 9 85

1924 114 96 14 110

1925 141 111 22 133

1926 171 119 39 156

1927 157 127 18 145

1928 202 190 31 191

1929 207 152 37 189

1930 219 167 42 209

1931 221 171 30 201

1932 232 145 59 204

1933 249 165 64 229

1934 251 166 64 230

1935 249 189 53 242

1936 219 156 51 207

1937 226 175 37 212

1938 226 167 42 209

1939 232 187 35 222

STUDENTSKRIVNINGARNA 1920-1939
dast två rektorer. Åren 1890-1926 var 
Anna Stenfelt föreståndarinna. En lång 
tjänstgöring stod också Arne Törnudd 
för, som var rektor fram till krigsåren. 
Heurlinska skolans rektor under åren 
1929-1947 var Karin Kyrklund-West-
man.

Läroverken utexaminerade förhållan-
devis få studenter. År 1920 fick 120 
den vita mössan. Typiskt för tiden var 
att ett rätt stort antal abiturienter un-
derkändes på våren och ytterligare 

några på hösten. På 1930-talet sked-
de ingen förändring i detta avseende. 
1930 fick 209 den vita mössan och an-
talet var exakt detsamma 1938. Bland 
dem fanns nästan alltid några privatis-
ter.

Carl A. Alenius. Läroverkets sista rek-
tor intill indragningen 1945 var Hen-
rik Karsten. Svenska klassiska lyceet 
leddes under självständighetstidens 
första tid av Uno Berglund och Bruno 
Saxén. Svenska samskolans verksam-
het leddes under flera årtionden av en-

Arbetarinstituten under 
åren mellan världskrigen

Rektor för det finskspråkiga arbetarin-
stitutet från 1919 till 1921 var magis-
ter J. Kemiläinen. Före första världskri-
get var instituten verkliga arbetarinsti-
tut, men så småningom började man i 
kursutbudet beakta intresserade från 
alla befolkningsgrupper. Hösten 1918 
verkare det finskspråkiga institutet i 
Vähäväkisten talo. Följande år flyttade 
institutet till Mellangatans skola. Insti-
tutet hade också ett eget bibliotek.

Kemiläinen lyckades snabbt få 
igång verksamheten efter krigsårens 
nedgång. Utrymmena vid Mellangatans 
skola blev för trånga, och man måste 
ty sig till tillfälliga lösningar. Läsåret 
1919-1920 gavs undervisning på 14 
olika platser. Efter några års uppehåll 
kunde man igen återuppta föreläs-
ningar i akademiska ämnen. Föreläsa-
re var bl.a. professor Väinö Voionmaa 
och doktor Leo Harmaja. Åhörarna var 
i medeltal ca 100. Läsåret 1920-1921 
var studerandena flera än någonsin 
tidigare. Efter Kemiläinen valdes rek-
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dast två rektorer. Åren 1890-1926 var 
Anna Stenfelt föreståndarinna. En lång 
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Heurlinska skolans rektor under åren 
1929-1947 var Karin Kyrklund-West-
man.

Läroverken utexaminerade förhållan-
devis få studenter. År 1920 fick 120
den vita mössan. Typiskt för tiden var 
att ett rätt stort antal abiturienter un-
derkändes på våren och ytterligare

några på hösten. På 1930-talet sked-
de ingen förändring i detta avseende.
1930 fick 209 den vita mössan och an-
talet var exakt detsamma 1938. Bland 
dem fanns nästan alltid några privatis-
ter.

Carl A. Alenius. Läroverkets sista rek-
tor intill indragningen 1945 var Hen-
rik Karsten. Svenska klassiska lyceet
leddes under självständighetstidens
första tid av Uno Berglund och Bruno
Saxén. Svenska samskolans verksam-
het leddes under flera årtionden av en-

Arbetarinstituten under 
åren mellan världskrigen

Rektor för det finskspråkiga arbetarin-
stitutet från 1919 till 1921 var magis-
ter J. Kemiläinen. Före första världskri-
get var instituten verkliga arbetarinsti-
tut, men så småningom började man i 
kursutbudet beakta intresserade från 
alla befolkningsgrupper. Hösten 1918 
verkare det finskspråkiga institutet i 
Vähäväkisten talo. Följande år flyttade 
institutet till Mellangatans skola. Insti-
tutet hade också ett eget bibliotek.

Kemiläinen lyckades snabbt få 
igång verksamheten efter krigsårens 
nedgång. Utrymmena vid Mellangatans 
skola blev för trånga, och man måste 
ty sig till tillfälliga lösningar. Läsåret 
1919-1920 gavs undervisning på 14 
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kunde man igen återuppta föreläs-
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Under tiden mellan världskrigen hade 
man möjlighet att höra många kända 
personer som föreläsare, även från uni-
versiteten. Förutom de tidigare nämn-
da Voionmaa och Harmaja bl.a. dok-
tor Erik Ahlman, doktor Mikko Erich, 
professor Urpo Harva, professor Ei-
nar V. Juva, teaterdirektör Vilho Ilmari, 
professor Eino Kaila, professor Ilmari 
Krohn, professor Martti Rapola, pro-
fessor J.E. Salomaa, konstnär T. Scha-
lin, magister Klaus Varis, doktor N.R. af 
Ursin, magister K.H. Wiik och professor 
Yrjö Väisälä. Institutets orkester leddes 
på 1930-talet av kapellmästare Tauno 
Hannikainen. 

Det finska arbetarinstitutet fick i 
början av 1930-talet egna utrymmen 
i ett trähus vid Lasarettsgatan. Där-
till gavs undervisning fortsättningsvis 
i Mellangatans skola, dvs. Snellmanin 
koulu. Under depressionsåren blomst-
rade kamratföreningens verksamhet 
upp. Man ordnade bl.a. utfärder till oli-
ka delar av Finland. Sommaren 1936 
företog man en resa till Stockholm med 
336 deltagare. 1930 hyrde kamratför-
eningen Koristo herrgård som sitt som-
marställe. Det blev dock en tillfällig lös-
ning, för byggnaden var i dåligt skick. 
År 1937 fick det finska arbetarinstitu-
tet en rätt stor villa i Runsala, Tenhola, 
till sitt förfogande. Den har stått till in-
stitutets förfogande ända till början av 
2000-talet.

Hösten 1938 fanns det nästan tu-
sen studerande, majoriteten var kvin-

nor. När antalet studerande ökade, be-
hövdes mera utrymme, och undervis-
ning gavs i många av centrumskolor-
na. Utgående från antalet studerande 
var engelska och svenska de populä-
raste ämnena i den teoretiska under-
visningen. Kvinnogymnastiken samla-
de också många deltagare. Under led-
ning av professor Juhani Rinne gjordes 
flera besök på historiska platser i om-
givningarna samt i museer. Studier på 
sommaren inleddes 1938. 

Det svenskspråkiga arbetarinstitu-
tet leddes från år 1918 av samskolans 
rektor Arne Törnudd. Antalet stude-
rande ökade när samhällsförhållande-
na stabiliserades. Läsåret 1920-1921 
var studerandena flera till antalet än 
någonsin tidigare. Doktor Gabriel Ni-
kanders föreläsningar samlade stän-
digt över 100 åhörare. Följande läsår 
var antalet studerande 399, men sedan 
skedde en liten minskning.  

 Vid början av 1910- och 1930-ta-
let hade man årligen ca 300-400 stu-
derande. Institutet hade då inte egna 
lokaliteter. Undervisning gavs i Cygna-
eus folkskola och i Åbo Akademis ut-
rymmen. Humanistiska ämnen var po-
pulärast. Från början av år 1936 fick 
arbetarinstitutet hyra egna utrymmen 
vid Slottsgatan. Läsåret 1937-1938 
översteg antalet studerande för första 
gången 400.

JAG VAR JU OCKSÅ DÄR – 
MAUNO HENRIK KOIVISTO 

Mauno Henrik Koivisto, som föddes i 
november 1923, gick i folkskola i Åbo. 
Den begåvade ynglingens väg till den 
politiska toppen skilde sig till en bör-
jan inte från andra jämnårigas.

I september 1930 steg timmerman-
nen Juho Koivistos då 6-åriga son in i 
klass I i Kerttulin kansakoulu. Brodern 
Joel gick redan i samma skola. Faderns 
uppfostringsmetoder var stränga, men 
de avvek inte från tidens allmänna 
praxis. Även i skolan upprätthölls ord-
ningen med fast hand.

I den lägre skolan undervisades 
pojkar och flickor tillsammans, men 
i den högre folkskolan fanns skilda 
pojk- och flickklasser. Hur minns Mau-
no denna tid? ”I skolan tyckte jag bäst 
om gymnastik och slöjd, men det tror 
jag de flesta andra också gjorde. Idrott 
var särskilt omtyckt, speciellt om det 
betydde att man hade bollspel ute i 
Kuppis. Gymnastiken kunde nog ock-
så ibland vara tråkig”. Allt som var fritt 
verkade vara omtyckt, för ”gymnasti-
ken var ett exercerande med käppar” 
(övers.)  

Maunos klasslärare i den högre 
folkskolan var Eelis Rantanen, som var 
en äldre gråhårig man nära pensions-
åldern. Föreståndare Rantanen höll 
sträng ordning och reda. När rasterna 
var slut väntade eleverna i led för att 
få komma in. Det var en hederssak att 
föreståndarens klass väntade på går-

torn för Loimaan yhteiskoulu, magis-
ter V.Ikonen till rektor. På basen av la-
gen om medborgainstitut godkände 
skolstyrelsen 1928 institutets instruk-
tion. Institutets direktion bestod av sex 
medlemmar utsedda av fullmäktige, av 
vilka hälften skulle väljas bland ”veten-
skapligt bildade och sådana som har 
sakkunskap om skol- och undervis-
ningsväsendet, samt den andra delen 
från arbetarinstitutet eller dess närstå-
ende personer” (övers.).

Vid 1920-talets början anmäldes 
redan så många till kurserna, att man 
måste grunda en parallellgrupp. Lek-
tioner och föredrag hölls i alla ämne-
sinriktningar. I statistiken från 1925 
framgår att studerandena företrädde 
flera olika yrkesområden. Endast ca 7 
% hade avlagt mellanskolexamen. De 
övrigas grundutbildning var svagare.

STUDERANDE VID ÅBO FINSKA 
ARBETARINSTITUT ENLIGT 

YRKESFÖRDELNING HÖSTEN 1925

Yrkeskategori Antal %

Fabriksarbetare 55 11

Hantverkare 160 31

Diversearbetare 20 4

Affärsbranschen 134 26

Tjänstemän 20 4

Hemmavarande 93 18

Elever och studerande 15 3

Övriga 13 3

Sammanlagt 510 100
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Under tiden mellan världskrigen hade 
man möjlighet att höra många kända 
personer som föreläsare, även från uni-
versiteten. Förutom de tidigare nämn-
da Voionmaa och Harmaja bl.a. dok-
tor Erik Ahlman, doktor Mikko Erich, 
professor Urpo Harva, professor Ei-
nar V. Juva, teaterdirektör Vilho Ilmari, 
professor Eino Kaila, professor Ilmari 
Krohn, professor Martti Rapola, pro-
fessor J.E. Salomaa, konstnär T. Scha-
lin, magister Klaus Varis, doktor N.R. af 
Ursin, magister K.H. Wiik och professor 
Yrjö Väisälä. Institutets orkester leddes 
på 1930-talet av kapellmästare Tauno 
Hannikainen. 

Det finska arbetarinstitutet fick i 
början av 1930-talet egna utrymmen 
i ett trähus vid Lasarettsgatan. Där-
till gavs undervisning fortsättningsvis 
i Mellangatans skola, dvs. Snellmanin 
koulu. Under depressionsåren blomst-
rade kamratföreningens verksamhet 
upp. Man ordnade bl.a. utfärder till oli-
ka delar av Finland. Sommaren 1936 
företog man en resa till Stockholm med 
336 deltagare. 1930 hyrde kamratför-
eningen Koristo herrgård som sitt som-
marställe. Det blev dock en tillfällig lös-
ning, för byggnaden var i dåligt skick. 
År 1937 fick det finska arbetarinstitu-
tet en rätt stor villa i Runsala, Tenhola, 
till sitt förfogande. Den har stått till in-
stitutets förfogande ända till början av 
2000-talet.

Hösten 1938 fanns det nästan tu-
sen studerande, majoriteten var kvin-

nor. När antalet studerande ökade, be-
hövdes mera utrymme, och undervis-
ning gavs i många av centrumskolor-
na. Utgående från antalet studerande 
var engelska och svenska de populä-
raste ämnena i den teoretiska under-
visningen. Kvinnogymnastiken samla-
de också många deltagare. Under led-
ning av professor Juhani Rinne gjordes 
flera besök på historiska platser i om-
givningarna samt i museer. Studier på 
sommaren inleddes 1938. 

Det svenskspråkiga arbetarinstitu-
tet leddes från år 1918 av samskolans 
rektor Arne Törnudd. Antalet stude-
rande ökade när samhällsförhållande-
na stabiliserades. Läsåret 1920-1921 
var studerandena flera till antalet än 
någonsin tidigare. Doktor Gabriel Ni-
kanders föreläsningar samlade stän-
digt över 100 åhörare. Följande läsår 
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skedde en liten minskning.  
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lokaliteter. Undervisning gavs i Cygna-
eus folkskola och i Åbo Akademis ut-
rymmen. Humanistiska ämnen var po-
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arbetarinstitutet hyra egna utrymmen 
vid Slottsgatan. Läsåret 1937-1938 
översteg antalet studerande för första 
gången 400.

JAG VAR JU OCKSÅ DÄR – 
MAUNO HENRIK KOIVISTO 
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den i spikraka led. ”Annars fick man 
inte komma in. Han var oerhört nog-
grann, en man av den allvarsamma sor-
ten”, minns presidenten sin folkskoltid.

Läraren Rantanen hade tjänstgjort 
i Åbo i årtionden. Pojkarna var pojkar, 
och ibland kunde de vara lite oreger-
liga. En gång slog Rantanen en elev i 
huvudet med en bok, så att boken gick 
sönder. Till detta konstaterade Ranta-
nen: ”Se nu, vad du gjorde”. I skolan fick 
man på den tiden skolmat, och en gång 
i veckan badade man. Beträffande mat-
listan har Mauno senare gett sina egna 
synpunkter: 

” Det är klart, att det som 
man kände motvilja för var 

havregrynsgröt. Alla avskydde den. 
Potatissoppa och ärtsoppa var bra 
och om rågmjölsgröt tyckte man 
också. Sådant var hela utbudet” (övers.)

Sommaren 1934 var över 400 barn 
från folkskolorna i Åbo på sommar-
koloni under en del av sommarlovet. 
Även Mauno-pojken hörde till denna 
grupp. Han var då i folkskolornas som-
markoloni i Harvaluoto i Pikis, dit man 
färdades med båt. Följande sommar 
var han med sin syster i Gustavs. 

Från fjärde och sjätte klassen gick 
några klasskamrater över till lärover-
ket. Maunos lärare hade också varit till 

pojkens hem för att tala för läroverket, 
men Mauno fortsatte i Kerttuli. Till sin 
första arbetsplats, bowlinghallen, gick 
han redan som 11-åring.

På våren 1936 hade Mauno gått ut 
den egentliga folkskolan. Visserligen 
fortsatte läroplikten ännu. Efter detta 
kom fortsättningsskolan. Sjunde klas-
sen gick han i Martin koulu och efter 
det den åttonde klassen som kvällssko-
la ett par tre gånger per vecka. 

På 1930-talet levde man ännu i 
nödårens förhållanden. När fortsätt-
ningsskolan var avklarad och mången 
Åbofamiljs utkomst var knapp, måste 
Mauno ut och förtjäna, liksom alla an-
dra ynglingar på den tiden. Skolpojkar-
na hade stort penningbehov, och det 
drev dem till arbete. Klara planer för 
framtiden hade ynglingen inte. Man 
trodde att förhållandena skulle för-
bättras och att freden skulle fortsätta, 
fastän man talade om att det möjligen 
kunde bli ett nytt storkrig.

När vinterkriget bröt ut hade Mau-
no just fyllt 16 år. För kriget var han för 
ung, men han blev inte overksam. Efter 
mitten av december steg ynglingen in 
i sin gamla skola. Skolarbetet hade av-
brutits, men utrymmena hade tagits i 
annan användning. Mauno anmälde sig 
till frivillig skyddstjänst. I sina memo-
arer har han skrivit om händelserna:

” När bombningarna av Åbo 
började anslöt jag mig till 
befolkningsskyddet. Vår bas var 

Kerttulin koulu, där jag hade 
gått i fem år. Det fönsterlösa 
förvaringsutrymmet i mitten 
av skolan hade förstärkts med 
stockar. Det var vårt bombskydd”(övers.).

Framför låg svåra tider. När kriget 
fortsatte anslöt sig Mauno inspirerad 
av några arbetskamrater till Kaarinan 
VPK, och släckningsarbeten fanns det 
mycket av i Åbo. I början av fortsätt-
ningskriget var han på Östra Karelska 
näset och i Aunus. Ynglingen klarade 
sig från kriget med livet i behåll, men 
det blev en vändpunkt i hans liv. Sju av 
hans klasskamrater återvände aldrig 
från kriget. 

I september 1987 deltog Mau-
no Koivisto i ett klassmöte i Åbo, där 
han träffade gamla bekanta. På sam-
ma gång besökte han sin gamla skola i 
Kerttuli, där man avtäckte en relief av 
honom, som hade gjorts av hans gamla 
klasskamrat, akademiker Reima Pieti-
lä. I sitt tal återkom presidenten till sitt 
livs olika skeden och han tackade sin 
gamla skola:

” Utbildning och undervisning 
fick jag också senare, men fostran 
kommer härifrån”  (övers).

I september 1987 var föreståndare Rantanens klass åter samlad i sitt gamla lärosäte. Mauno Koivisto är i 
den andra raden längst till vänster. Då avtäcktes en relief till president Koivistos och Kerttulin koulus ära 
och minne. Reliefen hade planerats av klasskamraten arkitekt Reima Pietilä, på bilden i bakre raden längst 
till vänster. (Pauli Kokko. TKA)
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Vid slutet av 1930-talet började 
mörka och hotande moln samla 
sig över Europa. De förebådade 

en stor storm. Den 1 september anföll 
tyskarna Polen. Det andra världskriget 
hade utbrutit. I Finland följde man be-
kymrat med det internationella läget.

Folkskolorna i 
skuggan av kriget
Läsåret 1939-1940 började i Åbos sko-
lor normalt i början av september. My-
cket snart började det framgå, att svåra 
tider låg framför. Den 16 september to-
gs Nummen koulus träbyggnad i bruk 
för reservisterna och eleverna flytta-
des till huvudbyggnaden. Den 7 och 14 
oktober avbröts skolgången i nästan 
alla folkskolor i Åbo, och byggnader-
na togs i bruk av reservisterna. Under-
visningsarbetet kunde man ändå åte-
ruppta i slutet av oktober eller början 

av november. Endast Ristimäen koulu 
användes inte för soldatinkvartering, 
så där stördes barnens skolgång gans-
ka lite. Alla folkskolor i Åbo avslutade 
höstterminen 29 november.

Krigsåren fördystrade för åratal li-
vet för stadens skolbarn. Den unga Ani-
ta Tiikasalo var då elev i Turun Suo-
malainen Yhteiskoulu. Vinterkriget 
utbröt i slutet av november. Hon kom 
flera årtionden senare väl ihåg hän-
delserna. Eleverna och lärarna hade 
samlats i skolans festsal, där rektor Ju-
hani Wuorela meddelade, att skolgån-
gen avbryts. Avslutningsorden stanna-
de för alltid i hennes minne: O Herre, 
bevara våra fäders land och beskydda 
vårt lilla folk”.

Från mitten av december blev Åbo 
mål för våldsamma bombangrepp. Ani-
ta Tiikasalo har senare skrivit mera om 
den sista skoldagens händelser:

”Från samma dag kommer jag också 
ihåg två ljud. De trängde sig in i med-
vetandet när jag kom hem från skolan. 
Det ena var alarmsignalens stigande 
och sjunkande ylande. Det andra hör-
des samtidigt, de annalkande bombpla-
nens starka dån, som skilde sig från 
alla ljud jag tidigare hört. Man måste 
springa till bombskyddet tre gathörn 
hemifrån, fastän rädslan gjorde att 
knäna stelnade. Samtidigt sprang man 
bort från barndomen, också ungdomen 
– till livets skola” (övers.).

Under vinterkriget gavs det 126 
flyganfallsalarm i Åbo. I bombarde-
mangen förstördes eller skadades 656 
byggnader. Åbo var efter Viborg den 
näst mest bombarderade staden i Fin-
land. Små barn sändes i skydd för kri-
get till Sverige. Cygnaeus skola om-
vandlades till ett fördelnings- och ut-
delningscenter för hjälpsändningar 
från utlandet. Hela byggnaden var fylld 
av bl.a. kläder. En tidning skrev träffan-
de om att skolan blivit Åbos största va-
ruhus.  I februari träffades den svenska 
flickskolan (Eriksgatan 18) av en bran-
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Folkskolorna i 
skuggan av kriget    
Läsåret 1939-1940 började i Åbos 
skolor normalt i början av september. 
Mycket snart började det framgå, att 
svåra tider låg framför. Den 16 septem-
ber togs Nummen koulus träbyggnad i 
bruk för reservisterna och eleverna flyt-
tades till huvudbyggnaden. Den 7 och 
14 oktober avbröts skolgången i nästan 
alla folkskolor i Åbo, och byggnader-
na togs i bruk av reservisterna. Under-
visningsarbetet kunde man ändå åter-
uppta i slutet av oktober eller början 

av november. Endast Ristimäen koulu  
användes inte för soldatinkvartering,  
så där stördes barnens skolgång gans-
ka lite. Alla folkskolor i Åbo avslutade  
höstterminen 29 november.

Krigsåren fördystrade för åratal li-
vet för stadens skolbarn. Den unga Ani-
ta Tiikasalo var då elev i Turun Suo-
malainen Yhteiskoulu. Vinterkriget 
utbröt i slutet av november. Hon kom 
flera årtionden senare väl ihåg hän- 
delserna. Eleverna och lärarna hade 
samlats i skolans festsal, där rektor Ju-
hani Wuorela meddelade, att skolgång-
en avbryts. Avslutningsorden stanna-
de för alltid i hennes minne: O Herre, 
bevara våra fäders land och beskydda 
vårt lilla folk”.

Från mitten av december blev Åbo 
mål för våldsamma bombangrepp. Ani-
ta Tiikasalo har senare skrivit mera om 
den sista skoldagens händelser:
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Vid slutet av 1930-talet började
mörka och hotande moln samla 
sig över Europa. De förebådade 

en stor storm. Den 1 september anföll 
tyskarna Polen. Det andra världskriget 
hade utbrutit. I Finland följde man be-
kymrat med det internationella läget.

Folkskolorna i
skuggan av kriget
Läsåret 1939-1940 började i Åbos sko-
lor normalt i början av september. My-
cket snart började det framgå, att svåra
tider låg framför. Den 16 september to-
gs Nummen koulus träbyggnad i bruk 
för reservisterna och eleverna flytta-
des till huvudbyggnaden. Den 7 och 14 
oktober avbröts skolgången i nästan
alla folkskolor i Åbo, och byggnader-
na togs i bruk av reservisterna. Under-
visningsarbetet kunde man ändå åte-
ruppta i slutet av oktober eller början 

av november. Endast Ristimäen koulu 
användes inte för soldatinkvartering,
så där stördes barnens skolgång gans-
ka lite. Alla folkskolor i Åbo avslutade 
höstterminen 29 november.

Krigsåren fördystrade för åratal li-
vet för stadens skolbarn. Den unga Ani-
ta Tiikasalo var då elev i Turun Suo-
malainen Yhteiskoulu. Vinterkriget
utbröt i slutet av november. Hon kom 
flera årtionden senare väl ihåg hän-
delserna. Eleverna och lärarna hade
samlats i skolans festsal, där rektor Ju-
hani Wuorela meddelade, att skolgån-
gen avbryts. Avslutningsorden stanna-
de för alltid i hennes minne: O Herre, 
bevara våra fäders land och beskydda 
vårt lilla folk”.

Från mitten av december blev Åbo 
mål för våldsamma bombangrepp. Ani-
ta Tiikasalo har senare skrivit mera om
den sista skoldagens händelser:

”Från samma dag kommer jag också
ihåg två ljud. De trängde sig in i med-
vetandet när jag kom hem från skolan. 
Det ena var alarmsignalens stigande
och sjunkande ylande. Det andra hör-
des samtidigt, de annalkande bombpla-
nens starka dån, som skilde sig från
alla ljud jag tidigare hört. Man måste
springa till bombskyddet tre gathörn
hemifrån, fastän rädslan gjorde att
knäna stelnade. Samtidigt sprang man 
bort från barndomen, också ungdomen
– till livets skola” (övers.).

Under vinterkriget gavs det 126
flyganfallsalarm i Åbo. I bombarde-
mangen förstördes eller skadades 656 
byggnader. Åbo var efter Viborg den
näst mest bombarderade staden i Fin-
land. Små barn sändes i skydd för kri-
get till Sverige. Cygnaeus skola om-
vandlades till ett fördelnings- och ut-
delningscenter för hjälpsändningar
från utlandet. Hela byggnaden var fylld
av bl.a. kläder. En tidning skrev träffan-
de om att skolan blivit Åbos största va-
ruhus.  I februari träffades den svenska
flickskolan (Eriksgatan 18) av en bran-

SKOLORNA UNDER 
KRIGSÅREN OCH 
TIDEN DÄREFTER

En ny del av Nummen kansakoulu i S:t Karins kommun blev klar 1936. Skolan var modern på sin tid. I ja-
nuari 1939 övergick den till Åbo stads skolväsen. Undervisningsarbetet avbröts redan på hösten, när mili-
tären tog skolan i sin användning. Under vinterkriget gick man inte alls i skola där. Under fortsättningskri-
get hade man i skolan – liksom i vissa andra större skolor – t.o.m. inkvarterat tyska soldater. Byggnaden 
är känd för många lärargenerationer, för där verkade en tillfällig lärarhögskola från 1949 till 1974. (TKA)

” Från samma dag kommer jag ock-
så ihåg två ljud. De trängde sig in i 
medvetandet när jag kom hem från 
skolan. Det ena var alarmsignalens 
stigande och sjunkande ylande. Det 
andra hördes samtidigt, de annalkan-
de bombplanens starka dån, som skil-
de sig från alla ljud jag tidigare hört. 
Man måste springa till bombskyddet 
tre gathörn hemifrån, fastän rädslan 
gjorde att knäna stelnade. Samtidigt 
sprang man bort från barndomen, 
också ungdomen – till livets skola” 
(övers.).

Under vinterkriget gavs det 126 fly-
ganfallsalarm i Åbo. I bombardemang-
en förstördes eller skadades 656 bygg-
nader. Åbo var efter Viborg den näst 
mest bombarderade staden i Finland. 
Små barn sändes i skydd för kriget till 
Sverige. Cygnaeus skola omvandlades 
till ett fördelnings- och utdelningscen-
ter för hjälpsändningar från utlandet. 
Hela byggnaden var fylld av bl.a. klä-
der. En tidning skrev träffande om att 
skolan blivit Åbos största varuhus.  I 
februari träffades den svenska flick-
skolan (Eriksgatan 18) av en brand- 
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bomb. Skadorna reparerades följande 
sommar.

Folkskolorna i Åbo kunde börja sin 
vårtermin 1940 först efter det att fre-
den hade slutits. Endast i Ristimäen 
koulu kunde skolgången starta i slu-
tet av mars, och läsåret pågick till slu-
tet av maj. I stadens övriga folkskolor 
var vårterminen mycket exceptionell. 
T.ex. klass I började terminen först 24 
maj, och man gick i skola till 8 juni. För 
II, III och IV klasserna förblev skolar-
betet avbrutet från krigets utbrott till 
läsårets slut. Enligt de statistiska upp-
gifterna ordnade barnskyddsnämnden 
vinterkolonier i Pöytis, Aura och Lun-
do. I samband med dem försökte man 
stöda de läropliktigas inlärning. Man 
beslöt att alla folkskolelever uppflyttas 
till följande klass. I slutet av maj disku-
terade man i folkskolornas direktion 
behovet av att uppgöra en läroplan för 
undantagsförhållanden, men inspektö-
ren ansåg i sitt utlåtande, att undervis-
ningen på hösten startar där den före-
gående läsår avbrutits, och att lärarna 
nog kan ordna undervisningen flexi-
belt och ändamålsenligt enligt den all-
männa läroplanen.  

Vinterkriget hann inte nämnvärt 
inverka på skolbarnen näringstillgång. 
Läsåret 1939-1940 lagades soppa be-
räknat för 0,6 liter per elev, men alla 
fick mat så mycket man ville ha. Matlis-
tan bestod av ärtsoppa, färskköttsop-
pa, gröt och välling. Dessa serverades 
enligt ett visst schema. Följande läsår, 

dvs. under mellankrigstiden, försämra-
des näringssituationen och då tog man 
bort gröten från matlistan.

Under vinterkriget blev skolgång-
en knapphändig, och därför börjad 
höstterminen under mellankrigstiden 
redan 20 augusti. Läsåret slutade lite 
tidigare än vanligt den 21 maj.

 Våren 1941 kunde man klart kons-
tatera, att föregående läsårs extrema 
inlärningsförhållanden syntes på ett 
tråkigt sätt i statistiken: villkor fick 
241 elever och 264 elever stannade 
på klassen. Fortsättningsskolan miss-
lyckades för vissa totalt. Arbetsmöj-
ligheterna var goda, och av olika or-
saker befriades 141 pojkar och 50 
flickor från läroplikt. Våren 1941 fick 
man en liten nyhet till folkskolan, när 
man i Kerttuli började ge undervisning 
i hornmusik för en liten grupp.

De läropliktiga barnens antal växte 
under mellankrigstiden. Som en följd 
av vinterkriget kom tillsammans med 
evakuerad befolkning 362 läropliktiga 
barn, och för dem måste man grunda 
11 nya klasser. På samma sätt och utgå-
ende från lagen placerades lärare från 
Viborg i skolorna. Under mellankrigs-
tiden 1940-1941 fanns det 154 klasser, 
5458 elever och 178 lärare.

Våren 1941 deltog så många som 
831 elever i trädgårdsarbetet. Allt ver-
kade att förlöpa väl, men på midsom-
maren bombades Åbo häftigt. I detta 
osäkra läge flydde många mödrar med 
sina barn till landsbygden, medan fä-
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dbomb. Skadorna reparerades följande 
sommar.

Folkskolorna i Åbo kunde börja sin 
vårtermin 1940 först efter det att fre-
den hade slutits. Endast i Ristimäen 
koulu kunde skolgången starta i slu-
tet av mars, och läsåret pågick till slu-
tet av maj. I stadens övriga folkskolor 
var vårterminen mycket exceptionell. 
T.ex. klass I började terminen först 24
maj, och man gick i skola till 8 juni. För
II, III och IV klasserna förblev skolar-
betet avbrutet från krigets utbrott till
läsårets slut. Enligt de statistiska upp-
gifterna ordnade barnskyddsnämnden 
vinterkolonier i Pöytis, Aura och Lun-
do. I samband med dem försökte man
stöda de läropliktigas inlärning. Man
beslöt att alla folkskolelever uppflyttas
till följande klass. I slutet av maj disku-
terade man i folkskolornas direktion
behovet av att uppgöra en läroplan för
undantagsförhållanden, men inspektö-
ren ansåg i sitt utlåtande, att undervis-
ningen på hösten startar där den före-
gående läsår avbrutits, och att lärarna
nog kan ordna undervisningen flexi-
belt och ändamålsenligt enligt den all-
männa läroplanen.

Vinterkriget hann inte nämnvärt 
inverka på skolbarnen näringstillgång. 
Läsåret 1939-1940 lagades soppa be-
räknat för 0,6 liter per elev, men alla 
fick mat så mycket man ville ha. Matlis-
tan bestod av ärtsoppa, färskköttsop-
pa, gröt och välling. Dessa serverades 
enligt ett visst schema. Följande läsår, 

dvs. under mellankrigstiden, försämra-
des näringssituationen och då tog man 
bort gröten från matlistan.

Under vinterkriget blev skolgån-
gen knapphändig, och därför började 
höstterminen under mellankrigstiden 
redan 20 augusti. Läsåret slutade lite 
tidigare än vanligt den 21 maj.

 Våren 1941 kunde man klart kons-
tatera, att föregående läsårs extrema 
inlärningsförhållanden syntes på ett 
tråkigt sätt i statistiken: villkor fick 
241 elever och 264 elever stannade 
på klassen. Fortsättningsskolan miss-
lyckades för vissa totalt. Arbetsmöj-
ligheterna var goda, och av olika orsa-
ker befriades 141 pojkar och 50 flic-
kor från läroplikt. Våren 1941 fick man 
en liten nyhet till folkskolan, när man i 
Kerttuli började ge undervisning i hor-
nmusik för en liten grupp.

De läropliktiga barnens antal växte 
under mellankrigstiden. Som en följd 
av vinterkriget kom tillsammans med 
evakuerad befolkning 362 läropliktiga 
barn, och för dem måste man grunda 
11 nya klasser. På samma sätt och utgå-
ende från lagen placerades lärare från 
Viborg i skolorna. Under mellankrigs-
tiden 1940-1941 fanns det 154 klasser, 
5458 elever och 178 lärare.

Våren 1941 deltog så många som 
831 elever i trädgårdsarbetet. Allt ver-
kade att förlöpa väl, men på midsom-
maren bombades Åbo häftigt. I detta 
osäkra läge flydde många mödrar med 
sina barn till landsbygden, medan fä-

derna fick ta till vapen för att försva-
ra landet. I juli fanns det rätt få barn i 
trädgårdarna. Man fick ty sig till talko-
arbete. Elevernas släktingar och närs-
tående skötte även grannarnas odlin-
gar. Skörden var ändå god, och lottod-
larna var nöjda med resultatet av sitt 
arbete.   

Undantagsförhållandena syntes 
också i sommarkoloniernas verksam-
het. När fortsättningskriget bröt ut, 
fick alla som så ville stanna hela som-
maren i kolonin. En del av den andra 
omgångens elever hade nämligen re-
dan tidigare flyttats ut från staden. Fö-
rutom frisk utevistelse fick man i ko-
lonin sköta odlingslotter, fiska, plocka 
bär och så hjälpte man i mån av möj-
lighet granngårdarna i olika lantbruk-
sarbeten.   

Sommaren 1941 drogs Finland igen 
in i kriget, vilket för skolornas del be-
tydde att höstterminen på order av 
luftvärnschefen måste börja senare än 
vanligt. I många av stadens folkskolor 
hade man bl.a. placerat luftvärnsgrup-
per. Höstterminen började först 16 ok-
tober. Läsåret slutade 13 maj, så att 
eleverna skulle kunna hjälpa till i jor-
dbruksarbetet. Krigshändelserna stör-
de inte märkbart skolarbetet, för bom-
balarm gavs inte alls år 1942. Skolor-
na blev under krigstiden av nödtvång 
verkliga arbetsskolor. Man samlade in 
potatis, bär, svamp, metallskrot, flas-
kor m.m. Under vårterminen hade de 
tre största folkskolorna tagits i bruk av 

försvarsmakten. Av direktionens pro-
tokoll framgår, att tyska trupper var in-
kvarterade i flera skolor. Senare blev 
utrymmena lediga, när man åt tyskar-
na hade byggt en barackby i närheten 
av hamnen, som kallades ”Lilla Berlin”.

Läsåret 1942-1943 var också i Åbo 
kortare än vanligt. Skolstyrelsen bes-
tämde, att skolgången våren 1943 skul-
le avslutas 22 maj och att höstterminen 
skulle börja 1 oktober. Beslutet mins-
kade ändå inte lärarnas arbetsskyldig-
het.

Från början av fortsättningskriget 
kunde man iaktta en kraftig minskning 
av de läropliktigas antal liksom i an-
talet folkskolelever och klasser. Läget 
liknade det som hände under första 
världskriget och tiden därefter. Läså-
ret 1942-1943 var elevantalet endast 
3801. Antalet var på samma nivå som 
vid 1890-talets slut. Klasserna var 121 

Ristimäen kansakoulu i S:t Karins kommun blev 
klar vid tiden för första världskrigets utbrott år 
1914. Under andra världskriget kunde man i stort 
sett arbeta ostört i den lilla skolan, men under 
fortsättningskriget avbröts arbetet ibland på grund 
av bombfara. Husets källare användes som bomb-
skydd. (Turun kansakolulut)

derna fick ta till vapen för att försva-
ra landet. I juli fanns det rätt få barn i 
trädgårdarna. Man fick ty sig till talko-
arbete. Elevernas släktingar och när-
stående skötte även grannarnas odlin- 
gar. Skörden var ändå god, och lottod-
larna var nöjda med resultatet av sitt 
arbete.   

Undantagsförhållandena syntes 
också i sommarkoloniernas verksam-
het. När fortsättningskriget bröt ut, 
fick alla som så ville stanna hela som-
maren i kolonin. En del av den andra 
omgångens elever hade nämligen re-
dan tidigare flyttats ut från staden. För-
utom frisk utevistelse fick man i ko- 
lonin sköta odlingslotter, fiska, plocka 
bär och så hjälpte man i mån av möj-
lighet granngårdarna i olika lantbruks-
arbeten.   

Sommaren 1941 drogs Finland igen 
in i kriget, vilket för skolornas del be-
tydde att höstterminen på order av 
luftvärnschefen måste börja senare än 
vanligt. I många av stadens folkskolor 
hade man bl.a. placerat luftvärnsgrup-
per. Höstterminen började först 16 ok-
tober. Läsåret slutade 13 maj, så att 
eleverna skulle kunna hjälpa till i jord-
bruksarbetet. Krigshändelserna stör-
de inte märkbart skolarbetet, för bom-
balarm gavs inte alls år 1942. Skolor-
na blev under krigstiden av nödtvång 
verkliga arbetsskolor. Man samlade in 
potatis, bär, svamp, metallskrot, flas-
kor m.m. Under vårterminen hade de 
tre största folkskolorna tagits i bruk av 
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och lärarna 156. En stor förändring
skedde bland fortsättningsskolans
elever. Speciellt kvällsfortsättningens
elever minskade kraftigt: under mel-
lankrigstiden var de 223, men följande 
läsår endast 89. Många lärare var i fos-
terlandets tjänst och en del hade gått
till landsbygdens skolor. Under fortsät-
tningskriget hann över tio lärare som
förflyttats från Viborg till Åbo återvän-
da till sin hemstad.

ANATALET LÄROPLIKTIGA 
BARN I ÅBO 1939-1945

Under hela krigstiden hade barn i
skolåldern sänts till Sverige och även
till Danmark. Läsåret 1942-1943 fanns 
det i Sverige och Danmark ca 70 barn 
i läropliktsåldern från Åbo. I oktober
1942 sände direktionen en skrivelse
till skolorna, där man uppmanade fö-
reståndare och lärare att förhålla sig
välvilligt och förstående till eventuel-
la språksvårigheter som krigsbarnen
i Sverige får. 

Av säkerhetsskäl evakuerades ele-
verna tidvis till landsbygden eller till
andra alternativa skolor. Det är i viss

mån svårt att klargöra alla skeenden
under denna tid. Statistiken berättar
inte hela sanningen om elevantalet,
för den ger endast uppgifter från vissa 
bestämda tidpunkter.

Krigstidens förhållanden avspeglar 
sig i direktionens protokoll när man
vårterminen 1943 ger anvisningar om 
sportlovet. På grund av bränslebrist
var sportlovet längre än vanligt i hela 
landet. Det egentliga skolarbetet avb-
röts för två veckor.

Trots att det fanns många hinder
för att fira sportlov på traditionellt sätt 
– brist på kläder och skodon, otjänlig
väderlek, kalla fastigheter osv. – upp-
manade direktionen skolorna att göra 
något för elevernas nytta och rekreati-
on. Rekommenderat var också att bar-
nen skulle samla in böcker, för att se-
dan sändas till Åbosoldater vid fron-
ten. Teatrarna uppmanades visa bar-
nföreställningar och filmer. Vid dåligt
väder kunde eleverna läsa någon lämp-
lig bok, som sedan skulle refereras ef-
ter lovet. Om vädret blev bättre, kunde 
lärarna ordna promenader eller skid-
turer för elever som stannat i staden.

Allteftersom kriget fortsatte blev
det brist på allt: mat, kläder, skodon
och övriga förnödenheter. Eleverna
näringstillstånd försvagades av livsme-
delsbristen. Läsåret 1941-1942 fanns
det huvudsakligen endast två rätter på 
skolornas matlista: köttsoppa och väl-
ling. De serverades turvis. På höstter-
minen kunde man någon gång ha ärt-

soppa. Enligt statistiken var närings-
tillståndet sämre för eleverna i klass I 
än för eleverna i klass III och VI. Det-
samma gällde följande år, men då hade 
läget ytterligare försämrats.

Under hela fortsättningskriget var
befolkningens näringstillstånd över-
lag svagt. Åbo hade ändå en bättre li-
vsmedelssituation än vissa andra tä-
torter. År 1943 stiftades en lag om att 
alla läropliktiga barn måste få ett mål 
varm mat per dag. Läsåret 1943-1944 
började man i Åbos folkskolor ge av-
giftsfri skolmat åt alla som ville ha. 

Ett exempel på de exceptionella ti-
derna var att man i Topeliuksen koulu 
höstterminen 1943 hade tillfälligt in-
kvarterat emigranter från Ingerman-
land, som flytt undan striderna vid Le-
ningrad. År 1943 började hösttermi-
nen i början av oktober. I början av
februari 1944 drabbades Helsingfors
och lite senare Åbo av stora bombar-
demang. Direktionen sammanträd-
de redan 10 februari på uppmaning
av stadsdirektör Eero Mantere för att
överväga läget. Stadsdirektören hade
varit i kontakt med chefen för befolk-
ningsskyddet general Aarne Sihvo. Ge-
neralen ansåg att skolgången i Åbos
folkskolor borde avbrytas. Regeringen 
hade nämligen vid samma tid beslutat 
att folk- och mellanskolorna i kuststä-
derna i Nylands och Viborgs län skulle 
stängas. Mantere hade även varit i kon-
takt med undervisningsminister Kalle 
Kauppi, som ansåg att regeringens bes-

lut också gäller Åbo. Inspektör Viita-
nen redogjorde senare för direktionen 
hur man kunde evakuera ca 500 sko-
lelever till landsbygden. Inkvarterin-
gen beredde svårigheter. I de närmaste 
kommunerna grundades 12 skolhem.
En del elever från Åbo gick en tid i feb-
ruari i s.k. hemskola. De skulle besöka 
läraren för att visa gjorda uppgifter och
för att få nya läxor. 

I början av 1944 anslöts åter nya
områden från S:t Marie kommun till
Åbo och med dem överfördes folksko-
lorna i Raunistula, Kähäri, Hirvensa-
lo och Kärsämäki till staden. Störst av 
skolorna var Raunistulan koulu, som
grundats 1932, där det fanns 19 lära-
re och 19 klasser. Äldst var Kärsämäen 
koulu, som grundats 1881. I och med
detta ökades elevantalet i Åbos folks-
kolor med 1036 elever. 

Läsår Finsk-
språkiga

Svensk-
språkiga Sammanlagt

1939–1940 6516 976 7492

1940–1941 6956 976 7932

1941–1942 6278 917 7195

1942–1943 5592 820 6412

1943–1944 5825 962 6787

1944–1945 7060 921 7981

och lärarna 156. En stor förändring 
skedde bland fortsättningsskolans 
elever. Speciellt kvällsfortsättningens 
elever minskade kraftigt: under mel-
lankrigstiden var de 223, men följande 
läsår endast 89. Många lärare var i fos-
terlandets tjänst och en del hade gått 
till landsbygdens skolor. Under fort-
sättningskriget hann över tio lärare  
som förflyttats från Viborg till Åbo 
återvända till sin hemstad.

mån svårt att klargöra alla skeenden 
under denna tid. Statistiken berättar 
inte hela sanningen om elevantalet, för 
den ger endast uppgifter från vissa be-
stämda tidpunkter.

Krigstidens förhållanden avspeglar 
sig i direktionens protokoll när man 
vårterminen 1943 ger anvisningar om 
sportlovet. På grund av bränslebrist 
var sportlovet längre än vanligt i he-
la landet. Det egentliga skolarbetet av-
bröts för två veckor.

Trots att det fanns många hinder 
för att fira sportlov på traditionellt sätt 
– brist på kläder och skodon, otjänlig
väderlek, kalla fastigheter osv. – upp-
manade direktionen skolorna att gö-
ra något för elevernas nytta och rekre-
ation. Rekommenderat var också att 
barnen skulle samla in böcker, för att 
sedan sändas till Åbosoldater vid fron-
ten. Teatrarna uppmanades visa barn-
föreställningar och filmer. Vid dåligt 
väder kunde eleverna läsa någon lämp-
lig bok, som sedan skulle refereras ef-
ter lovet. Om vädret blev bättre, kunde 
lärarna ordna promenader eller skid-
turer för elever som stannat i staden.

Allteftersom kriget fortsatte blev 
det brist på allt: mat, kläder, skodon 
och övriga förnödenheter. Eleverna nä-
ringstillstånd försvagades av livsmed-
elsbristen. Läsåret 1941-1942 fanns 
det huvudsakligen endast två rätter på 
skolornas matlista: köttsoppa och väl-
ling. De serverades turvis. På höstter-
minen kunde man någon gång ha ärt-

Under hela krigstiden hade barn i 
skolåldern sänts till Sverige och även 
till Danmark. Läsåret 1942-1943 fanns 
det i Sverige och Danmark ca 70 barn 
i läropliktsåldern från Åbo. I oktober 
1942 sände direktionen en skrivelse  
till skolorna, där man uppmanade  
föreståndare och lärare att förhålla sig 
välvilligt och förstående till eventuel-
la språksvårigheter som krigsbarnen 
i Sverige får. 

Av säkerhetsskäl evakuerades  
eleverna tidvis till landsbygden eller 
till andra alternativa skolor. Det är i viss 
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När S.t Marie kommun anslöts till Åbo medföljde 
skolorna i Raunistula, Kärsämäki, Kähäri och Hir-
vensalo. Skolan i Kärsämäki hade byggts redan i 
slutet av 1800-talet. (Turun kansakoulut)

soppa. Enligt statistiken var närings-
tillståndet sämre för eleverna i klass I 
än för eleverna i klass III och VI. Det-
samma gällde följande år, men då hade 
läget ytterligare försämrats.

Under hela fortsättningskriget var 
befolkningens näringstillstånd över-
lag svagt. Åbo hade ändå en bättre livs-
medelssituation än vissa andra tätor-
ter. År 1943 stiftades en lag om att alla 
läropliktiga barn måste få ett mål varm 
mat per dag. Läsåret 1943-1944 börja-
de man i Åbos folkskolor ge avgiftsfri 
skolmat åt alla som ville ha. 

Ett exempel på de exceptionella ti-
derna var att man i Topeliuksen koulu 
höstterminen 1943 hade tillfälligt in-
kvarterat emigranter från Ingerman-
land, som flytt undan striderna vid Le-
ningrad. År 1943 började hösttermi-
nen i början av oktober. I början av 
februari 1944 drabbades Helsingfors 
och lite senare Åbo av stora bombar-
demang. Direktionen sammanträd-
de redan 10 februari på uppmaning 
av stadsdirektör Eero Mantere för att 
överväga läget. Stadsdirektören hade 
varit i kontakt med chefen för befolk-
ningsskyddet general Aarne Sihvo. Ge-
neralen ansåg att skolgången i Åbos 
folkskolor borde avbrytas. Regeringen 
hade nämligen vid samma tid beslutat 
att folk- och mellanskolorna i kuststä-
derna i Nylands och Viborgs län skulle 
stängas. Mantere hade även varit i kon-
takt med undervisningsminister Kalle 
Kauppi, som ansåg att regeringens be-

slut också gäller Åbo. Inspektör Viita-
nen redogjorde senare för direktionen 
hur man kunde evakuera ca 500 skol-
elever till landsbygden. Inkvartering-
en beredde svårigheter. I de närmaste 
kommunerna grundades 12 skolhem. 
En del elever från Åbo gick en tid i feb- 
ruari i s.k. hemskola. De skulle besöka 
läraren för att visa gjorda uppgifter och 
för att få nya läxor. 

I början av 1944 anslöts åter nya 
områden från S:t Marie kommun till 
Åbo och med dem överfördes folksko-
lorna i Raunistula, Kähäri, Hirvensa-
lo och Kärsämäki till staden. Störst av 
skolorna var Raunistulan koulu, som 
grundats 1932, där det fanns 19 lära-
re och 19 klasser. Äldst var Kärsämäen 
koulu, som grundats 1881. I och med 
detta ökades elevantalet i Åbos folk-
skolor med 1036 elever. 
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Folkskolorna under 
efterkrigstiden

Tiden efter krigsåren i Finland präg-
lades av nöd, krigsskadestånd och po-
litisk osäkerhet. Nyttighetsvaror bör-
jade så småningom finnas i butikerna, 
men vissa produkter, såsom kaffe och 
socker, var ransonerade till början av 
1950-talet.  Detta var också den kraf-
tiga återuppbyggnadens tid. Man ville 
utveckla folkskolorna, men riksdagen 
kunde inte nå enighet om utvecklings-
linjerna. Av politiska och ekonomiska 
orsaker blev det inte någon reform. 

Det gamla parallellskolesyste-
met förblev i kraft ända till mitten 
av 1970-talet. Som en motvikt till ef-
terkrigstidens osäkerhet och materi-
ella brist fanns finländarnas fasta tro 
på framtiden.

Hösten 1944 led skolorna i Åbo än-
nu på många sätt av sviterna efter kri-
get. Skolbyggnader behövdes för tillfäl-
lig inkvartering av återvändande sol-
dater och för flyktingar från Ingerman-
land. Kerttulin koulu fungerade som 
militärsjukhus.

Folkskolornas regelbundna under-
visningsverksamhet kunde man i sin 
helhet inleda först i början av novem-
ber. I början av läsåret vistades ännu 
ca 350 läropliktiga barn från Åbo i Sve-
rige och i Danmark. Tidens förhållan-
den avspeglas i kommunalberättelsen, 
där det sägs, att man var tvungen att 
ändra läroplanen i flickornas handar-
bete. Övningarna valdes till stor del ut-

gående från vilket handarbetsmaterial 
flickorna kunde ha med sig hemifrån. 
Ändring och lappning av gamla kläder 
var vanligt.

Från början av vårterminen 1945 
var alla stadens folkskolor i normalt 
bruk och man kunde konstatera, att 
spåren av kriget hade försvunnit. Sta-
den fick ta emot en grupp nya lärare, 
när skolstyrelsen bestämde, att Åbo 
måste ta emot över tjugo lärare som 
på grund av de förlorade landområde-
na blivit utan tjänst och hemort. Med 
de inflyttade följde också många skol-
barn. Till en början försökte man lösa 
svårigheterna med tillfälliga lösningar. 
För barn från stadsdelarna Österås, 
Svalberga och Svalas beslöt man i juni 
1945 att grunda en klass för lägre fol-
kskolan i Österås församlingshem, för 
de små läropliktiga hade lång väg till 
Nummen koulu. I början av november 
startade därtill en sammansatt klass i 
högre folkskolan i marinens utrymmen 
i Pansio. 

Till de svenskspråkiga skolorna 
kom krigsbarn från Sverige och Dan-
mark, fast deras egentliga modersmål 
ofta var finska. De svenska skolornas 
elevantal växte kraftigt några år. Hös-
ten 1946 hade de lägre svenska folks-
kolorna en medelstorlek på 34 elever, 
medan medelklasstorleken i den hö-
gre folkskolan var hela 37,2. Medelta-
let för alla folkskolor i staden var 29,8. 
Skolstyrelsen rekommenderade ändå, 
att eleverna skulle placeras utgåen-

de från sitt egentliga modersmål, men 
om vårdnadshavarna så ville, så kunde 
man handla annorlunda. Läsåret 1948-
1949 hade hela 40 % av eleverna i de 
svenskspråkiga skolorna finska som 
modersmål.

I Finland levde man ännu i början av 
1950-talet i tecknet av ransonering 
och knapp ekonomi. För att spara 
brännved 1945 lämnades vissa klass-
rum i sådana skolor som hade vedeld-
ning ouppvärmda. Eleverna fördes till 
andra utrymmen, där man då måste 
ha växelläsning. På samma sätt gjorde 
man under den kallaste perioden vin-
tern 1946.

Stora förnyelser skedde inte i fol-
kskolornas verksamhet, men en märk-
bar förbättring skedde under denna 
ransoneringens och knapphetens tid. 
Man behövde nämligen inte längre be-
tala för skolmaten. Soppan var beräk-
nad enligt 0,6 liter per elev, och alla fick 
äta sig mätta. Tre gånger i veckan var 
det välling och tre gånger köttsoppa, 
antingen med potatis eller med ärter. 
Därtill fick alla elever som ville ha hå-
rt bröd från skolan. Under de två föl-
jande åren blev det inga förändringar i 
matlistan. Våren 1948 uppmanade fol-
kskolornas direktion skolläkaren och 
ekonomen att planera en förbättring 
av skolmatens kvalitet. Enligt skollä-
karens utlåtande varierade skolmatens 
kvalitet rätt mycket mellan olika skolor. 
De följande åren efter kriget var ändå 
skolelevernas hälsotillstånd nöjaktigt 
eller tämligen gott. Åt svaga och sjuk-
liga barn gavs ljusterapi. En del smit-
tosamma sjukdomar förekom, vilket 
framgår av följande tabell: 

gående från vilket handarbetsmaterial 
flickorna kunde ha med sig hemifrån. 
Ändring och lappning av gamla kläder 
var vanligt.

Från början av vårterminen 1945 
var alla stadens folkskolor i normalt 
bruk och man kunde konstatera, att 
spåren av kriget hade försvunnit. Sta-
den fick ta emot en grupp nya lärare, 
när skolstyrelsen bestämde, att Åbo 
måste ta emot över tjugo lärare som 
på grund av de förlorade landområde-
na blivit utan tjänst och hemort. Med 
de inflyttade följde också många skol-
barn. Till en början försökte man lösa 
svårigheterna med tillfälliga lösning-
ar. För barn från stadsdelarna Österås, 
Svalberga och Svalas beslöt man i juni 
1945 att grunda en klass för lägre folk-
skolan i Österås församlingshem, för 
de små läropliktiga hade lång väg till 
Nummen koulu. I början av november 
startade därtill en sammansatt klass i 
högre folkskolan i marinens utrymmen 
i Pansio. 

Till de svenskspråkiga skolorna 
kom krigsbarn från Sverige och Dan-
mark, fast deras egentliga modersmål 
ofta var finska. De svenska skolornas 
elevantal växte kraftigt några år. Hös-
ten 1946 hade de lägre svenska folk-
skolorna en medelstorlek på 34 elever, 
medan medelklasstorleken i den hö-
gre folkskolan var hela 37,2. Medelta-
let för alla folkskolor i staden var 29,8. 
Skolstyrelsen rekommenderade ändå, 
att eleverna skulle placeras utgåen-
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Klassutrymmen Klasser

Stadens egna folkskolbyggnader

Topeliuksen koulu 19 11

Snellmanin koulu 17 16

Cygnaeus skola 9 9

Kerttulin koulu 17 20

Sirkkala skola 7 8

Martin koulu 15 23

Nummen koulu 22 14

Vähä-Heikkilän koulu 11 9

Ristimäen koulu 4 5

Kähärlän koulu 4 5

Kärsämäen koulu 5 5

Raunistulan koulu 17 16

Hirvensalon koulu 5 5

Hyrda skolutrymmen

Puutarhakadun koulu   9

Pansio  1

Itäharjun 
seurakuntatalo   1 

KLASSUTRYMMEN OCH KLASSER 
I ÅBOS FOLKSKOLOR 1945

de från sitt egentliga modersmål, men 
om vårdnadshavarna så ville, så kunde 
man handla annorlunda. Läsåret 1948-
1949 hade hela 40 % av eleverna i de 
svenskspråkiga skolorna finska som 
modersmål.
 

I Finland levde man ännu i början av 
1950-talet i tecknet av ransonering 
och knapp ekonomi. För att spara 
brännved 1945 lämnades vissa klass - 
rum i sådana skolor som hade vedeld-
ning ouppvärmda. Eleverna fördes till 
andra utrymmen, där man då måste 
ha växelläsning. På samma sätt gjorde 
man under den kallaste perioden vin-
tern 1946.

Stora förnyelser skedde inte i folk-
skolornas verksamhet, men en märk-
bar förbättring skedde under denna 
ransoneringens och knapphetens tid. 
Man behövde nämligen inte längre be-
tala för skolmaten. Soppan var beräk-
nad enligt 0,6 liter per elev, och alla fick 
äta sig mätta. Tre gånger i veckan var 
det välling och tre gånger köttsoppa, 
antingen med potatis eller med ärter. 
Därtill fick alla elever som ville ha hårt 
bröd från skolan. Under de två följande 
åren blev det inga förändringar i mat-
listan. Våren 1948 uppmanade folk-
skolornas direktion skolläkaren och 
ekonomen att planera en förbättring 
av skolmatens kvalitet. Enligt skollä-
karens utlåtande varierade skolmatens 
kvalitet rätt mycket mellan olika skolor. 
De följande åren efter kriget var ändå 
skolelevernas hälsotillstånd nöjaktigt 
eller tämligen gott. Åt svaga och sjuk-
liga barn gavs ljusterapi. En del smit-
tosamma sjukdomar förekom, vilket 
framgår av följande tabell: 
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Sjukdom 1945–1946 1946–1947  1947–1948  1948–1949

Scharlakansfeber 20  7 21 81

Mässling 469 185 388

Vattkoppor 169 66 80 66

Difteri 10 8  6 -

Kikhosta 41 38 30 20

Gulsot 39 28 48 27

Påssjuka 762 50 34 101

Paratyfus 4  1 10 1

Förvaltningen av Åbos folkskolor sköt-
tes fortsättningsvis av en mycket li-
ten grupp. Skolnämndens ordföran-
de var från mitten av 1920-talet och 
framåt flicklyceets rektor Armas Ensiö. 
Åren 1946-1947 sköttes uppdraget av 
inspektor Kaarlo Tamminen. Efter det 
valdes Ensiö på nytt till ordförande. 
Våren 1946 beslöt man att för direk-
tionen grunda en sekreterartjänst på 
heltid. Tjänsten besattes på hösten och 
man valde Allan T. Koskimies. Direk-
tionen betonade att han bland de sö-
kande hade den bästa kunskapen om 
Åbos skolor. Koskimies hade varit lära-
re i stadens folkskolor sedan år 1936.

Försummande av läroplikten före-
kom närmast bland fortsättningssko-
lans elever. Detta berodde devis på att 
det var brist på arbetskraft och att man 
ville få inkomster. I många fall hjälp-
te de ungas förtjänst familjerna i deras 
knappa ekonomiska situation. Fastän 
det hade gått två år sedan kriget slu-

tade, fanns det ännu 258 läropliktiga 
barn i Sverige och Danmark. Vid slutet 
av årtiondet effektiverades fullföljan-
det av läroplikten. Alla krigsbarn åter-
vände inte till sin gamla hemstad. Läså-

ret 1948-1949 fanns det enligt statis-
tiken 206 läropliktiga barn från Åbo i 
Sverige och Danmark.

Folkskolorna ordnade ung-
domsklubbar i enlighet med vad lagen 
om ungdomsarbete från 1944 bestäm-
de. I Åbo startade klubbverksamhe-
ten 1947. Den populäraste var klub-
ben i träslöjd, där det fanns 85 unga.
Näst mest deltagare samlade klubben 
i stenografi, med 63 intresserade. Det 
första verksamhetsåret fanns det 12
klubbar. Förutom de tidigare nämnda
fanns det klubbar i handarbete, teck-
ning, musik, deklamation och idrott.
Teknikens utveckling märktes också i

verksamheten för en mycket omtyckt
klubb var elektriskt arbete i Martti.
99 anmälde sig, men 80 kunde tas in. 
En nyhet i utbudet i slutet av 1940-ta-
let var en klubb i engelska. Man beslöt 
att grunda klubben om det hela tiden 
fanns minst 10 elever.

I januari 1947 hade det gått 75
år sedan de första folkskolorna hade
grundats i Åbo. Detta historiska mär-
kesår uppmärksammades vid vårfes-
terna i alla stadens läropliktsskolor.
Därtill ordnade man en stor tillställ-
ning i Idrottsparken. Den inleddes med
att 1000 elever i en flaggparad tågade 
in på stadion. I spetsen gick hornorkes-

ELEVERNAS HÄLSOTILLSTÅND – ANTALET SMITTOSAMMA 
SJUKDOMAR LÄSÅREN 1945-1949

Rektorn vid Tyttölyseo Armas Ensiö verkade som 
ordförande för folkskolnämnden i stort sett hela 
tiden från 1920-talet till mitten av 1950-talet. Han 
var också den första stadsdirektören i Åbo. (Lau-
ri Tiikasalo)
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Sjukdom 1945–1946 1946–1947  1947–1948  1948–1949
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de. I Åbo startade klubbverksamhe-
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En nyhet i utbudet i slutet av 1940-ta-
let var en klubb i engelska. Man beslöt 
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in på stadion. I spetsen gick hornorkes-

ELEVERNAS HÄLSOTILLSTÅND – ANTALET SMITTOSAMMA 
SJUKDOMAR LÄSÅREN 1945-1949

Idrotten fick från 1920-talet allt mera plats i folkskolornas verksamhet. De första tiderna var skidning 
och boboll populära grenar. På bilden pojkarnas bobollslag i Raunistulan koulu läsåret 1947-1948. (TKA)
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Lärare från Snellmanin koulu läsåret 1949-1950. 
Snart behövdes många nya lärare och man måste 
ha växelläsning. (TKA)

tern från Kerttuli. Festtalet hölls av un-
dervisningsminister Eino Kilpi. I skol-
arbetet sker allting enligt en noggrant 
uppgjord läroplan, men i november 
1947 hamnade lärarna i en ”enastå-
ende situation” – nämligen strejk. Ca 
40 000-50 000 hade startat en arbets-
konflikt för att höja sin lönenivå. Med 
var nästan alla lärare i statens läroverk  
och 20 000 folkskollärare. Över en halv 
miljon skolbarn fick några dagar ett 
ofrivilligt lov. För lärarna var arbetskon-
flikten en helt ny intressebevaknings- 
metod, och det väckte förundran i folk-
skolornas direktion och säkert också i 
andra kretsar. 

En viss lättnad i de allt svårare  
utrymmesfrågorna blev det när man 
beslöt utvidga utrymmena i Kähä-
ri, Raunistula och Kärsämäki. Därtill  
började man planera byggandet av ett 
helt nytt skolhus i Pansio. 

Av de totalt 60 finskspråkiga klas-
serna i lägre folkskolan läsåret 1947-
1948 gick 15 i kvällsskift. Eleverna i 
kvällsskift hade en skoldag från kl. 12 
till kl. 16. Följande år fanns det 71 klas-
ser i de finskspråkiga lägre folkskolor-
na, varav 20 var i kvällsskift, men av de 
sju svenskspråkiga klasserna var en-
dast en klass i kvällsskift.

I slutet av maj 1948 arrangerades 
en stor vårfest för folkskolorna. Dagen 
innan huvudfesten hölls stora samöv-
ningar i sång, spelning och gymnastik. 
I brandkårens hus hölls en kvällsfest 
för de äldre skoleleverna, där bl.a. en 

gästande skolorkester från Göteborg 
uppträdde. Huvudfesten var i Idrotts-
parken. En gymnastiktrupp bestående  
av 2000 elever marscherade genom 
staden till parken. Huvudläktaren var 
reserverad för körer och orkestrar.  
Publiken uppgick till 8000 personer.

Under åren efter krigen fanns det 
mera sökande till sommarkolonierna  
än vad man kunde ta in. Sommaren 
1948 hade folkskolorna sex kolonier, 
till vilka man kunde ta sammanlagt 
340 elever. På så sätt hade barnen möj-
lighet till rekreation mitt i naturen. I 
kolonierna hade man en strikt dagord-
ning. Mat fick man tydligen tillräckligt, 
vilket framgår av kommunalberättel-
sen. Vid intagningen till kolonierna 
beaktade man barnens hälsotillstånd 
samt hemmens ekonomi och övriga 
förhållanden. Barnen vägdes både då 
de for till kolonin och när de kom till-
baka. Man konstaterade att flickorna  
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tern från Kerttuli. Festtalet hölls av un-
dervisningsminister Eino Kilpi. I sko-
larbetet sker allting enligt en noggrant 
uppgjord läroplan, men i november 
1947 hamnade lärarna i en ”enastå-
ende situation” – nämligen strejk. Ca 
40 000-50 000 hade startat en arbets-
konflikt för att höja sin lönenivå. Med 
var nästan alla lärare i statens läroverk 
och 20 000 folkskollärare. Över en halv 
miljon skolbarn fick några dagar ett of-
rivilligt lov. För lärarna var arbetskon-
flikten en helt ny intressebevaknings-
metod, och det väckte förundran i fol-
kskolornas direktion och säkert också 
i andra kretsar. 

En viss lättnad i de allt svårare ut-
rymmesfrågorna blev det när man bes-
löt utvidga utrymmena i Kähäri, Rau-
nistula och Kärsämäki. Därtill började 
man planera byggandet av ett helt nytt 
skolhus i Pansio. 

Av de totalt 60 finskspråkiga klas-
serna i lägre folkskolan läsåret 1947-
1948 gick 15 i kvällsskift. Eleverna i 
kvällsskift hade en skoldag från kl. 12 
till kl. 16. Följande år fanns det 71 klas-
ser i de finskspråkiga lägre folkskolor-
na, varav 20 var i kvällsskift, men av de 
sju svenskspråkiga klasserna var en-
dast en klass i kvällsskift.

I slutet av maj 1948 arrangerades 
en stor vårfest för folkskolorna. Dagen 
innan huvudfesten hölls stora samöv-
ningar i sång, spelning och gymnastik. I 
brandkårens hus hölls en kvällsfest för 
de äldre skoleleverna, där bl.a. en gäs-

tande skolorkester från Göteborg up-
pträdde. Huvudfesten var i Idrottspar-
ken. En gymnastiktrupp bestående av 
2000 elever marscherade genom sta-
den till parken. Huvudläktaren var re-
serverad för körer och orkestrar. Pub-
liken uppgick till 8000 personer.

Under åren efter krigen fanns det 
mera sökande till sommarkolonierna 
än vad man kunde ta in. Sommaren 
1948 hade folkskolorna sex kolonier, 
till vilka man kunde ta sammanlagt 
340 elever. På så sätt hade barnen mö-
jlighet till rekreation mitt i naturen. I 
kolonierna hade man en strikt dagord-
ning. Mat fick man tydligen tillräckligt, 
vilket framgår av kommunalberättel-
sen. Vid intagningen till kolonierna 
beaktade man barnens hälsotillstånd 
samt hemmens ekonomi och övriga 
förhållanden. Barnen vägdes både då 
de for till kolonin och när de kom til-
lbaka. Man konstaterade att flickorna 

i medeltal ökat 1,36 kg i vikt och poj-
karna 1,16 kg.

När de stora årskullarna börja-
de sin skolgång fylldes alla folkskolor 
till brädden. Detta syntes starkt ock-
så i Åbo. Åren efter krigen vimlade 
det av barn i Åbo. Hurudant var läget 
för läropliktsskolorna i Åbo i slutet av 
1940-talet?

I centrumskolorna fanns det mas-
sor av elever. År 1949 var de lägre fol-
kskolornas medelklasstorlek 32. Värst 
var det i de finskspråkiga högre folks-
kolornas klasser, där medelklasstorle-
ken var 35,4. Därtill var statens eko-
nomiska situation ansträngd och man 
försökte stävja kostnadsökningar. Där-

för beslöt regeringen våren 1950 att 
nya byggnadsprojekt inte fick påbör-
jas utan skolstyrelsens tillstånd, om in-
te projekten hade inletts innan lagens 
tillkomst. 

Hurudant var elevantalet i förort-
sområdena år 1949 innan den livli-
ga utbyggnaden av förorterna börja-
de? Efter år 1927 hade ingen ny skola 
byggts i Åbo, men utanför stadens gam-
la stadsplaneområde verkade sju folks-
kolor. De var visserligen S:t Karins och 
S:t Maries före detta skolor. Störst av 
dem till elevantalet var skolorna i Rau-
nistula och Nummisbacken, som hade 
byggts på 1930-talet.

Namn Klasser Lärare Elever

Kähärin koulu 5 6  162

Vähäheikkilän koulu 12 16 392

Hirvensalon koulu 6 7 199

Raunistulan koulu 21 27 704

Kärsämäen koulu 6 6 191

Nummenmäen ala- ja yläkoulu 14 17 476

Ristimäen koulu 4 4 128

I slutet av 1940-talet hade man bör-
jat bygga en ny folkskola i Pansio för 
14 klasser och 420 elever. Ritningar-
na till skolan hade godkänts i novem-
ber 1948. I Kerttuli var det en väldig 
trängsel, fastän man hade växelläsning. 
Enligt beräkningarna skulle läget ba-

ra förvärras om man inte inom distrik-
tet fick en ny skola. Därtill bodde mån-
ga elever långt ifrån skolan, och under 
den mörka tiden kändes skolvägen ot-
revlig för de elever som hade kvällss-
kift. Av eleverna i Kerttuli var ca 450 
från Hammarbackas område. Därför 

FOLKSKOLOR I ÅBOS FÖRORTSSOMRÅDEN ÅR 1949

i medeltal ökat 1,36 kg i vikt och poj-
karna 1,16 kg.

När de stora årskullarna börja-
de sin skolgång fylldes alla folkskolor 
till brädden. Detta syntes starkt också  
i Åbo. Åren efter krigen vimlade det 
av barn i Åbo. Hurudant var läget för 
läropliktsskolorna i Åbo i slutet av 
1940-talet?

I centrumskolorna fanns det mas-
sor av elever. År 1949 var de lägre folk-
skolornas medelklasstorlek 32. Värst 
var det i de finskspråkiga högre folk-
skolornas klasser, där medelklasstor-
leken var 35,4. Därtill var statens eko-
nomiska situation ansträngd och man 
försökte stävja kostnadsökningar. Där-

för beslöt regeringen våren 1950 att 
nya byggnadsprojekt inte fick påbör-
jas utan skolstyrelsens tillstånd, om in-
te projekten hade inletts innan lagens 
tillkomst. 

Hurudant var elevantalet i förort-
sområdena år 1949 innan den livli-
ga utbyggnaden av förorterna börja-
de? Efter år 1927 hade ingen ny skola 
byggts i Åbo, men utanför stadens gam-
la stadsplaneområde verkade sju folk-
skolor. De var visserligen S:t Karins och 
S:t Maries före detta skolor. Störst av 
dem till elevantalet var skolorna i Rau-
nistula och Nummisbacken, som hade 
byggts på 1930-talet.

I slutet av 1940-talet hade man bör-
jat bygga en ny folkskola i Pansio för 
14 klasser och 420 elever. Ritningar-
na till skolan hade godkänts i novem-
ber 1948. I Kerttuli var det en väldig 
trängsel, fastän man hade växelläsning. 
Enligt beräkningarna skulle läget bara 

förvärras om man inte inom distriktet 
fick en ny skola. Därtill bodde många 
elever långt ifrån skolan, och under 
den mörka tiden kändes skolvägen 
otrevlig för de elever som hade kvälls-
skift. Av eleverna i Kerttuli var ca 450 
från Hammarbackas område. Därför  
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borde man få en tämligen stor modern 
skola till Hammarbacka. När dessa nya 
skolor var klara, skulle förortsområ-
denas skolfrågor vara lösta ansåg arki-
tekt Olavi Laisaari, som uppgjort gene-
ralplanen för Åbo. 

Folkskolornas direktion föreslog fö-
rutom skolhuset i Hammarbacka byg-
gandet av en skola i Kuninkoja, tilläg-
gsbyggnad i Hirvensalo och en skola i 
Snellmans distrikt. Centrumskolornas 
situation utvecklade sig också proble-
matiskt, för direktionen ansåg att gam-

la Cygnaeus skolas hus inte längre var 
ändamålsenligt för skolbruk. 

Hurudan var alla de läropliktiga
barnens skolgång i Åbo i slutet av år-
tiondet? De finskspråkiga läropliktiga
var 9030 och de svenskspråkiga var
1286. Av de finskspråkiga läroplikti-
ga var 65,7 % i folkskolorna medan
de svenskspråkigas motsvarande siff-
ra var 54,2 %. I Sverige och Danmark 
fanns 177 barn i skolåldern. Skolgån-
gen för alla läropliktiga framgår av föl-
jande tabell:

Finskspråkiga Svenskspråkiga

I stadens folkskolor 5932  697

I andra kommuners folkskolor eller i 
fortsättningsskola 435  29

I förberedande skola 45  75

I yrkesskola eller motsvarande 327  -

I skolan för dövstumma 4  1

I uppfostringsanstalt 21  -

I läroverk 1986  471

I hemundervisning 10  -

Elever som avlagt läroplikten 186  7

Sådana som inte fick undervisning 84  6

Sammanlagt 9030 1286

Läroverkens popularitet 
växer långsamt

Krigstidens undantagsförhållanden
gällde också läroverken. En del av de
högsta klassernas elever var i foster-

landets tjänst och deltog inte i skolar-
betet. Under mellankrigstiden hade
förhållandena förbättrats för en viss
tid. Till och med nöjesförbudet häv-
des, och man kunde också i läroverken 
ordna danser. Den officiella nivån på

ELEVER I LÄROPLIKTSÅLDERN I ÅBO LÄSÅRET 1949-1950
studierna kunde inte hållas. Elevstatis-
tiken visar inte hela sanningen om de 
krigstida förhållandena. T.ex. i den avs-
lutande klassen i Turun lyseon lukio
var det tidvis endast en elev i under-
visningen. Åren 1940 och 1942 ordna-
des inga studentskrivningar. Studenter
blev alla i den högsta klassen utgåen-
de från lärarkårens bedömning. Åren
1941 och 1943 blev alla i den högsta
klassen, som hade varit i fosterlandets 
tjänst, studenter utan skrivningar. Be-
tygen fick de först vid midsommar. 

På grund av de omfattande bom-
bningarna vårvintern 1944 verkade
exempelvis det klassiska lyceet någon 
tid i Marttila och Suomalainen yhteis-
koulu i Aura och Pemar. En del stude-
rande från Åbo valde också Naantalin 
yhteiskoulu.

Som en följd av kriget fick Åbo ock-
så ett nytt läroverk. Kexholms evakue-

rade samskola började sin verksamhet 
i staden 1944 med namnet Turun yh-
teislyseo. Det inrymdes till en början
i flickskolans högsta våning. År 1945
sammanslogs det svenska reallyceet
med det svenska klassiska lyceet.

Allt som man behövde i lärover-
ken måste man under krigstiden skaf-
fa själv. Några försökte använda sysko-
nens gamla läroböcker, men ofta måste
man köpa en ny upplaga eller en helt
ny lärobok. Till de obligatoriska upp-
gifterna hörde insamlandet av växter.
Skolbespisning fanns inte. 

Läroverkens popularitet växte en-
dast långsamt under 1930-talet. Fort-
sättningsvis valde flickorna läroverk i 
större utsträckning är pojkarna. I bör-
jan av fortsättningskriget kunde man
se en viss förändring: det blev flera sö-
kande till läroverken. I de svenska läro-

borde man få en tämligen stor modern 
skola till Hammarbacka. När dessa nya 
skolor var klara, skulle förortsområ- 
denas skolfrågor vara lösta ansåg arki-
tekt Olavi Laisaari, som uppgjort gene-
ralplanen för Åbo. 

Folkskolornas direktion föreslog 
förutom skolhuset i Hammarbacka 
byggandet av en skola i Kuninkoja, till-
läggsbyggnad i Hirvensalo och en skola 
i Snellmans distrikt. Centrumskolornas 
situation utvecklade sig också proble-
matiskt, för direktionen ansåg att gam-

Läroverkens popularitet 
växer långsamt

Krigstidens undantagsförhållanden 
gällde också läroverken. En del av de 
högsta klassernas elever var i foster-

landets tjänst och deltog inte i skol-
arbetet. Under mellankrigstiden hade 
förhållandena förbättrats för en viss 
tid. Till och med nöjesförbudet häv-
des, och man kunde också i läroverken 
ordna danser. Den officiella nivån på  

la Cygnaeus skolas hus inte längre var 
ändamålsenligt för skolbruk. 

Hurudan var alla de läropliktiga 
barnens skolgång i Åbo i slutet av år-
tiondet? De finskspråkiga läropliktiga 
var 9030 och de svenskspråkiga var 
1286. Av de finskspråkiga läroplikti-
ga var 65,7 % i folkskolorna medan 
de svenskspråkigas motsvarande siff-
ra var 54,2 %. I Sverige och Danmark 
fanns 177 barn i skolåldern. Skolgång-
en för alla läropliktiga framgår av föl-
jande tabell:
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Störst av förortsskolorna var Raunistulan koulu, 
som hade en dominerande plats i sin omgivning. 
På 1940-talet hade skolan över 700 elever. Skol-
huset, som hade planerats av arkitekt Hindersson, 
blev klart år 1932. (Lauri Tiikasalo)

Åbo Svenska Lyceum verkade ända från år 1891 
till sin indragning i ett skolhus i nyrenässans vid 
Trädgårdsgatan. Efter detta inhyste skolhuset Tu-
run II lukio, dvs. Puolalan yhteislukio. (Ämbets-
verket för fostran och utbildning)

studierna kunde inte hållas. Elevstatis-
tiken visar inte hela sanningen om de 
krigstida förhållandena. T.ex. i den av-
slutande klassen i Turun lyseon lukio 
var det tidvis endast en elev i under-
visningen. Åren 1940 och 1942 ordna-
des inga studentskrivningar. Studenter 
blev alla i den högsta klassen utgåen-
de från lärarkårens bedömning. Åren 
1941 och 1943 blev alla i den högsta 
klassen, som hade varit i fosterlandets 
tjänst, studenter utan skrivningar. Be-
tygen fick de först vid midsommar. 

På grund av de omfattande bomb-
ningarna vårvintern 1944 verkade ex-
empelvis det klassiska lyceet någon tid 
i Marttila och Suomalainen yhteiskou-
lu i Aura och Pemar. En del stude- 
rande från Åbo valde också Naantalin  
yhteiskoulu.

Som en följd av kriget fick Åbo ock-
så ett nytt läroverk. Kexholms evakue-

rade samskola började sin verksamhet 
i staden 1944 med namnet Turun yh-
teislyseo. Det inrymdes till en början 
i flickskolans högsta våning. År 1945 
sammanslogs det svenska reallyceet 
med det svenska klassiska lyceet.

Allt som man behövde i lärover-
ken måste man under krigstiden skaf-
fa själv. Några försökte använda sysko-
nens gamla läroböcker, men ofta måste 
man köpa en ny upplaga eller en helt 
ny lärobok. Till de obligatoriska upp-
gifterna hörde insamlandet av växter. 
Skolbespisning fanns inte. 

Läroverkens popularitet växte en-
dast långsamt under 1930-talet. Fort-
sättningsvis valde flickorna läroverk i 
större utsträckning är pojkarna. I bör-
jan av fortsättningskriget kunde man 
se en viss förändring: det blev flera sö-
kande till läroverken. I de svenska läro- 
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verken var det ingen större trängsel. I 
början av kriget gick elevantalet något 
ner. Våren 1945 började man se att alla 
som söker till de finskspråkiga lärover-
ken inte ryms in. År 1949 fanns det 817 

sökande, men endast 691 kunde tas in 
till läroverken. En rätt stor grupp blev 
utanför de finskspråkiga läroverken, 
men svenskspråkiga sökande togs in.

(tabell s. 154) 

Från hösten 1945 verkade stadens nya 
samlyceum i utrymmen som frigjorts 
efter Turun II lyseo i det gamla pos-
tkontorets hus. Utrymmena blev snart 
för små fastän man använde växel-
läsning och placerade vissa klasser i 
flicklyceet. Till svenska reallyceets ut-
rymmen vid Trädgårdsgatan kom Tu-
run II lyseo. Läsåret 1945-1946 var det 
första regelbundna läsåret i läroverken 
efter år 1939.

Hur var det att studera i en pojks-
kola efter kriget? Handelshögskolans 
rektor Reino Kanerva hörde till den-

na grupp. Han har berättat om den ti-
dens elever och deras framgång i Tu-
run lyseo:

” Skolgången var som en typ av 
´survival game´. Det var lättare 
att stanna kvar på klassen än att 
komma vidare. Andelen som fick 
villkor och stannade på klassen 
varierade mellan 40 och 60 %. När 
jag själv började 1945 var vi 42 
elever. Vid studentskrivningarna 
fanns det sju kvar, av vilka endast 

Läsår Ansökt Antagits

Pojkar Flickor Sammanlagt Pojkar Flickor Sammanlagt

1938–1939 164 217 381 158 209 367

1939–1940 123 183 306 123 183 306

1940–1941 93 203 296 76 178 254

1941–1942 223 255 478 190 237 427

1942–1943 211 235 446 182 209 391

1943–1944 157 229 386 144 213 357

1944–1945 206 282 488 169 228 397

1945–1946 238 347 585 207 297 504

1946–1947 255 364 619 164 269 433

1947–1948 280 330 610 223 246 469

1948–1949 338 479 817 259 387 646

1949–1950 336 407 743 266 360 626

ELEVER SOM ANSÖKT OCH ANTAGITS TILL LÄROVERK 1939-1950

fyra fick mössan på våren.” (övers.)

Tidens förhållanden syns också i läro-
verkens utbildningsprogram. År 1946 
gav undervisningsministeriet en bes-
tämmelse om att engelska och ryska 
skulle få samma ställning som främ-
mande språk som tyskan hade. T.ex. i 
Turun lyseo började engelska eller rys-
ka på klass II och tyskan gick till gym-
nasiets språkprogram.  

Åren efter kriget ordnades i de fin-
ländska samskolorna undervisning på 
kvällstid för privatelever i mellanskole- 
och gymnasiekurser. Den mest kända 
privateleven var Mauno Koivisto, som 
1949 blev student med goda vitsord.

I Åbo började man också diskutera 
möjligheterna och behovet av att grun-
da en kommunal mellanskola. År 1947 
väcktes tanken på att en sådan skola 
kunde placeras i Topelius skolhus. I 
allmänhet förhöll man sig positivt till 
mellanskolprojektet. Klassiska lyceets 
rektor A. Koskinen konstaterade vid di-
rektionens möte, att man kunde lösa 
frågan genom att till de nuvarande lä-
roverken grunda parallellklasser. En-
ligt honom var det endast till den fins-
ka samskolan som det kom alldeles 
för många sökande. Projektet förföll i 
detta skede, men mellanskolfrågan to-
gs upp igen i direktionen i mitten av 
1950-talet.

Läsår Klasser Lärare

Elever 

SammanlagtFinskspr. Svenskspr.

Andel % Andel %

1939–1940 117 205 2525 75,8 807 24,2 3332

1940–1941 116 212 2728 77,3 803 22,7 3531

1941–1942 117 229 2728 78,3 754 21,7 3482

1942–1943 128 223 2850 79,3 746 20,7 3596

1943–1944 130 222 3061 79,4 793 20,6 3854

1944–1945 131 222 3297 81,1 770 18,9 4067

1946–1947 144 240 3528 80,4 861 19,6 4389

1947–1948 140 259 3534 79,4 916 20,6 4450

1948–1949 151 252 3446 79,1 909 20,9 4355

1949–1950 147 250 3495 79,5 903 20,5 4398

LÄROVERKEN I ÅBO LÄSÅREN 1939-1950

Från hösten 1945 verkade stadens nya 
samlyceum i utrymmen som frigjorts 
efter Turun II lyseo i det gamla post-
kontorets hus. Utrymmena blev snart 
för små fastän man använde växelläs-
ning och placerade vissa klasser i flick-
lyceet. Till svenska reallyceets utrym-
men vid Trädgårdsgatan kom Turun II 
lyseo. Läsåret 1945-1946 var det första 
regelbundna läsåret i läroverken efter 
år 1939.

Hur var det att studera i en pojk-
skola efter kriget? Handelshögskolans 
rektor Reino Kanerva hörde till denna 

grupp. Han har berättat om den tidens 
elever och deras framgång i Turun ly-
seo:

” Skolgången var som en typ av 
´survival game´. Det var lättare att 
stanna kvar på klassen än att komma 
vidare. Andelen som fick villkor och 
stannade på klassen varierade mel-
lan 40 och 60 %. När jag själv börja-
de 1945 var vi 42 elever. Vid student-
skrivningarna fanns det sju kvar, av 
vilka endast fyra fick mössan på vå-
ren.”  (övers.)

verken var det ingen större trängsel. I början av kriget gick elevantalet något ner. 
Våren 1945 började man se att alla som söker till de finskspråkiga läroverken inte 
ryms in. År 1949 fanns det 817 sökande, men endast 691 kunde tas in till lärover-
ken. En rätt stor grupp blev utanför de finskspråkiga läroverken, men svenskspråki-
ga sökande togs in.

(tabell s. 154) 
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verken var det ingen större trängsel. I 
början av kriget gick elevantalet något 
ner. Våren 1945 började man se att alla 
som söker till de finskspråkiga lärover-
ken inte ryms in. År 1949 fanns det 817 

sökande, men endast 691 kunde tas in 
till läroverken. En rätt stor grupp blev 
utanför de finskspråkiga läroverken, 
men svenskspråkiga sökande togs in.

(tabell s. 154) 

Från hösten 1945 verkade stadens nya 
samlyceum i utrymmen som frigjorts 
efter Turun II lyseo i det gamla pos-
tkontorets hus. Utrymmena blev snart 
för små fastän man använde växel-
läsning och placerade vissa klasser i 
flicklyceet. Till svenska reallyceets ut-
rymmen vid Trädgårdsgatan kom Tu-
run II lyseo. Läsåret 1945-1946 var det 
första regelbundna läsåret i läroverken 
efter år 1939.

Hur var det att studera i en pojks-
kola efter kriget? Handelshögskolans 
rektor Reino Kanerva hörde till den-

na grupp. Han har berättat om den ti-
dens elever och deras framgång i Tu-
run lyseo:

” Skolgången var som en typ av 
´survival game´. Det var lättare 
att stanna kvar på klassen än att 
komma vidare. Andelen som fick 
villkor och stannade på klassen 
varierade mellan 40 och 60 %. När 
jag själv började 1945 var vi 42 
elever. Vid studentskrivningarna 
fanns det sju kvar, av vilka endast 

Läsår Ansökt Antagits

Pojkar Flickor Sammanlagt Pojkar Flickor Sammanlagt

1938–1939 164 217 381 158 209 367

1939–1940 123 183 306 123 183 306

1940–1941 93 203 296 76 178 254

1941–1942 223 255 478 190 237 427

1942–1943 211 235 446 182 209 391

1943–1944 157 229 386 144 213 357

1944–1945 206 282 488 169 228 397

1945–1946 238 347 585 207 297 504

1946–1947 255 364 619 164 269 433

1947–1948 280 330 610 223 246 469

1948–1949 338 479 817 259 387 646

1949–1950 336 407 743 266 360 626

ELEVER SOM ANSÖKT OCH ANTAGITS TILL LÄROVERK 1939-1950

fyra fick mössan på våren.” (övers.)

Tidens förhållanden syns också i läro-
verkens utbildningsprogram. År 1946 
gav undervisningsministeriet en bes-
tämmelse om att engelska och ryska 
skulle få samma ställning som främ-
mande språk som tyskan hade. T.ex. i 
Turun lyseo började engelska eller rys-
ka på klass II och tyskan gick till gym-
nasiets språkprogram.  

Åren efter kriget ordnades i de fin-
ländska samskolorna undervisning på 
kvällstid för privatelever i mellanskole- 
och gymnasiekurser. Den mest kända 
privateleven var Mauno Koivisto, som 
1949 blev student med goda vitsord.

I Åbo började man också diskutera 
möjligheterna och behovet av att grun-
da en kommunal mellanskola. År 1947 
väcktes tanken på att en sådan skola 
kunde placeras i Topelius skolhus. I 
allmänhet förhöll man sig positivt till 
mellanskolprojektet. Klassiska lyceets 
rektor A. Koskinen konstaterade vid di-
rektionens möte, att man kunde lösa 
frågan genom att till de nuvarande lä-
roverken grunda parallellklasser. En-
ligt honom var det endast till den fins-
ka samskolan som det kom alldeles 
för många sökande. Projektet förföll i 
detta skede, men mellanskolfrågan to-
gs upp igen i direktionen i mitten av 
1950-talet.

Läsår Klasser Lärare

Elever 

SammanlagtFinskspr. Svenskspr.

Andel % Andel %

1939–1940 117 205 2525 75,8 807 24,2 3332

1940–1941 116 212 2728 77,3 803 22,7 3531

1941–1942 117 229 2728 78,3 754 21,7 3482

1942–1943 128 223 2850 79,3 746 20,7 3596

1943–1944 130 222 3061 79,4 793 20,6 3854

1944–1945 131 222 3297 81,1 770 18,9 4067

1946–1947 144 240 3528 80,4 861 19,6 4389

1947–1948 140 259 3534 79,4 916 20,6 4450

1948–1949 151 252 3446 79,1 909 20,9 4355

1949–1950 147 250 3495 79,5 903 20,5 4398

LÄROVERKEN I ÅBO LÄSÅREN 1939-1950

Tidens förhållanden syns också i 
läroverkens utbildningsprogram. År 
1946 gav undervisningsministeriet en 
bestämmelse om att engelska och rys-
ka skulle få samma ställning som främ-
mande språk som tyskan hade. T.ex. i 
Turun lyseo började engelska eller rys-
ka på klass II och tyskan gick till gym-
nasiets språkprogram.  

Åren efter kriget ordnades i de fin-
ländska samskolorna undervisning på 
kvällstid för privatelever i mellanskole- 
och gymnasiekurser. Den mest kända 
privateleven var Mauno Koivisto, som 
1949 blev student med goda vitsord.

I Åbo började man också diskutera 
möjligheterna och behovet av att grun-
da en kommunal mellanskola. År 1947 
väcktes tanken på att en sådan skola 
kunde placeras i Topelius skolhus. I 

allmänhet förhöll man sig positivt till 
mellanskolprojektet. Klassiska lyceets 
rektor A. Koskinen konstaterade vid 
direktionens möte, att man kunde lö-
sa frågan genom att till de nuvarande 
läroverken grunda parallellklasser. En-
ligt honom var det endast till den fin-
ska samskolan som det kom alldeles 
för många sökande. Projektet förföll 
i detta skede, men mellanskolfrågan 
togs upp igen i direktionen i mitten av 
1950-talet.

I de svenska läroverken skedde en 
viss elevminskning i slutet av 1940-ta-
let. Deras proportionella andel, över 
20 %, av alla läroverkselever var än-
då tämligen stor. Läsåret 1949-1950 
fanns det sammanlagt 250 lärare i läro- 
verken. 
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I de svenska läroverken skedde en 
viss elevminskning i slutet av 1940-ta-
let. Deras proportionella andel, över
20 %, av alla läroverkselever var än-
då tämligen stor. Läsåret 1949-1950
fanns det sammanlagt 250 lärare i lä-
roverken. 

(tabell s. 156)

Någon anstormning av studenter
under åren efter kriget kan man in-
te tala om. Under det sista krigsåret
1944-1945 var studenternas antal un-
gefär på samma nivå som vid slutet av 
1930-talet. Våren 1948 underkändes
81 abiturienter. Därtill ordnade spe-
ciella studentskrivningar för sådana
som återvänt från kriget. De obligato-
riska ämnena var endast tre: moders-

målet, ett främmande språk och mate-
matik eller realprov. År 1944 fick 20
abiturienter den vita mössan vid s.k.
krigsstudentskrivningar, och följande
år var antalet hel 129. Då översteg stu-
denternas antal för första gången 300.

Arbetarinstituten
under krigstiden och 
återuppbyggnadstiden

I början av hösten 1939 tystnade verk-
samheten vid det finskspråkiga arbeta-
rinstitutet. Institutets utrymmen togs
i november i bruk som militärsjukhus, 
och verksamheten upphörde nästan
helt. I slutet av januari skadades insti-
tutets lokaliteter vid bombanfall. Efter 
årsskiftet 1940 stannade verksamhe-
ten helt upp.

På samma sätt stannade verksam-
heten upp vid det svenskspråkiga ar-
betarinstitutet i deras egna lokalite-

Läsår Aspiranter
Godkända Militärskrivningar

Vår Höst Sammanlagt Aspiranter. Godkända

1940 279 235 - 235 - -

1941 285 240 29 269 - -

1942 284 270 - 270 - -

1943 208 186 21 207 - -

1944 145 113 20 133 22 20

1945 226 178 38 216 156 129

1946 236 202 26 228 85 71

1947 290 239 39 278 19  6

1948 294 213 60 273 10  -

1949 265 203 44 247 8  1

STUDENTSKRIVNINGARNA I UNDANTAGSFÖRHÅLLANDENA 1940-1949

ter i mitten av oktober. Där måste man 
avbryta undervisningen, men de kur-
ser som hölls i Åbo Akademis utrym-
men kunde fortsätta som normalt. I de 
egna utrymmena kunde man överhu-
vudtaget inte längre ge någon under-
visning, för utrymmena förstördes vid 
bombardemang i slutet av januari. Det 
finska arbetarinstitutet hade det alls
inte bättre. De fick inte använda sina
utrymmen våren 1940. Andra utrym-
men hittades inte heller, för militären 
behövde fortsättningsvis stadens sko-
lutrymmen.

Hösten 1939 fanns det 871 stude-
rande i finska arbetarinstitutet och
106 i det svenska. På grund av undan-
tagsförhållandena finns det inga statis-
tiska uppgifter för vårterminen.

Läsåret 1940-1941 började institu-
tens verksamhet igen återhämta sig. I 
det finska arbetarinstitutet fanns det
på hösten 750 studerande och på våren
något mindre. En nyhet i verksamhe-
ten under mellankrigstiden var bl.a. en 
studiecirkel i hembygdsforskning som 
leddes av professor Juhani Rinne.

Åbo Akademi erbjöd det svens-
ka arbetarinstitutet nya utrymmen i

en byggnad vid Henriksgatan. Hösten
1940 var det flera studerande än vad
som varit under undantagstidens ter-
miner. Även våren 1941 fanns det gläd-
jande många anmälda. I detta skede
såg man ett drag som varit typiskt för 

medborgar- och arbetarinstitut: majo-
riteten av studerandena är kvinnor.

När Finland igen drogs in i kriget
1941, upphörde institutens verksam-
het nästan totalt. I mitten av november 

Läsår
Finska institutet Svenska institutet

Höst Vår Höst  Vår

1939–1940 871 - 166  -

1940–1941 749 659 225 160

1941–1942 358 388 130 111

1942–1943 499 492 111 138

1943–1944 696 626 165 139

1944–1945 653 858 290 290

1945–1946 1268 1470 272 276

1946–1947 1610 1225 444 364

1947–1948 1409 1462 436 373

1948–1949 1495 490 408 117

1949–1950 1595 436 442 80

ANTALET STUDERANDE I ÅBOS ARBETARINSTITUT 1939-1950

Någon anstormning av studenter 
under åren efter kriget kan man in-
te tala om. Under det sista krigsåret 
1944-1945 var studenternas antal un-
gefär på samma nivå som vid slutet av 
1930-talet. Våren 1948 underkändes 
81 abiturienter. Därtill ordnade speci-
ella studentskrivningar för sådana som 

återvänt från kriget. De obligatoriska 
ämnena var endast tre: modersmålet, 
ett främmande språk och matematik 
eller realprov. År 1944 fick 20 abitu-
rienter den vita mössan vid s.k. krigs-
studentskrivningar, och följande år var 
antalet hela 29. Då översteg studenter-
nas antal för första gången 300.

Arbetarinstituten 
under krigstiden och 
återuppbyggnadstiden

I början av hösten 1939 tystnade verk-
samheten vid det finskspråkiga arbetar- 
institutet. Institutets utrymmen togs i 
november i bruk som militärsjukhus, 
och verksamheten upphörde nästan 
helt. I slutet av januari skadades insti-

tutets lokaliteter vid bombanfall. Ef-
ter årsskiftet 1940 stannade verksam-
heten helt upp.

På samma sätt stannade verksam-
heten upp vid det svenskspråkiga ar-
betarinstitutet i deras egna lokalite-
ter i mitten av oktober. Där måste man 
avbryta undervisningen, men de kur-
ser som hölls i Åbo Akademis utrym-
men kunde fortsätta som normalt. I de 

STUDENTSKRIVNINGARNA I UNDANTAGSFÖRHÅLLANDENA 1940-1949
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I de svenska läroverken skedde en 
viss elevminskning i slutet av 1940-ta-
let. Deras proportionella andel, över 
20 %, av alla läroverkselever var än-
då tämligen stor. Läsåret 1949-1950 
fanns det sammanlagt 250 lärare i lä-
roverken. 

(tabell s. 156)

Någon anstormning av studenter 
under åren efter kriget kan man in-
te tala om. Under det sista krigsåret 
1944-1945 var studenternas antal un-
gefär på samma nivå som vid slutet av 
1930-talet. Våren 1948 underkändes 
81 abiturienter. Därtill ordnade spe-
ciella studentskrivningar för sådana 
som återvänt från kriget. De obligato-
riska ämnena var endast tre: moders-

målet, ett främmande språk och mate-
matik eller realprov. År 1944 fick 20 
abiturienter den vita mössan vid s.k. 
krigsstudentskrivningar, och följande 
år var antalet hel 129. Då översteg stu-
denternas antal för första gången 300.

Arbetarinstituten 
under krigstiden och 
återuppbyggnadstiden

I början av hösten 1939 tystnade verk-
samheten vid det finskspråkiga arbeta-
rinstitutet. Institutets utrymmen togs 
i november i bruk som militärsjukhus, 
och verksamheten upphörde nästan 
helt. I slutet av januari skadades insti-
tutets lokaliteter vid bombanfall. Efter 
årsskiftet 1940 stannade verksamhe-
ten helt upp.

På samma sätt stannade verksam-
heten upp vid det svenskspråkiga ar-
betarinstitutet i deras egna lokalite-

Läsår Aspiranter
Godkända Militärskrivningar

Vår Höst Sammanlagt Aspiranter. Godkända

1940 279 235 - 235 - -

1941 285 240 29 269 - -

1942 284 270 - 270 - -

1943 208 186 21 207 - -

1944 145 113 20 133 22 20

1945 226 178 38 216 156 129

1946 236 202 26 228 85 71

1947 290 239 39 278 19  6

1948 294 213 60 273 10  -

1949 265 203 44 247 8  1

STUDENTSKRIVNINGARNA I UNDANTAGSFÖRHÅLLANDENA 1940-1949

ter i mitten av oktober. Där måste man 
avbryta undervisningen, men de kur-
ser som hölls i Åbo Akademis utrym-
men kunde fortsätta som normalt. I de 
egna utrymmena kunde man överhu-
vudtaget inte längre ge någon under-
visning, för utrymmena förstördes vid 
bombardemang i slutet av januari. Det 
finska arbetarinstitutet hade det alls 
inte bättre. De fick inte använda sina 
utrymmen våren 1940. Andra utrym-
men hittades inte heller, för militären 
behövde fortsättningsvis stadens sko-
lutrymmen.

Hösten 1939 fanns det 871 stude-
rande i finska arbetarinstitutet och 
106 i det svenska. På grund av undan-
tagsförhållandena finns det inga statis-
tiska uppgifter för vårterminen.

Läsåret 1940-1941 började institu-
tens verksamhet igen återhämta sig. I 
det finska arbetarinstitutet fanns det 
på hösten 750 studerande och på våren 
något mindre. En nyhet i verksamhe-
ten under mellankrigstiden var bl.a. en 
studiecirkel i hembygdsforskning som 
leddes av professor Juhani Rinne.

Åbo Akademi erbjöd det svens-
ka arbetarinstitutet nya utrymmen i 

en byggnad vid Henriksgatan. Hösten 
1940 var det flera studerande än vad 
som varit under undantagstidens ter-
miner. Även våren 1941 fanns det gläd-
jande många anmälda. I detta skede 
såg man ett drag som varit typiskt för 

medborgar- och arbetarinstitut: majo-
riteten av studerandena är kvinnor.

När Finland igen drogs in i kriget 
1941, upphörde institutens verksam-
het nästan totalt. I mitten av november 

Läsår
Finska institutet Svenska institutet

Höst Vår Höst  Vår

1939–1940 871 - 166  -

1940–1941 749 659 225 160

1941–1942 358 388 130 111

1942–1943 499 492 111 138

1943–1944 696 626 165 139

1944–1945 653 858 290 290

1945–1946 1268 1470 272 276

1946–1947 1610 1225 444 364

1947–1948 1409 1462 436 373

1948–1949 1495 490 408 117

1949–1950 1595 436 442 80

ANTALET STUDERANDE I ÅBOS ARBETARINSTITUT 1939-1950

egna utrymmena kunde man överhu-
vudtaget inte längre ge någon under-
visning, för utrymmena förstördes vid 
bombardemang i slutet av januari. Det 
finska arbetarinstitutet hade det alls 
inte bättre. De fick inte använda sina 
utrymmen våren 1940. Andra utrym-
men hittades inte heller, för militären 
behövde fortsättningsvis stadens sko-
lutrymmen.

Hösten 1939 fanns det 871 stude-
rande i finska arbetarinstitutet och 
106 i det svenska. På grund av undan-
tagsförhållandena finns det inga statis-
tiska uppgifter för vårterminen.

Läsåret 1940-1941 började institu-
tens verksamhet igen återhämta sig. I 

det finska arbetarinstitutet fanns det 
på hösten 750 studerande och på vå-
ren något mindre. En nyhet i verksam-
heten under mellankrigstiden var bl.a. 
en studiecirkel i hembygdsforskning 
som leddes av professor Juhani Rinne.

Åbo Akademi erbjöd det svens-
ka arbetarinstitutet nya utrymmen i 
en byggnad vid Henriksgatan. Hösten 
1940 var det flera studerande än vad 
som varit under undantagstidens ter-
miner. Även våren 1941 fanns det gläd-
jande många anmälda. I detta skede 
såg man ett drag som varit typiskt för 
medborgar- och arbetarinstitut: majo-
riteten av studerandena är kvinnor.

egna utrymmena kunde man överhu-
vudtaget inte längre ge någon under-
visning, för utrymmena förstördes vid 
bombardemang i slutet av januari. Det 
finska arbetarinstitutet hade det alls 
inte bättre. De fick inte använda sina 
utrymmen våren 1940. Andra utrym-
men hittades inte heller, för militären 
behövde fortsättningsvis stadens skol-
utrymmen.

Hösten 1939 fanns det 871 stude-
rande i finska arbetarinstitutet och 
106 i det svenska. På grund av undan-
tagsförhållandena finns det inga statis-
tiska uppgifter för vårterminen.
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kom någon anspråkslös verksamhet i 
gång. Under fortsättningskrigets tidi-
gare skede läsåret 1941-1942 var an-
talet studerande rekordlågt.

Våren 1942 utvidgade man något 
det finskspråkiga arbetarinstitutets 
undervisningsutbud. Speciellt populär 
var en föreläsnings- och diskussions-
cirkel, där man efter en inledning dis-
kuterade kring ett visst tema. När lära-
re och skolor på grund av krigstillstån-
det flyttat bort från staden, var det ofta 
svårt att hitta föreläsare.

Rektor Törnudd, som länge lett det 
svenskspråkiga arbetarinstitutet, blev 
pensionerad i augusti 1942. Därefter 
valdes magister Werner A. Nordström 
att fortsätta hans arbete, men den nya 
föreståndaren flyttade snart till annan 
ort. Från hösten 1944 började magis-
ter Carl-Eric Sundman lotsa institutet. 
Vid dessa tider – när institutens verk-
samhet var blygsam – väcktes igen frå-
gan om att sammanslå det finska och 
det svenska institutet. Bl.a. förestånda-
re Ikonen motsatte sig tanken, och pla-
nerna förverkligades inte.

Våren 1945 valdes magister Urho 
Verho till biträdande föreståndare för 
det finskspråkiga arbetarinstitutet. 
När föreståndare Ikonen blev pensi-
onerad, lediganslogs tjänsten. Till ny 
föreståndare valdes Verho, och i hans 
ställe som biträdande föreståndare val-
des Kerttu Innamaa. Det första året ef-
ter freden hade instituten bl.a. följande 
personer som föreläsare: stadsdirektör 

Eero Mantere, magister Juhani Paasi-
virta, professor J.E. Salomaa, professor 
Paavo Ravila, konstnär Teodor Schalin, 
professor V.A. Koskenniemi, professor 
T. Olin och chefredaktör Rafael Paasio.
Hösten 1946 fanns det 1610 studeran-
de i det finskspråkiga arbetarinstitutet.
Ett fenomen som man då kunde iaktta
och som senare upprepats var att stu-
dieivern avtar på våren, och vissa stu-
die som man med iver inlett på hösten
avbryts. I studieprogrammet för det
svenska institutet fanns många prak-
tiska ämnen: maskinskrivning, steno-
grafi, bokföring, huslig ekonomi och
maskinritning. Språken hade en stabil
ställning i undervisningen. Typiskt för
tiden var, att engelska och ryska öka-
de, medan studierna i tyska gick bakåt. 

Den ökade utbildningen och studi-
eivern syntes i institutets verksamhet. 
I slutet av 1940-talet grundade man fi-

Finlands ekonomi växte snabbt på 
1950-talet, och den positiva ut-
vecklingen fortsatte ett par år-

tionden. Vid tiden för Koreakriget fick 
man uppleva de uppåtgående konjunk-
turerna. Exporten ökade liksom ock-
så importen. När de olympiska spelen 
ordnades i Finland 1952, fick man en 
inblick i det internationella, som man 
tidigare inte haft.

Kraftig ökning av elevantalet
I och med de stora årskullarna ökade 
elevantalet kraftigt överallt i Finland. 
Under åren efter kriget började man 
också sätta större värde på undervis-
ningen. Man tänkte, att en satsning på 
utbildningen ger möjligheter till socialt 
avancemang. Minnen av kriget var när-

DE STORA 
ÅRSKULLARNAS 
TID

varande i många skolors vardag. T.ex. i 
Turun Lyseo avtäcktes 1953 en min-
nestavla, i vilken man med guldboks-
täver graverat namnet på 190 perso-
ner från lyceet, som i kriget stupade för 
fosterlandet.

Inspektören för Åbos folkskolor, 
skolrådet Otto Viitanen, avgick med 
pension i början av augusti 1951. Till 
hans efterträdare valde man sekrete-
raren för folkskolornas direktion ma-
gister Allan T. Koskimies. Till ny sekre-
terare valdes folkskolläraren Matti Lin-
naluoto. Rektor Armas Ensiö var ord-
förande för folkskolornas direktion till 
våren 1956. Då hade han varit ordfö-
rande i 30 år. Efter Ensiös död skötte 
rektor Aarne Honka uppgiften. Ansva-
rig för skolornas ekonomi var fram till 
år 1953 inspektör Kaarlo Tamminen. 

När Finland igen drogs in i kriget 
1941, upphörde institutens verksam-
het nästan totalt. I mitten av november 
kom någon anspråkslös verksamhet i 
gång. Under fortsättningskrigets tidi-
gare skede läsåret 1941-1942 var an-
talet studerande rekordlågt.

Våren 1942 utvidgade man något 
det finskspråkiga arbetarinstitutets 
undervisningsutbud. Speciellt populär 
var en föreläsnings- och diskussions-
cirkel, där man efter en inledning dis-
kuterade kring ett visst tema. När lära-
re och skolor på grund av krigstillstån-
det flyttat bort från staden, var det ofta 
svårt att hitta föreläsare.

Rektor Törnudd, som länge lett det 
svenskspråkiga arbetarinstitutet, blev 
pensionerad i augusti 1942. Därefter 
valdes magister Werner A. Nordström 
att fortsätta hans arbete, men den nya 
föreståndaren flyttade snart till annan 
ort. Från hösten 1944 började magis-
ter Carl-Eric Sundman lotsa institutet. 
Vid dessa tider – när institutens verk-
samhet var blygsam – väcktes igen frå-
gan om att sammanslå det finska och 
det svenska institutet. Bl.a. förestånda-
re Ikonen motsatte sig tanken, och pla-
nerna förverkligades inte.

Våren 1945 valdes magister Urho 
Verho till biträdande föreståndare för 
det finskspråkiga arbetarinstitutet. 
När föreståndare Ikonen blev pensi-
onerad, lediganslogs tjänsten. Till ny 
föreståndare valdes Verho, och i hans 
ställe som biträdande föreståndare val-

des Kerttu Innamaa. Det första året ef-
ter freden hade instituten bl.a. följande 
personer som föreläsare: stadsdirektör 
Eero Mantere, magister Juhani Paasi-
virta, professor J.E. Salomaa, professor 
Paavo Ravila, konstnär Teodor Schalin, 
professor V.A. Koskenniemi, professor 
T. Olin och chefredaktör Rafael Paasio. 
Hösten 1946 fanns det 1610 studeran-
de i det finskspråkiga arbetarinstitutet. 
Ett fenomen som man då kunde iaktta 
och som senare upprepats var att stu-
dieivern avtar på våren, och vissa stu-
dier som man med iver inlett på hösten 
avbryts. I studieprogrammet för det 
svenska institutet fanns många prak-
tiska ämnen: maskinskrivning, steno-
grafi, bokföring, huslig ekonomi och 
maskinritning. Språken hade en stabil 
ställning i undervisningen. Typiskt för 
tiden var, att engelska och ryska öka-
de, medan studierna i tyska gick bakåt. 

Den ökade utbildningen och studie-
ivern syntes i institutets verksamhet. I 
slutet av 1940-talet grundade man fi-
lialer i Pansio och Kärsämäki. Den bi-
trädande föreståndaren administre-
rade verksamheten där. Hösten 1949 
fanns det ungefär 1600 studerande i 
det finskspråkiga arbetarinstitutet och 
ca 450 i det svenskspråkiga. 



Finlands ekonomi växte snabbt på 
1950-talet, och den positiva ut-
vecklingen fortsatte ett par år-

tionden. Vid tiden för Koreakriget fick 
man uppleva de uppåtgående konjunk-
turerna. Exporten ökade liksom ock-
så importen. När de olympiska spelen 
ordnades i Finland 1952, fick man en
inblick i det internationella, som man 
tidigare inte haft.

Kraftig ökning av elevantalet
I och med de stora årskullarna ökade
elevantalet kraftigt överallt i Finland.
Under åren efter kriget började man
också sätta större värde på undervis-
ningen. Man tänkte, att en satsning på 
utbildningen ger möjligheter till socialt
avancemang. Minnen av kriget var när-

DE STORA 
ÅRSKULLARNAS 
TID

varande i många skolors vardag. T.ex. i 
Turun Lyseo avtäcktes 1953 en min-
nestavla, i vilken man med guldboks-
täver graverat namnet på 190 perso-
ner från lyceet, som i kriget stupade för
fosterlandet.

Inspektören för Åbos folkskolor,
skolrådet Otto Viitanen, avgick med
pension i början av augusti 1951. Till
hans efterträdare valde man sekrete-
raren för folkskolornas direktion ma-
gister Allan T. Koskimies. Till ny sekre-
terare valdes folkskolläraren Matti Lin-
naluoto. Rektor Armas Ensiö var ord-
förande för folkskolornas direktion till 
våren 1956. Då hade han varit ordfö-
rande i 30 år. Efter Ensiös död skötte
rektor Aarne Honka uppgiften. Ansva-
rig för skolornas ekonomi var fram till 
år 1953 inspektör Kaarlo Tamminen.
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tionden. Vid tiden för Koreakriget fick 
man uppleva de uppåtgående konjunk-
turerna. Exporten ökade liksom ock-
så importen. När de olympiska spelen 
ordnades i Finland 1952, fick man en 
inblick i det internationella, som man 
tidigare inte haft.

Kraftig ökning av elevantalet
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Under åren efter kriget började man 
också sätta större värde på undervis-
ningen. Man tänkte, att en satsning på 
utbildningen ger möjligheter till socialt 
avancemang. Minnen av kriget var när-

varande i många skolors vardag. T.ex. i 
Turun Lyseo avtäcktes 1953 en min-
nestavla, i vilken man med guldbok-
stäver graverat namnet på 190 perso-
ner från lyceet, som i kriget stupade för 
fosterlandet.

Inspektören för Åbos folkskolor, 
skolrådet Otto Viitanen, avgick med 
pension i början av augusti 1951. Till 
hans efterträdare valde man sekrete-
raren för folkskolornas direktion ma-
gister Allan T. Koskimies. Till ny sekre-
terare valdes folkskolläraren Matti Lin-
naluoto. Rektor Armas Ensiö var ord-
förande för folkskolornas direktion till 
våren 1956. Då hade han varit ordfö-
rande i 30 år. Efter Ensiös död skötte 
rektor Aarne Honka uppgiften. Ansva-
rig för skolornas ekonomi var fram till
år 1953 inspektör Kaarlo Tamminen. 
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Skolgångsövervakare var Kerttu Wes-
ter. Därtill fanns två biträdande kans-
lister i folkskolornas kansli, äldre kans-
list Ester Lehtinen och yngre kanslist
Margit Tulonen.

I januari 1952 beslöt stadsfullmäk-
tige att grunda en egen direktion för
de svenskspråkiga folkskolorna. Till
direktionens första ordförande valde
man lektor J. Tengström och till sekre-
terare magister C.O. Tallgren. Vid slu-
tet av årtiondet var magister Carl-Erik 
Sundman ordförande för den svens-
ka direktionen. År 1959 inrättades en 
tjänst (bisyssla) som inspektör för de 
svenska folkskolorna, till vilken valdes 
magister Paul Jansson.   

Vid början av 1950-talet tog folks-
kolornas direktion upp frågan om en
kommunal kvällsmellanskola. Projek-
tet förföll likväl, eftersom man konsta-
terade, att detta inte hör till läroplik-
tens område. Direktionen hade därför 
inte beslutanderätt.

De finskspråkiga folkskolorna hade 
från hösten 1955 en ny läroplan, som 
inspektören hade fastställt i augusti
samma år. De svenskspråkiga skolorna 
följde en läroplan, som fastställts 1954.
Enligt den hade eleverna i klasserna V 
och VI möjlighet att som frivilligt språk
ha två veckotimmar i finska.

Fackföreningsverksamheten bland
folkskollärarna i Åbo var på 1950-ta-
let aktiv och framgångsrik. Anslutnin-
gsgraden var nästan 100 %. År 1959
övergick lärarna i Åbo till det s.k. kom-

munallönesystemet. Enligt detta be-
talades åt lärare på de olika klassta-
dierna ett kommunalt lönetillägg utö-
ver den statliga lönen, som betydde en 
löneökning med 9-22 %. Alla stadens 
folkskollärare övergick till det nya sys-
temet. Ett liknande lönesystem ord-
nades också i Helsingfors, Lahtis och 
Tammerfors. Efter några år kunde lä-
rarna i Åbo ytterligare förhandla sig till 
en löneökning.  

VÄXELLÄSNING 
Hösten 1950 fanns det över 7000 ele-
ver i Åbos folkskolor, men antalet fort-
satte att öka kraftigt. Fyra år senare var 
antalet redan över 10 000. Elevantalet 
fortsatte att öka hela årtiondet till slut. 
Störst var elevantalet läsåret 1959-

1960. Enligt statistiken fanns det få
12 135 barn i stadens folkskolor. Hela 
1950-talet måste man ty sig till växel-

läsning. Samtidigt var man tvungen att 
bygga nya skolor samt förnya och ut-
vidga de gamla skolorna.

Läsår Klass 
I-II

Klass 
III-IV

Medb.
skola Obsklasser Hjälpskola Hörselsk. klass Slagt

1950–1951 2653 3799 387 53 120 - 7012

1951–1952 3105 3856 433 52 121 - 7567

1952–1953 3688 3959 502 53 124 - 8326

1953–1954 4198 4303 499 55 131 - 9186

1954–1955 4493 4950 649 63 119 - 10274

1955–1956 4383 5849 679 62 113 - 11086

1956–1957 4026 6657 629 73 111 - 11490

1957–1958 3836 7015 854 84 116 - 11905

1958–1959 3780 6807 1215 81 124 - 12007

1959–1960 3806 6501 1581 117 130 - 12135

1960–1961 3848 6187 1836 108 134 7 12120

1961–1962 3839 6092 1947 102 132 7 12119

Vid början av 1950-talet rådde det 
en väldig trängsel i Åbo stads folksko-
lor. Läropliktiga barn fanns i massor. År
1951 hade Ristimäen koulu endast 139
elever, men det var den minsta av de
finskspråkiga skolorna, medan Kert-
tulin koulu hade 1162 elever. En som
kom ihåg skoltiden i Ristimäki sade
att det heller inte i en liten skola fanns 
överlopps utrymme. I klasserna kun-
de det vara upp till 40 elever. På förs-
ta klassen var träpulpeterna fast i va-
randra, så att det alls inte fanns utrym-
me i gången. De små eleverna fick sick-
sackande ta sig till sina platser.  

ELEVANTALET I ÅBOS FOLKSKOLOR 1950-1960

Pansion koulu från 1950 var den första förorts
skolan i Åbo som byggdes efter kriget. (Turun kan
skoulut)

VÄXELLÄSNING

Skolgångsövervakare var Kerttu 
Wester. Därtill fanns två biträdande 
kanslister i folkskolornas kansli, äldre 
kanslist Ester Lehtinen och yngre kans-
list Margit Tulonen.

I januari 1952 beslöt stadsfullmäk-
tige att grunda en egen direktion för 
de svenskspråkiga folkskolorna. Till 
direktionens första ordförande valde  
man lektor J. Tengström och till sekre- 
terare magister C.O. Tallgren. Vid slu-
tet av årtiondet var magister Carl- 
Erik Sundman ordförande för den svens-
ka direktionen. År 1959 inrättades  
en tjänst (bisyssla) som inspektör för 
de svenska folkskolorna, till vilken  
valdes magister Paul Jansson.   

Vid början av 1950-talet tog folk-
skolornas direktion upp frågan om en 
kommunal kvällsmellanskola. Projek-
tet förföll likväl, eftersom man konsta-
terade, att detta inte hör till läroplik-
tens område. Direktionen hade därför 
inte beslutanderätt.

De finskspråkiga folkskolorna hade 
från hösten 1955 en ny läroplan, som 
inspektören hade fastställt i augusti 
samma år. De svenskspråkiga skolorna 
följde en läroplan, som fastställts 1954. 
Enligt den hade eleverna i klasserna V 
och VI möjlighet att som frivilligt språk 
ha två veckotimmar i finska.

Fackföreningsverksamheten bland 
folkskollärarna i Åbo var på 1950-talet 
aktiv och framgångsrik. Anslutnings-
graden var nästan 100 %. År 1959 
övergick lärarna i Åbo till det s.k. kom-
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Skolgångsövervakare var Kerttu Wes-
ter. Därtill fanns två biträdande kans-
lister i folkskolornas kansli, äldre kans-
list Ester Lehtinen och yngre kanslist
Margit Tulonen.

I januari 1952 beslöt stadsfullmäk-
tige att grunda en egen direktion för
de svenskspråkiga folkskolorna. Till
direktionens första ordförande valde
man lektor J. Tengström och till sekre-
terare magister C.O. Tallgren. Vid slu-
tet av årtiondet var magister Carl-Erik 
Sundman ordförande för den svens-
ka direktionen. År 1959 inrättades en 
tjänst (bisyssla) som inspektör för de 
svenska folkskolorna, till vilken valdes 
magister Paul Jansson.   

Vid början av 1950-talet tog folks-
kolornas direktion upp frågan om en
kommunal kvällsmellanskola. Projek-
tet förföll likväl, eftersom man konsta-
terade, att detta inte hör till läroplik-
tens område. Direktionen hade därför 
inte beslutanderätt.

De finskspråkiga folkskolorna hade 
från hösten 1955 en ny läroplan, som 
inspektören hade fastställt i augusti
samma år. De svenskspråkiga skolorna 
följde en läroplan, som fastställts 1954.
Enligt den hade eleverna i klasserna V 
och VI möjlighet att som frivilligt språk
ha två veckotimmar i finska.

Fackföreningsverksamheten bland
folkskollärarna i Åbo var på 1950-ta-
let aktiv och framgångsrik. Anslutnin-
gsgraden var nästan 100 %. År 1959
övergick lärarna i Åbo till det s.k. kom-

munallönesystemet. Enligt detta be-
talades åt lärare på de olika klassta-
dierna ett kommunalt lönetillägg utö-
ver den statliga lönen, som betydde en 
löneökning med 9-22 %. Alla stadens
folkskollärare övergick till det nya sys-
temet. Ett liknande lönesystem ord-
nades också i Helsingfors, Lahtis och
Tammerfors. Efter några år kunde lä-
rarna i Åbo ytterligare förhandla sig till
en löneökning.  

VÄXELLÄSNING
Hösten 1950 fanns det över 7000 ele-
ver i Åbos folkskolor, men antalet fort-
satte att öka kraftigt. Fyra år senare var
antalet redan över 10 000. Elevantalet 
fortsatte att öka hela årtiondet till slut. 
Störst var elevantalet läsåret 1959-

1960. Enligt statistiken fanns det få 
12 135 barn i stadens folkskolor. Hela 
1950-talet måste man ty sig till växel-

läsning. Samtidigt var man tvungen att 
bygga nya skolor samt förnya och ut-
vidga de gamla skolorna.

Läsår Klass 
I-II

Klass 
III-IV

Medb.
skola Obsklasser Hjälpskola Hörselsk. klass Slagt

1950–1951 2653 3799 387 53 120 - 7012

1951–1952 3105 3856 433 52 121 - 7567

1952–1953 3688 3959 502 53 124 - 8326

1953–1954 4198 4303 499 55 131 - 9186

1954–1955 4493 4950 649 63 119 - 10274

1955–1956 4383 5849 679 62 113 - 11086

1956–1957 4026 6657 629 73 111 - 11490

1957–1958 3836 7015 854 84 116 - 11905

1958–1959 3780 6807 1215 81 124 - 12007

1959–1960 3806 6501 1581 117 130 - 12135

1960–1961 3848 6187 1836 108 134 7 12120

1961–1962 3839 6092 1947 102 132 7 12119

Vid början av 1950-talet rådde det 
en väldig trängsel i Åbo stads folksko-
lor. Läropliktiga barn fanns i massor. År 
1951 hade Ristimäen koulu endast 139 
elever, men det var den minsta av de 
finskspråkiga skolorna, medan Kert-
tulin koulu hade 1162 elever. En som 
kom ihåg skoltiden i Ristimäki sade 
att det heller inte i en liten skola fanns 
överlopps utrymme. I klasserna kun-
de det vara upp till 40 elever. På förs-
ta klassen var träpulpeterna fast i va-
randra, så att det alls inte fanns utrym-
me i gången. De små eleverna fick sick-
sackande ta sig till sina platser.  

ELEVANTALET I ÅBOS FOLKSKOLOR 1950-1960

Stadens invånarantal växte och det fanns rikligt 
med elever i skolorna. Även bilismen ökade. Folk
skolorna hade t.o.m. egna trafikövervakare. (TKA)

Vid början av 1950-talet rådde det en 
väldig trängsel i Åbo stads folkskolor. 
Läropliktiga barn fanns i massor. År 
1951 hade Ristimäen koulu endast 139 
elever, men det var den minsta av de 
finskspråkiga skolorna, medan Kert-
tulin koulu hade 1162 elever. En som 
kom ihåg skoltiden i Ristimäki sade 
att det heller inte i en liten skola fanns 
överlopps utrymme. I klasserna kun-
de det vara upp till 40 elever. På för-
sta klassen var träpulpeterna fast i var- 
andra, så att det alls inte fanns utrym-
me i gången. De små eleverna fick sick-
sackande ta sig till sina platser.  
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Koulut 
Elever i klassen i medeltal

1950 1955

Finskspråkig lägre skola 31,4 32,2

Svenskspråkig lägre skola 29,0 30,1

Finskspråkig högre skola 34,2 35,5

Svenskspråkig högre skola 29,0 32,2

Finskspråkig fortsättningsskola 26,4 29,4

Svenskspråkig fortsättningsskola 27,3 19,5

Finskspråkig hjälpskola 13,7 12,8

Svenskspråkig hjälpskola 18,0 8,0

Finskspråkiga obsklasser 10,6 12,8

Läsår Morgonskift  Kvällsskift   Sammanlagt

1950–1951 186 35 221

1951–1952 190 47 237

1952–1953 181 82 263

1953–1954 211 77 298

1954–1955 220 99 319

1955–1956 254 87 341

1957–1958 261 109 370

1958–1959 308 68 376

KLASSTORLEKEN I MEDELTAL I ÅBOS FOLKSKOLOR 1950 OCH 1955

Ökningen i elevantalet berörde särskilt 
de finskspråkiga folkskolorna. I början 
av läsåret 1950-1951 fanns det 198 
klasser, men vid mitten av 1970-talet 

fanns det 472. Under samma tid mins-
kade de svenska skolornas klassantal. 
Läsåret 1975-1976 var de endast 18.  

Att börja skolan är för barnen ett
spänningsmoment. På 1950-talet
fanns det en viktig fråga för elever och 
föräldrar: morgon- eller kvällsskift. Det
klarnade först på hösten när klasser-
na bildades. Morgonturen ansågs vara 
bättre, för då kunde man ägna sig åt si-
na intressen på eftermiddagarna. 

I början av 1950-talet måste särs-
kilt de finska lägre folkskolklasserna
gå i eftermiddagsskift. Läget var svå-
rast läsåren 1952-1955. Då var 47-51 
klasser i kvällsskift. I alla Åbos skolor 
hade man växelläsning utom i de små 

skolorna i Ristimäki och Pansio. Snart 
flyttades trycket till de högre klasser-
na. Läsåret 1955-1956 fanns det 155
klasser i de högre folkskolorna och i
dem var 44 i kvällsskift. 

I början av 1950-talet placerades
de svenskspråkiga klasserna i Cygna-
eus, Sirkkala och Topelius. Detta anså-
gs inte vara välfungerande och frågan 
diskuterades också i tidningarna. Hös-
ten 1952 flyttades de svenska fortsät-
tningsklasserna från Cygnaeus till To-
pelius. Därefter kunde man placera al-
la klasstadier i Cygnaeus. Klasser från 
lägre folkskolan fanns också i Sirkkala 
och i Topelius. År 1953 stödde direk-
tionen ett förslag om att alla svensks-
pråkiga klasser skulle koncentreras till 
Snellman, efter att man fått tilläggsut-
rymmen för folkskolorna. Hösten 1955
kunde man ta i bruk nya och tidsenlig 
tilläggsutrymmen i Sirkkala. Från läså-
ret 1957-1958 hade de svenska skolor-
na inte längre växelläsning.

ÅBO STADS FOLKSKOLOR LÄSÅRET 1960-1975
MORGON- OCH KVÄLLSSKIFT I ÅBOS FOLKSKOLOR 1950-1959

Läsår
Finskspråkiga folkskolor Svenskspråkiga folkskolor

Klasser Lärare Elever Klasser Lärare Elever

1950–1951 198 224 6 325 24 30 687

1955–1956 316 361 10 355 25 28 731

1960–1961 368 432 11 520 21 26 600

1965–1966 377 439 11 235 19 24 515

1970–1971 361 435 11 314 15 21 415

1975–1976 472 594 12 653 18 20 494

ÅBO STADS FOLKSKOLOR LÄSÅRET 1960-1975
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Koulut 
Elever i klassen i medeltal
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Finskspråkig lägre skola 31,4 32,2

Svenskspråkig lägre skola 29,0 30,1

Finskspråkig högre skola 34,2 35,5

Svenskspråkig högre skola 29,0 32,2

Finskspråkig fortsättningsskola 26,4 29,4

Svenskspråkig fortsättningsskola 27,3 19,5

Finskspråkig hjälpskola 13,7 12,8

Svenskspråkig hjälpskola 18,0 8,0

Finskspråkiga obsklasser 10,6 12,8

Läsår Morgonskift  Kvällsskift   Sammanlagt

1950–1951 186 35 221

1951–1952 190 47 237

1952–1953 181 82 263

1953–1954 211 77 298

1954–1955 220 99 319

1955–1956 254 87 341

1957–1958 261 109 370

1958–1959 308 68 376

KLASSTORLEKEN I MEDELTAL I ÅBOS FOLKSKOLOR 1950 OCH 1955

Ökningen i elevantalet berörde särskilt
de finskspråkiga folkskolorna. I början 
av läsåret 1950-1951 fanns det 198
klasser, men vid mitten av 1970-talet

fanns det 472. Under samma tid mins-
kade de svenska skolornas klassantal. 
Läsåret 1975-1976 var de endast 18. 

Att börja skolan är för barnen ett
spänningsmoment. På 1950-talet
fanns det en viktig fråga för elever och 
föräldrar: morgon- eller kvällsskift. Det
klarnade först på hösten när klasser-
na bildades. Morgonturen ansågs vara 
bättre, för då kunde man ägna sig åt si-
na intressen på eftermiddagarna. 

I början av 1950-talet måste särs-
kilt de finska lägre folkskolklasserna
gå i eftermiddagsskift. Läget var svå-
rast läsåren 1952-1955. Då var 47-51 
klasser i kvällsskift. I alla Åbos skolor 
hade man växelläsning utom i de små 

skolorna i Ristimäki och Pansio. Snart 
flyttades trycket till de högre klasser-
na. Läsåret 1955-1956 fanns det 155
klasser i de högre folkskolorna och i
dem var 44 i kvällsskift. 

I början av 1950-talet placerades
de svenskspråkiga klasserna i Cygna-
eus, Sirkkala och Topelius. Detta anså-
gs inte vara välfungerande och frågan 
diskuterades också i tidningarna. Hös-
ten 1952 flyttades de svenska fortsät-
tningsklasserna från Cygnaeus till To-
pelius. Därefter kunde man placera al-
la klasstadier i Cygnaeus. Klasser från 
lägre folkskolan fanns också i Sirkkala 
och i Topelius. År 1953 stödde direk-
tionen ett förslag om att alla svensks-
pråkiga klasser skulle koncentreras till 
Snellman, efter att man fått tilläggsut-
rymmen för folkskolorna. Hösten 1955
kunde man ta i bruk nya och tidsenlig 
tilläggsutrymmen i Sirkkala. Från läså-
ret 1957-1958 hade de svenska skolor-
na inte längre växelläsning.

ÅBO STADS FOLKSKOLOR LÄSÅRET 1960-1975
MORGON- OCH KVÄLLSSKIFT I ÅBOS FOLKSKOLOR 1950-1959

Under de stora årskullarnas tid fanns det myck
et elever. Bilden är från klass 3e i Raunistulan 
kanskoulu läsåret 1953-1954. (TKA)

Att börja skolan är för barnen ett 
spänningsmoment. På 1950-talet 
fanns det en viktig fråga för elever och 
föräldrar: morgon- eller kvällsskift. Det 
klarnade först på hösten när klasser-
na bildades. Morgonturen ansågs vara 
bättre, för då kunde man ägna sig åt si-
na intressen på eftermiddagarna. 

I början av 1950-talet måste sär-
skilt de finska lägre folkskolklasserna 
gå i eftermiddagsskift. Läget var svå-
rast läsåren 1952-1955. Då var 47-51 
klasser i kvällsskift. I alla Åbos skolor 

Koulut 
Elever i klassen i medeltal

1950 1955

Finskspråkig lägre skola 31,4 32,2

Svenskspråkig lägre skola 29,0 30,1

Finskspråkig högre skola 34,2 35,5

Svenskspråkig högre skola 29,0 32,2

Finskspråkig fortsättningsskola 26,4 29,4

Svenskspråkig fortsättningsskola 27,3 19,5

Finskspråkig hjälpskola 13,7 12,8

Svenskspråkig hjälpskola 18,0 8,0

Finskspråkiga obsklasser 10,6 12,8

Läsår Morgonskift  Kvällsskift   Sammanlagt

1950–1951 186 35 221

1951–1952 190 47 237

1952–1953 181 82 263

1953–1954 211 77 298

1954–1955 220 99 319

1955–1956 254 87 341

1957–1958 261 109 370

1958–1959 308 68 376

KLASSTORLEKEN I MEDELTAL I ÅBOS FOLKSKOLOR 1950 OCH 1955

Ökningen i elevantalet berörde särskilt
de finskspråkiga folkskolorna. I början 
av läsåret 1950-1951 fanns det 198
klasser, men vid mitten av 1970-talet

fanns det 472. Under samma tid mins-
kade de svenska skolornas klassantal. 
Läsåret 1975-1976 var de endast 18. 

Att börja skolan är för barnen ett
spänningsmoment. På 1950-talet
fanns det en viktig fråga för elever och 
föräldrar: morgon- eller kvällsskift. Det
klarnade först på hösten när klasser-
na bildades. Morgonturen ansågs vara 
bättre, för då kunde man ägna sig åt si-
na intressen på eftermiddagarna. 

I början av 1950-talet måste särs-
kilt de finska lägre folkskolklasserna
gå i eftermiddagsskift. Läget var svå-
rast läsåren 1952-1955. Då var 47-51 
klasser i kvällsskift. I alla Åbos skolor 
hade man växelläsning utom i de små 

skolorna i Ristimäki och Pansio. Snart 
flyttades trycket till de högre klasser-
na. Läsåret 1955-1956 fanns det 155
klasser i de högre folkskolorna och i
dem var 44 i kvällsskift. 

I början av 1950-talet placerades
de svenskspråkiga klasserna i Cygna-
eus, Sirkkala och Topelius. Detta anså-
gs inte vara välfungerande och frågan 
diskuterades också i tidningarna. Hös-
ten 1952 flyttades de svenska fortsät-
tningsklasserna från Cygnaeus till To-
pelius. Därefter kunde man placera al-
la klasstadier i Cygnaeus. Klasser från 
lägre folkskolan fanns också i Sirkkala 
och i Topelius. År 1953 stödde direk-
tionen ett förslag om att alla svensks-
pråkiga klasser skulle koncentreras till 
Snellman, efter att man fått tilläggsut-
rymmen för folkskolorna. Hösten 1955
kunde man ta i bruk nya och tidsenlig 
tilläggsutrymmen i Sirkkala. Från läså-
ret 1957-1958 hade de svenska skolor-
na inte längre växelläsning.

ÅBO STADS FOLKSKOLOR LÄSÅRET 1960-1975
MORGON- OCH KVÄLLSSKIFT I ÅBOS FOLKSKOLOR 1950-1959

hade man växelläsning utom i de små 
skolorna i Ristimäki och Pansio. Snart 
flyttades trycket till de högre klasser-
na. Läsåret 1955-1956 fanns det 155 
klasser i de högre folkskolorna och i 
dem var 44 i kvällsskift. 

I början av 1950-talet placerades de 
svenskspråkiga klasserna i Cygnaeus, 
Sirkkala och Topelius. Detta ansågs 
inte vara välfungerande och frågan 
diskuterades också i tidningarna. Hös-
ten 1952 flyttades de svenska fortsätt-
ningsklasserna från Cygnaeus till To-
pelius. Därefter kunde man placera al-
la klasstadier i Cygnaeus. Klasser från 
lägre folkskolan fanns också i Sirkkala 
och i Topelius. År 1953 stödde direk-
tionen ett förslag om att alla svensk-
språkiga klasser skulle koncentreras 
till Snellman, efter att man fått till-
läggsutrymmen för folkskolorna. Hös-
ten 1955 kunde man ta i bruk nya och 
tidsenlig tilläggsutrymmen i Sirkkala. 
Från läsåret 1957-1958 hade de svens-
ka skolorna inte längre växelläsning.
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NYA FOLKSKOLOR OCH 
MEDBORGARSKOLOR 

I stadsplanen från början av 1950-ta-
let definierar man vad som avses med 
en förort. Det är en plats där stadsbon 
kan leva och uträtta sina ärenden utan 
att färdas till stadens centrum utom 
då man besöker ett ämbetsverk. En 
förort kunde bilda ett skoldistrikt. I 
skoldistriktet skulle det finnas ca 420 
elever och en folkskola med 14 klas-
ser. Enligt stadsplanen skulle förorten 
placeras så att ingen utfart går rakt 
igenom. Skolan borde byggas intill en 
park, som kunde användas för rekrea-
tion. I området skulle finnas idrotts-
plan, utesimbassäng, bibliotek, försam-
lingshem och samlingslokal. Matva- 
ruaffär skulle byggas så nära invånar-
na att avståndet inte överstiger 400 
meter. Förorten kunde ha ca 6000 in-
vånare och skolan skulle placeras så, 
att barnens skolväg inte var längre än 
1,2 km.    

Vid början av 1950-talet fick Åbos 
förortsområden nya skolor. Den första 
som blev klar var skolan i Pansio, som 
togs i bruk 1952. Barnen från Hammar-
backa hade varit tvungna att gå i sko-
la i Kerttuli, där det fanns över 1000 
elever. Fast skolan arbetade i två olika 
skift, behövdes mera undervisningsut-
rymme. 

Man började planera en ny folksko-
la i Hammarbacka i början av 1950-ta-
let. Byggandet inleddes 1952. Skolan 
fick 16 klassrum och särskilda special-

utrymmen, bl.a. en matsal. Direktionen 
hade till och med föreslagit, att det nya 
skolhuset skulle få en simbassäng, men 
det förverkligades inte. Den nya sko-
lan för Hammarbackas barn blev fär-
dig 1953. 

Mera undervisningsutrymmen be-
hövdes särskilt i centrum, men ock-
så i utkanterna, för elevantalet ökade 
fortsättningsvis. Vid slutet av läsåret 
1953-1954 fanns det redan tre folksko-
lor med över 1000 elever: Martin koulu 
med 1113, Snellmanin koulu med 1097 
och Raunistulan koulu med 1031 elev-
er.

 I december 1952 gjorde folksko-
lornas direktion en framställning om 
att få en ny stor skola till centrum fö-
re höstterminen 1956. Samtidigt fäs-
te man uppmärksamhet vid att fort-
sättningsskolorna växer explosionsar-
tat. År 1960 räknade man att elever-
na i fortsättningsskolan var ca 1000. 
Var skolan, som hörde till Snellmans 
distrikt, exakt skulle placeras tog man 
inte ställning till ännu, men i november 
1953 föreslog direktionen för stads- 
styrelsen en centrumfolkskola i hörn-
tomten av Torngatan och Köpmans-
gatan. Ritningarna godkändes hösten 
1954. På detta sätt fick man i det gam-
la rutstadsområdet från början av hös-
ten 1955 ett nytt lärosäte, som började 
kallas Puolalan kansakoulu. Redan för-
sta året hade skolan över 1100 elever. 
Därtill kunde man ordna nya klassrum 
i några av de gamla folkskolorna. Sko-
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1950–1951 14

1951–1952 14

1952–1953 16

1953–1954 16

1954–1955 20

1955–1956 23

1956–1957 22

1957–1958 27

1958–1959 38

1959–1960 48

1960–1961 56

NYA FOLKSKOLOR OCH 
MEDBORGARSKOLOR 

I stadsplanen från början av 1950-ta-
let definierar man vad som avses med 
en förort. Det är en plats där stadsbon 
kan leva och uträtta sina ärenden utan 
att färdas till stadens centrum utom 
då man besöker ett ämbetsverk. En 
förort kunde bilda ett skoldistrikt. I 
skoldistriktet skulle det finnas ca 420 
elever och en folkskola med 14 klas-
ser. Enligt stadsplanen skulle förorten 
placeras så att ingen utfart går rakt 
igenom. Skolan borde byggas intill en 
park, som kunde användas för rekrea-
tion. I området skulle finnas idrottsp-
lan, utesimbassäng, bibliotek, försam-
lingshem och samlingslokal. Matva-
ruaffär skulle byggas så nära invånar-
na att avståndet inte överstiger 400 
meter. Förorten kunde ha ca 6000 in-
vånare och skolan skulle placeras så, 
att barnens skolväg inte var längre än 
1,2 km.    

Vid början av 1950-talet fick Åbos 
förortsområden nya skolor. Den första 
som blev klar var skolan i Pansio, som 
togs i bruk 1952. Barnen från Hammar-
backa hade varit tvungna att gå i sko-
la i Kerttuli, där det fanns över 1000 
elever. Fast skolan arbetade i två olika 
skift, behövdes mera undervisningsut-
rymme. 

Man började planera en ny folksko-
la i Hammarbacka i början av 1950-ta-
let. Byggandet inleddes 1952. Skolan 
fick 16 klassrum och särskilda speci-

alutrymmen, bl.a. en matsal. Direktio-
nen hade till och med föreslagit, att det 
nya skolhuset skulle få en simbassäng, 
men det förverkligades inte. Den nya 
skolan för Hammarbackas barn blev 
färdig 1953. 

Mera undervisningsutrymmen 
behövdes särskilt i centrum, men ock-
så i utkanterna, för elevantalet ökade 
fortsättningsvis. Vid slutet av läsåret 
1953-1954 fanns det redan tre folksko-
lor med över 1000 elever: Martin koulu 
med 1113, Snellmanin koulu med 1097 
och Raunistulan koulu med 1031 ele-
ver.

 I december 1952 gjorde folksko-
lornas direktion en framställning om 
att få en ny stor skola till centrum fö-
re höstterminen 1956. Samtidigt fäs-
te man uppmärksamhet vid att fort-
sättningsskolorna växer explosionsar-
tat. År 1960 räknade man att elever-
na i fortsättningsskolan var ca 1000. 
Var skolan, som hörde till Snellmans 
distrikt, exakt skulle placeras tog man 
inte ställning till ännu, men i november 
1953 föreslog direktionen för stadss-
tyrelsen en centrumfolkskola i hörn-
tomten av Torngatan och Köpmans-
gatan. Ritningarna godkändes hösten 
1954. På detta sätt fick man i det gamla 
rutstadsområdet från början av hösten 
1955 ett nytt lärosäte, som började kal-
las Puolalan kansakoulu. Redan förs-
ta året hade skolan över 1100 elever. 
Därtill kunde man ordna nya klassrum 
i några av de gamla folkskolorna. Sko-

lor uppstod också i förorterna. I början 
av oktober hade folkskolornas direk-
tion föreslagit ett skolbygge i Teräsrau-
tela. I slutet av årtiondet blev också en 
skola i Hirvensalo klar, som efter orts-
bornas önskan fick namnet Särkilah-
den koulu.

I november 1954 fäste direktionen 
för de finska folkskolorna igen upp-
märksamhet vid fortsättningsskolor-
nas svåra utrymmessituation. Då fanns 
fortsättningsklasser i Martti, Topelius 
och Nummi. Elevantalet beräknades 
vara 1500 efter några år, fast en gans-
ka stor del av årskullen gick till läro-
verk eller yrkesutbildning. Ingenstans 
hittades utrymmen för fortsättningss-
kolans växande elevmängd.

Vid 1950-talets början fanns det 
söder om Kuppisgatan ännu ett öppet 
område, där skolornas trädgårdsodlin-
gar var belägna. I november 1955 bes-
löt folkskolornas direktion föreslå för 
stadsstyrelsen, att platsen skulle vara 

lämplig för placering av fortsättningss-
kolan. Lämpligt till höstterminen 1958 
var så skolhuset färdigt som central-
fortsättningsskola. Den östra medbor-
garskolan fick senare namnet Puropel-
lon koulu. Läsåret 1958-1959 fanns det 
redan 1215 elever och 56 lärare. Den 
var då Finlands största medborgarsko-
la och även till elevantalet den största 
skolan i Åbo.

ANTALET KLASSER I 
FORTSÄTTNINGSSKOLAN 

ÅREN 1950-1960

De stora årskullarna gjorde att man gick i skola i två skift. På åns östra sida behövdes ett nytt skolhus. Lä
get förbättrades när man fick en ny skola till Hammarbacka hösten 1953. (Lauri Tiikasalo)

lor uppstod också i förorterna. I början 
av oktober hade folkskolornas direk-
tion föreslagit ett skolbygge i Teräsrau-
tela. I slutet av årtiondet blev också en 
skola i Hirvensalo klar, som efter orts-
bornas önskan fick namnet Särkilah-
den koulu.

I november 1954 fäste direktionen 
för de finska folkskolorna igen upp-
märksamhet vid fortsättningsskolor-
nas svåra utrymmessituation. Då fanns 
fortsättningsklasser i Martti, Topelius 
och Nummi. Elevantalet beräknades 
vara 1500 efter några år, fast en gan-
ska stor del av årskullen gick till läro-
verk eller yrkesutbildning. Ingenstans 
hittades utrymmen för fortsättnings-
skolans växande elevmängd.

Vid 1950-talets början fanns det 
söder om Kuppisgatan ännu ett öp-
pet område, där skolornas trädgårds- 
odlingar var belägna. I november 
1955 beslöt folkskolornas direktion 
föreslå för stadsstyrelsen, att plat-

sen skulle vara lämplig för placering 
av fortsättningsskolan. Lämpligt till 
höstterminen 1958 var så skolhu-
set färdigt som centralfortsättnings- 
skola. Den östra medborgarskolan fick  
senare namnet Puropellon koulu. Läs-
året 1958-1959 fanns det redan 1215 
elever och 56 lärare. Den var då Fin-
lands största medborgarskola och även 
till elevantalet den största skolan i Åbo.
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Namn År då skolan stod 
klar

Pansion koulu 1950

Vasaramäen koulu 1953

Puolalan koulu 1955

Teräsrautelan koulu 1956

Särkilahden koulu 1957

Keskusjatkokoulu 1958

Pallivahan koulu 1959

Pääskyvuoren koulu 1961

Läntinen kansalaiskoulu 1964

Luolavuoren koulu 1964

Samppalinnan koulu 1969

NYA FOLK- OCH 
MEDBORGARSKOLOR I ÅBOEfter att Puropellon koulu blivit klar

fortsatte ännu medborgarskolornas ut-
rymmesbehov att växa. Läsåret 1960-
1961 fanns det sammanlagt 1836 ele-
ver i medborgarskolorna. Man börja-
de planera ett större skolhus väster om
Aura å, som man i detta skede kallade 
II kansalaiskoulu. Skolhuset stod klart 
i Rieskalähde 1964 och fick då nam-
net Läntinen kansalaiskoulu. Klassrum
fanns sammanlagt 44.

I början av höstterminen 1961 in-
ledde Pääskyvuoren koulu sin verk-
samhet. I mitten av 1960-talet bygg-
des en flygelbyggnad vid Kerttulin kou-
lu för skolans matsal och gymnastik-
sal. Cygnaeus skolas hus vid Salutor-
get, där folkskolorna i Åbo hade inlett 
sin verksamhet i januari 1872, fick ri-
vningsdom, och skolan flyttade till den 
svenska flickskolans tidigare utrym-
men vid Eriksgatan.

I Åbos förortsområden byggdes nya
skolutrymmen i rask takt. Först 1970
kunde alla barn i folkskolorna gå i sko-
la utan eftermiddagsskift. Men i de nya 
förorterna bodde rikligt med barnfa-
miljer, så nya skolbyggnader behövdes 
hela tiden.

I april 1970 fastställde skolstyrel-
sen en förändring i reglementet för
Åbo stads folkskolor, där man till fol-
kskolornas namnförteckning tillade
skolorna Aunela, Iso-Heikkilä, Jäkärlä, 
Kakskerta, Moisio och Paimala. Nam-
net Tarkkailukoulu ändrades till Mi-
kaelin koulu. I december godkände
stadsfullmäktige ett tillägg till regle-
mentet med Hannunniitun koulu och
Ilpoisten koulu samt att man strök
namnet Vartiovuoren koulu. Vi samma 
tid gav stadsstyrelsen tillstånd att riva 
Mikaelin koulus gamla träbyggnad från
1874, och att platsen skulle bli ett gå-
rdsområde.

Antalet barn som försummade sin
läroplikt minskade i jämn takt, men
hösten 1950 fanns det ändå ca 300
fall. Speciellt sådana barn som hade
gått något år i läroverk, men som in-
te klarat sig, var ovilliga att fortsätta
sin skolgång i folkskolan. I fortsättnin-
gsskolans klasser fanns det också då
och då någon skolkare. Några fall led-
de till åtal och rättegång, där vårdnads-
havarna dömdes till böter. I slutet av
årtiondet minskade antalet barn som
försummade läroplikten. Oklara skol-
gångsfall kunde granskas och åtgärdas 
och i vissa extrema fall gavs ärendet till
allmänna åklagaren.

Elevantalet ökade också i fortsättningsskolan. Kes
kusjatkokoulu eller Itäinen kansalaiskoulu stod klar 
1958. Den var på sin tid landets största medbor
garskola. (Lauri Tiikasalo)

1960-talet var en tid av livlig ut-
byggnad av förorterna. Åbo växte ut 
från det gamla rutstadsområdet. I mit-
ten av årtiondet föddes alldeles ny bo-
sättning i stadsdelen Kurala. Årligen 
byggdes nästan 200 nya höghuslägen-
heter i Hannunniittu. På samma sätt 
reste sig nya höghus i Svalberga, Kas- 
tu, Uittamo och i området vid Janvä-
gen. I slutet av 1960-talet byggde man  
livligt i Suikkila, Nättinummi, Ilpois och 
Laustis.

År 1967 anslöts kommunen S:t Ma-
rie till Åbo och samtidigt anslöts Pai-
malan koulu, som börjat sin verksam-
het 1904, och Moision koulu, som bli-
vit klar 1955, till stadens skolväsen. I 
samgångsavtalet lovade Åbo att bibe-
hålla skolservicen i området. 1968 ut-
ökades skolornas antal igen när Kaks-
kerran kansakoulu anslöts till staden. 

Efter att Puropellon koulu blivit klar 
fortsatte ännu medborgarskolornas ut-
rymmesbehov att växa. Läsåret 1960-
1961 fanns det sammanlagt 1836 elev-
er i medborgarskolorna. Man började 
planera ett större skolhus väster om 
Aura å, som man i detta skede kallade 
II kansalaiskoulu. Skolhuset stod klart 
i Rieskalähde 1964 och fick då nam-
net Läntinen kansalaiskoulu. Klassrum 
fanns sammanlagt 44.

I början av höstterminen 1961 in-
ledde Pääskyvuoren koulu sin verk-
samhet. I mitten av 1960-talet bygg-
des en flygelbyggnad vid Kerttulin kou-
lu för skolans matsal och gymnastik-
sal. Cygnaeus skolas hus vid Salutor-
get, där folkskolorna i Åbo hade inlett 
sin verksamhet i januari 1872, fick riv-
ningsdom, och skolan flyttade till den 
svenska flickskolans tidigare utrym-
men vid Eriksgatan.
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I slutet av 1950-talet fick också Teräsrautela en egen folkskola. (TKA)

I Åbos förortsområden byggdes nya 
skolutrymmen i rask takt. Först 1970 
kunde alla barn i folkskolorna gå i sko-
la utan eftermiddagsskift. Men i de nya 
förorterna bodde rikligt med barnfa-
miljer, så nya skolbyggnader behövdes 
hela tiden.

I april 1970 fastställde skolstyrel-
sen en förändring i reglementet för 
Åbo stads folkskolor, där man till folk-
skolornas namnförteckning tillade 
skolorna Aunela, Iso-Heikkilä, Jäkärlä, 
Kakskerta, Moisio och Paimala. Nam-
net Tarkkailukoulu ändrades till Mi- 
kaelin koulu. I december godkände 
stadsfullmäktige ett tillägg till regle-
mentet med Hannunniitun koulu och 
Ilpoisten koulu samt att man strök 
namnet Vartiovuoren koulu. Vi samma 
tid gav stadsstyrelsen tillstånd att riva 

Mikaelin koulus gamla träbyggnad 
från 1874, och att platsen skulle bli ett 
gårdsområde.

Antalet barn som försummade sin 
läroplikt minskade i jämn takt, men 
hösten 1950 fanns det ändå ca 300 
fall. Speciellt sådana barn som hade 
gått något år i läroverk, men som inte 
klarat sig, var ovilliga att fortsätta sin 
skolgång i folkskolan. I fortsättnings- 
skolans klasser fanns det också då och 
då någon skolkare. Några fall ledde 
till åtal och rättegång, där vårdnads-
havarna dömdes till böter. I slutet av 
årtiondet minskade antalet barn som 
försummade läroplikten. Oklara skol-
gångsfall kunde granskas och åtgärdas 
och i vissa extrema fall gavs ärendet till 
allmänna åklagaren.
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VIIKKOTUNTIMÄÄRÄT JA OPPIAINEET 
TURUN SUOMENKIELISISSÄ 

KANSAKOULUISSA 1969–1970470

I II III IV V VI

Religion eller 
religionshistoria och sedelära

2 2 2 2 2 2

Omgivningslära 3 3 1 1 - -

Modersmålet och skrivning 9 9 6 6 6 6

Räkning och geometri 4 4 5 5 4 4

Historia - - - - 2 2

Geografi/naturkunskap - - 3 3 4 4

Medborgarfärdighet - - 1 1 1 1

Teckning 1 1 2 2 2 2

Handarbete 2 2 2 2 2 2

Gymnastik och idrott 1,5 1,5 2 2 3 3

Sång 1,5 1,5 2 2 2 2

Engelska - - 2 2 3 3

Sammanlagt  24 24 28 28 31 31

Elevhandledning - 1 1 1 1 1

Svenska (frivilligt) - - - - - 2

VECKOTIMANTALET I OLIKA LÄROÄMNEN I ÅBOS 
FINSKSPRÅKIGA FOLKSKOLOR 1969-1970

Finskspråkiga Svenskspråkiga

I folkskolor 9492  533

i medborgarskolor 1766  53

I obs- eller hörselskadades klasser 103 -

I hjälpskola 112 10

I folkskola annanstans 158 4

I läroverk 4644 607

I yrkesskola eller motsvarande 644 -

I klass för skada med syn eller tal 9 -

I skolhem 22 -

Hemma med direktionens övervakning 5 1

Läroplikten är utförd 748 33

Befriad från läroplikt 46 1

Försummad läroplikt 7 1

Sammanlagt 17549 1294

INLÄRNING OCH 
BESPISNING 

Tidsepokens stora förändring syns 
också i undervisningsprogrammet. 
Som de första i hela Finland började 
man i Åbo 1957 som försök ha under-
visning i engelska i Kerttuli och Puolala 
på en s.k. språklinje. Det var ett riktigt 
gjort beslut. Sökande till de här klas-
serna var så många, att men beslöt att 
utvidga undervisningen. Från följande 
läsår läste man engelska också i Martti, 

Raunistula och Vasaramäki. Efter några 
år studerade hälften av eleverna i Åbos 
folkskolor på den s.k. språklinjen. År 
1967 blev studier i främmande språk 
obligatoriskt från årskurs III. Svenska 
kunde man i finska skolor läsa som fri-
villigt språk från årskurs VI. I folksko-
lorna och medborgarskolorna följde 
man den timfördelning som fastställts 
nationellt 1968. I de svenska skolorna 
började man följa den nya timfördel-
ningen från hösten följande år.

ELEVER I LÄROPLIKTSÅLDERN I ÅBO 1960

Flickornas gymnastiktimme i Vasaramäen koulu på 1950-talet. (TKA)
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VIIKKOTUNTIMÄÄRÄT JA OPPIAINEET 
TURUN SUOMENKIELISISSÄ 

KANSAKOULUISSA 1969–1970470

I II III IV V VI

Religion eller 
religionshistoria och sedelära

2 2 2 2 2 2

Omgivningslära 3 3 1 1 - -

Modersmålet och skrivning 9 9 6 6 6 6

Räkning och geometri 4 4 5 5 4 4

Historia - - - - 2 2

Geografi/naturkunskap - - 3 3 4 4

Medborgarfärdighet - - 1 1 1 1

Teckning 1 1 2 2 2 2

Handarbete 2 2 2 2 2 2

Gymnastik och idrott 1,5 1,5 2 2 3 3

Sång 1,5 1,5 2 2 2 2

Engelska - - 2 2 3 3

Sammanlagt  24 24 28 28 31 31

Elevhandledning - 1 1 1 1 1

Svenska (frivilligt) - - - - - 2

VECKOTIMANTALET I OLIKA LÄROÄMNEN I ÅBOS 
FINSKSPRÅKIGA FOLKSKOLOR 1969-1970

Finskspråkiga Svenskspråkiga

I folkskolor 9492  533

i medborgarskolor 1766  53

I obs- eller hörselskadades klasser 103 -

I hjälpskola 112 10

I folkskola annanstans 158 4

I läroverk 4644 607

I yrkesskola eller motsvarande 644 -

I klass för skada med syn eller tal 9 -

I skolhem 22 -

Hemma med direktionens övervakning 5 1

Läroplikten är utförd 748 33

Befriad från läroplikt 46 1

Försummad läroplikt 7 1

Sammanlagt 17549 1294

INLÄRNING OCH 
BESPISNING 

Tidsepokens stora förändring syns 
också i undervisningsprogrammet. 
Som de första i hela Finland började 
man i Åbo 1957 som försök ha under-
visning i engelska i Kerttuli och Puolala 
på en s.k. språklinje. Det var ett riktigt 
gjort beslut. Sökande till de här klas-
serna var så många, att men beslöt att 
utvidga undervisningen. Från följande 
läsår läste man engelska också i Martti, 

Raunistula och Vasaramäki. Efter några 
år studerade hälften av eleverna i Åbos 
folkskolor på den s.k. språklinjen. År 
1967 blev studier i främmande språk 
obligatoriskt från årskurs III. Svenska 
kunde man i finska skolor läsa som fri-
villigt språk från årskurs VI. I folksko-
lorna och medborgarskolorna följde 
man den timfördelning som fastställts 
nationellt 1968. I de svenska skolorna 
började man följa den nya timfördel-
ningen från hösten följande år.

ELEVER I LÄROPLIKTSÅLDERN I ÅBO 1960 INLÄRNING OCH 
BESPISNING
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Under de stora årskullarnas tid behövdes flera lä
rare. På bilden lärarna i den nya Teräsrautelan kou
lu läsåret 1957-1958. (TKA)

Ny var en handledning i yrkesval 
med tillhörande arbetspraktik riktad 
till fortsättningsskolans elever. Utgå-
ende från förebilder från Sverige star-
tades denna verksamhet av stadens 
yrkesvalshandledare, filosofielicenti-
at Mauno Koivisto. Våren 1955 deltog 
en grupp elever från Nummen koulu i 
denna verksamhet. Koivisto blev inter-
vjuad om verksamheten i Turun Sano-
mat.

I intervjun konstaterar han, att 
verksamheten med yrkesval krävt vis-
sa ändringar i läroplanerna. Samman-
lagt hade man gjort 35 besök på olika 
arbetsplatser och att antalet ytterliga-
re ökar. Man hade också ordnat infor-
mationsmöten för föräldrarna om yr-
kesvalsverksamheten.

Förutom att bekanta sig med olika 
arbetsplatser fick eleverna i klass 8 i 
Nummen koulu arbetslivsorientering. 
De var då varannan lördag på en ar-
betsplats som de var intresserade av 
och som av läraren bedömts vara lämp-
lig. 

De s.k. obsklasserna hade åren 1960-
1970 ca 100 elever. Detta var ca 1 %

% av folkskolornas elevantal. Ca 90 % 
av eleverna i obsklasserna var pojkar.

Ordning och reda upprätthölls med 
fast hand i tidens anda. Många lärare
hade tjänat fosterlandet i försvarsmak-
ten i flera år. Att detta syntes på lektio-
nerna var oundvikligt. I en minnesbok 
om livet i Åbos folkskolor beskrivs en 
lärares geografiundervisning för års-
kurs III så här:

” Eftersom det var en man 
som varit i kriget, ville han göra 
timmarna mera levande och 
fosterländska genom att berätta 
krigsminnen. På kartan visades 
Finlands naturliga gränser och 
ganska ofta berättade han för oss 
barn mer eller mindre lämpliga
historier från kriget.” (öv

 
ers.)

Allting skedde inte helt enlig läroplan-
smässiga och didaktiska direktiv i sko-
lorna. Elevens slöjdalster kunde få en
speciell ”slutbedömning”. Enbart siff-
ran på betyget säger inte hela sannin-
gen, och följande skolminne berättar
en del:

”´ Salkku´ var en något argsint
lärare, som ibland dömde ett 
misslyckat arbete till att brännas. 
Detta skedde dramatiskt så att 
arbetet knäcktes i bitar över knäet 
för att sedan kastas i kakelugnen 
– Ristimäki hade ju vedeldning på
1960-talet:”  (övers.)

Musikklassverksamheten i Åbo
började i Puolalan koulu 1968. Sökan-
de var ca 50, av vilka lärare Anna-Mai-
ja Sillanpää antog 30 till musikklassen. 
Målsättningen var att utveckla ett mån-
gsidigt musikintresse hos eleverna, för 
endast ett fåtal blir yrkesmusiker. Mu-
sikklassverksamheten och möjligheten
att studera s.k. sällsynta språk gav med
tiden skolan en särprägel. 

Folkskolelevernas uppförande var
i allmänhet gott, men allting fungera-
de ju inte perfekt. Exempelvis läsåret
1950-1951 skickades för olika förseel-
ser en elev från lägre folkskolan, en
från högre folkskolan, en från hjälps-
kolan och två elever från fortsättnin-
gsskolan till Kulho pojkhem.

I de stora folkskolorna fanns cent-
ralradio och elektriska ringklockor,
som timme efter timme gav rytm åt
skoldagen. På skolgården var det trän-
gsel från morgon till kväll, när till och 
med över tusen elever försökte få av-
koppling under rasterna. Skolgårdar-
na vid centrumskolorna var trånga och 
asketiska. Vid de mindre skolorna i pe-
riferin kunde läget vara ett helt annat. 
Som tecken på att timmen började eller
slutade ringde läraren för hand med en
klocka. På rasterna lekte barnen med
iver gamla lekar. I ett område som kan-
tades av träd och buskar fanns det al-
ltid gott om gömställen. Ibland kunde 
läraren se att leken var på hälft, och
kunde vänta med ringningen. 

Rasterna var små och trevliga
avbrott i den dagliga skolrutinen. En
person som var elev i en liten folkskola 
i Åbo (Ristimäki) på 1960-talet har i si-
na skolminnen beskrivit hur det kunde 
gå till under en rast:

” När vintern kom, var det 
absolut pulkabacken som gällde 
under rasterna. Backen ledde ner 
till Aura å och började genast vid 
skolgården, från vänstra sidan av 
toalettbyggnaden från gården sett. 
Backen var lång och ganska brant. 
Man fick ordentlig fart och pulkan 
kunde glida över hela isen och till 
och med lite upp på den motsatta 
åstranden. Man använde vanliga 
kälkar av trä, och några lyckliga 

” ´Salkku´ var en något argsint lä-
rare, som ibland dömde ett misslyckat 
arbete till att brännas. Detta skedde 
dramatiskt så att arbetet knäcktes i 
bitar över knäet för att sedan kastas 
i kakelugnen – Ristimäki hade ju ved-
eldning på 1960-talet.”  (övers.)

av folkskolornas elevantal. Ca 90 % av 
eleverna i obsklasserna var pojkar.

Ordning och reda upprätthölls med 
fast hand i tidens anda. Många lärare 
hade tjänat fosterlandet i försvarsmak-
ten i flera år. Att detta syntes på lektio-
nerna var oundvikligt. I en minnesbok 
om livet i Åbos folkskolor beskrivs en 
lärares geografiundervisning för års-
kurs III så här:

Allting skedde inte helt enlig läroplans-
mässiga och didaktiska direktiv i sko-
lorna. Elevens slöjdalster kunde få en 
speciell ”slutbedömning”. Enbart siff-
ran på betyget säger inte hela sanning-
en, och följande skolminne berättar en 
del:
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Mikko Hirvoila talar i centralradion i Vasaramäen 
koulu på 1950-talet (TKA)

% av folkskolornas elevantal. Ca 90 % 
av eleverna i obsklasserna var pojkar.

Ordning och reda upprätthölls med 
fast hand i tidens anda. Många lärare
hade tjänat fosterlandet i försvarsmak-
ten i flera år. Att detta syntes på lektio-
nerna var oundvikligt. I en minnesbok 
om livet i Åbos folkskolor beskrivs en 
lärares geografiundervisning för års-
kurs III så här:

” Eftersom det var en man 
som varit i kriget, ville han göra 
timmarna mera levande och 
fosterländska genom att berätta 
krigsminnen. På kartan visades 
Finlands naturliga gränser och 
ganska ofta berättade han för oss 
barn mer eller mindre lämpliga
historier från kriget.” (övers.)

Allting skedde inte helt enlig läroplan-
smässiga och didaktiska direktiv i sko-
lorna. Elevens slöjdalster kunde få en
speciell ”slutbedömning”. Enbart siff-
ran på betyget säger inte hela sannin-
gen, och följande skolminne berättar
en del:

”´ Salkku´ var en något argsint
lärare, som ibland dömde ett 
misslyckat arbete till att brännas. 
Detta skedde dramatiskt så att 
arbetet knäcktes i bitar över knäet 
för att sedan kastas i kakelugnen 
– Ristimäki hade ju vedeldning på
1960-talet:”  (övers.)

Musikklassverksamheten i Åbo
började i Puolalan koulu 1968. Sökan-
de var ca 50, av vilka lärare Anna-Mai-
ja Sillanpää antog 30 till musikklassen. 
Målsättningen var att utveckla ett mån-
gsidigt musikintresse hos eleverna, för 
endast ett fåtal blir yrkesmusiker. Mu-
sikklassverksamheten och möjligheten
att studera s.k. sällsynta språk gav med
tiden skolan en särprägel. 

Folkskolelevernas uppförande var
i allmänhet gott, men allting fungera-
de ju inte perfekt. Exempelvis läsåret
1950-1951 skickades för olika förseel-
ser en elev från lägre folkskolan, en
från högre folkskolan, en från hjälps-
kolan och två elever från fortsättnin-
gsskolan till Kulho pojkhem.

I de stora folkskolorna fanns cent-
ralradio och elektriska ringklockor,
som timme efter timme gav rytm åt
skoldagen. På skolgården var det trän-
gsel från morgon till kväll, när till och 
med över tusen elever försökte få av-
koppling under rasterna. Skolgårdar-
na vid centrumskolorna var trånga och 
asketiska. Vid de mindre skolorna i pe-
riferin kunde läget vara ett helt annat. 
Som tecken på att timmen började eller
slutade ringde läraren för hand med en
klocka. På rasterna lekte barnen med
iver gamla lekar. I ett område som kan-
tades av träd och buskar fanns det al-
ltid gott om gömställen. Ibland kunde 
läraren se att leken var på hälft, och
kunde vänta med ringningen. 

Rasterna var små och trevliga
avbrott i den dagliga skolrutinen. En
person som var elev i en liten folkskola 
i Åbo (Ristimäki) på 1960-talet har i si-
na skolminnen beskrivit hur det kunde 
gå till under en rast:

” När vintern kom, var det 
absolut pulkabacken som gällde 
under rasterna. Backen ledde ner 
till Aura å och började genast vid 
skolgården, från vänstra sidan av 
toalettbyggnaden från gården sett. 
Backen var lång och ganska brant. 
Man fick ordentlig fart och pulkan 
kunde glida över hela isen och till 
och med lite upp på den motsatta 
åstranden. Man använde vanliga 
kälkar av trä, och några lyckliga 

% av folkskolornas elevantal. Ca 90 % 
av eleverna i obsklasserna var pojkar.

Ordning och reda upprätthölls med 
fast hand i tidens anda. Många lärare
hade tjänat fosterlandet i försvarsmak-
ten i flera år. Att detta syntes på lektio-
nerna var oundvikligt. I en minnesbok 
om livet i Åbos folkskolor beskrivs en 
lärares geografiundervisning för års-
kurs III så här:

” Eftersom det var en man 
som varit i kriget, ville han göra 
timmarna mera levande och 
fosterländska genom att berätta 
krigsminnen. På kartan visades 
Finlands naturliga gränser och 
ganska ofta berättade han för oss 
barn mer eller mindre lämpliga
historier från kriget.” (övers.)

Allting skedde inte helt enlig läroplan-
smässiga och didaktiska direktiv i sko-
lorna. Elevens slöjdalster kunde få en
speciell ”slutbedömning”. Enbart siff-
ran på betyget säger inte hela sannin-
gen, och följande skolminne berättar
en del:

”´ Salkku´ var en något argsint
lärare, som ibland dömde ett 
misslyckat arbete till att brännas. 
Detta skedde dramatiskt så att 
arbetet knäcktes i bitar över knäet 
för att sedan kastas i kakelugnen 
– Ristimäki hade ju vedeldning på
1960-talet:”  (övers.)

Musikklassverksamheten i Åbo
började i Puolalan koulu 1968. Sökan-
de var ca 50, av vilka lärare Anna-Mai-
ja Sillanpää antog 30 till musikklassen. 
Målsättningen var att utveckla ett mån-
gsidigt musikintresse hos eleverna, för 
endast ett fåtal blir yrkesmusiker. Mu-
sikklassverksamheten och möjligheten
att studera s.k. sällsynta språk gav med
tiden skolan en särprägel. 

Folkskolelevernas uppförande var
i allmänhet gott, men allting fungera-
de ju inte perfekt. Exempelvis läsåret
1950-1951 skickades för olika förseel-
ser en elev från lägre folkskolan, en
från högre folkskolan, en från hjälps-
kolan och två elever från fortsättnin-
gsskolan till Kulho pojkhem.

I de stora folkskolorna fanns cent-
ralradio och elektriska ringklockor,
som timme efter timme gav rytm åt
skoldagen. På skolgården var det trän-
gsel från morgon till kväll, när till och 
med över tusen elever försökte få av-
koppling under rasterna. Skolgårdar-
na vid centrumskolorna var trånga och 
asketiska. Vid de mindre skolorna i pe-
riferin kunde läget vara ett helt annat. 
Som tecken på att timmen började eller
slutade ringde läraren för hand med en
klocka. På rasterna lekte barnen med
iver gamla lekar. I ett område som kan-
tades av träd och buskar fanns det al-
ltid gott om gömställen. Ibland kunde 
läraren se att leken var på hälft, och
kunde vänta med ringningen. 

Rasterna var små och trevliga
avbrott i den dagliga skolrutinen. En
person som var elev i en liten folkskola 
i Åbo (Ristimäki) på 1960-talet har i si-
na skolminnen beskrivit hur det kunde 
gå till under en rast:

” När vintern kom, var det 
absolut pulkabacken som gällde 
under rasterna. Backen ledde ner 
till Aura å och började genast vid 
skolgården, från vänstra sidan av 
toalettbyggnaden från gården sett. 
Backen var lång och ganska brant. 
Man fick ordentlig fart och pulkan 
kunde glida över hela isen och till 
och med lite upp på den motsatta 
åstranden. Man använde vanliga 
kälkar av trä, och några lyckliga 

Musikklassverksamheten i Åbo 
började i Puolalan koulu 1968. Sökan-
de var ca 50, av vilka lärare Anna-Mai-
ja Sillanpää antog 30 till musikklassen. 
Målsättningen var att utveckla ett mång- 
sidigt musikintresse hos eleverna, för 
endast ett fåtal blir yrkesmusiker. Mu-
sikklassverksamheten och möjligheten 
att studera s.k. sällsynta språk gav med 
tiden skolan en särprägel. 

Folkskolelevernas uppförande var 
i allmänhet gott, men allting fungera-
de ju inte perfekt. Exempelvis läsåret 
1950-1951 skickades för olika förse-
elser en elev från lägre folkskolan, en 
från högre folkskolan, en från hjälp- 
skolan och två elever från fortsättnings- 
skolan till Kulho pojkhem.

I de stora folkskolorna fanns cent- 
ralradio och elektriska ringklockor, 
 som timme efter timme gav rytm åt 
skoldagen. På skolgården var det träng-
sel från morgon till kväll, när till och 
med över tusen elever försökte få av-
koppling under rasterna. Skolgårdar- 
na vid centrumskolorna var trånga och 
asketiska. Vid de mindre skolorna i pe-
riferin kunde läget vara ett helt annat. 
Som tecken på att timmen började eller 
slutade ringde läraren för hand med en 
klocka. På rasterna lekte barnen med 
iver gamla lekar. I ett område som kan-
tades av träd och buskar fanns det all-
tid gott om gömställen. Ibland kunde 
läraren se att leken var på hälft, och 
kunde vänta med ringningen. 

Rasterna var små och trevliga 
avbrott i den dagliga skolrutinen. En 
person som var elev i en liten folkskola 
i Åbo (Ristimäki) på 1960-talet har i si-
na skolminnen beskrivit hur det kunde 
gå till under en rast:
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hade pulkor av plast. Till timmarna 
kom man sedan med kläderna 
fulla av snö, som sedan smalt – 
så ganska våta var vi ofta.” (övers.) 

I en del skolor var det fortfarande ve-
deldning. En viss omväxling i undervis-
ningssituationen var det när gårdskar-
len uppenbarade sig under lektionen
för att fylla på ved.

Ordnandet av skolbespisning och
skolmatens kvalitet hade direktio-
nen fäst uppmärksamhet vid redan på 
1940-talet och tidigare. Frågan disku-
terades på nytt flera gånger i början av 

1950-talet. Av direktionens protokoll
framgår klart, att läget var otillfredss-
tällande. När man i många städer och 
även på landsbygden hade skilda mat-
salar i skolorna, var det i Åbo ofta så,
att maten fördes i kärl utanför klass-
rumsdörren. En liten förbättring var
det om maten fördes direkt in i klassen.
Skolläkaren önskade att maten skulle
hålla högre kvalitet och att det blev
större variationer i matsedeln. I Martti 
började man 1952 på försök uppgöra 
en matlista som omfattade två veckor. 
Detta ansågs lyckat och det nya syste-
met togs i bruk också i Pansio. Särskil-
da matsalar fanns alltså i allmänhet in-
te, utan man åt i klassrummen. Matse-
deln förblev ganska ensidig, för i mån-
ga av Åbos folkskolor fanns det endast 
en murgryta för matlagningen. 

Läget varierade stort mellan sta-
dens olika skolor. En f.d. elev vid Ris-
timäen koulu, Kirsti Hanski, har i sina 
hågkomster från skoltiden berättat att 
det lagdes mat i skolans källarvåning. 
Där fanns en stor gryta liknande en
vattengryta i en bastu. Maten var inte 
alltid så smaklig. Varje måndag var det 
makaronivälling, som enligt minnena
ofta var vidbränd. På torsdagarna var 
det ändå ärtsoppa som var god. Maten 
fördes till klassrummen och läraren
fick portionera ut maten till barnen.

Direktionen var helt medveten om 
läget. Inspektör Koskimies kontatera-
de i en intervju i Turun sanomat 1954, 
att man i Åbo inte avser att grunda sto-

ra skolkök. Däremot försöker man var-
tefter som nya skolor grundas göra sig 
av med gamla, primitiva skolkök. 

I början av år 1956 beslöt stadsfull-
mäktige, att grunda en särskild tjänst 
som ledande husmor för skolköken.
Så småningom började man se förän-
dringar till det bättre. Man försökte
göra kosten mångsidigare genom att
erbjuda eleverna grönsaker, äpplen
och t.o.m. apelsiner. En del skolor ha-
de köttbullar och dillkött på sin matlis-
ta. I Puolala och Vasaramäki, som hade 
möjlighet att laga mat i ugn, gjordes oli-
ka lådor och såser. Matens förbättrade 
kvalitet ökade kostnaderna, för det la-
gades ca 13 000 portioner per dag. På 
grund av högre priser kunde man inte 
läsåret 1957-1958 bjuda färska fruk-
ter år barnen, men det började synas
vegetariska inslag i menyn. I de skolor 
som hade egna framställningskök var
skolmaten någorlunda mångsidig. De

skolor däremot som fick maten tran-
sporterad från någon annan skolas kök
hade på grund av transportsvårighe-
ter mindre mångsidig mat: mest gröt
och soppa.

Läsåret 1960-1961 hörde mjölk och
bröd till barnens skolmåltid varje dag. 
Man gjorde försök med tanke på följan-
de läsår. Från och med läsåret 1961-
1962 utökades matlistan med ärt- och 
köttsoppa, potatis och sås samt lådrät-
ter. En dag i veckan ersattes gröten
med kålgryta. Från följande läsår er-
sattes gröten som serverats på månda-
gar med potatisstuvning och sås. Grö-
tens och vällingens andel av matlistan 
minskade och serverades från läsåret
1963-1964 endast på lördagarna.

Skolköken i Läntinen kansalaiskou-
lu och Nummen koulu verkade som
centralkök i mitten av 1960-talet. De
producerade mat för flera skolor. När
det inte fanns eget kök i alla skolhus,
gjorde man år 1965 försök med djupf-
ryst mat, men man avstod, för kvalite-
ten var inte tillfredsställande. Däremot 
tog man igen i bruk fryst mat läsåret
1966-1967. Man erbjöd också rårivna 
rotfrukter eller bärsylt.

Matlistan uppgjordes för fyra ve-
ckor. År 1970 fanns det på menyn fö-
rutom bröd, mjölk och smör rätter av 
kött, fisk, blod eller lever samt grönsa-
ker. De djupfrysta rätterna var desam-
ma som skolköket hade. Då och då kun-
de eleverna få äpplen till efterrätt.

Centrumskolorna gårdar var ganska trista, men 
det hindrade inte barnens glada lekar. Bilden från 
år 1962. (TKA)

I en del skolor var det fortfarande ved-
eldning. En viss omväxling i undervis-
ningssituationen var det när gårdskar-
len uppenbarade sig under lektionen 
för att fylla på ved.

Ordnandet av skolbespisning och 
skolmatens kvalitet hade direktio-
nen fäst uppmärksamhet vid redan på 
1940-talet och tidigare. Frågan disku-
terades på nytt flera gånger i början av 

1950-talet. Av direktionens protokoll 
framgår klart, att läget var otillfreds-
ställande. När man i många städer och 
även på landsbygden hade skilda mat-
salar i skolorna, var det i Åbo ofta så, 
att maten fördes i kärl utanför klass-
rumsdörren. En liten förbättring var 
det om maten fördes direkt in i klassen. 
Skolläkaren önskade att maten skulle 
hålla högre kvalitet och att det blev 
större variationer i matsedeln. I Martti 
började man 1952 på försök uppgöra 
en matlista som omfattade två veckor. 
Detta ansågs lyckat och det nya syste-
met togs i bruk också i Pansio. Särskil- 
da matsalar fanns alltså i allmänhet in-
te, utan man åt i klassrummen. Matse-
deln förblev ganska ensidig, för i många 
av Åbos folkskolor fanns det endast en 
murgryta för matlagningen. 

Läget varierade stort mellan sta-
dens olika skolor. En f.d. elev vid Ris-
timäen koulu, Kirsti Hanski, har i sina 
hågkomster från skoltiden berättat att 
det lagdes mat i skolans källarvåning. 
Där fanns en stor gryta liknande en 
vattengryta i en bastu. Maten var inte 
alltid så smaklig. Varje måndag var det 
makaronivälling, som enligt minnena 
ofta var vidbränd. På torsdagarna var 
det ändå ärtsoppa som var god. Maten 
fördes till klassrummen och läraren 
fick portionera ut maten till barnen.

Direktionen var helt medveten om 
läget. Inspektör Koskimies kontatera-
de i en intervju i Turun sanomat 1954, 
att man i Åbo inte avser att grunda 
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Personalen i skolköket i Snellmanin koulu i mitten 
av 1950talet. Under de stora årskullarnas tid fäste 
man större vikt vid skolmaten är tidigare. Matens 
kvalitet förbättrades, skolorna fick matsalar och 
personalens yrkeskunnighet förbättrades. (TKA)

stora skolkök. Däremot försöker man 
vartefter som nya skolor grundas göra 
sig av med gamla, primitiva skolkök. 

I början av år 1956 beslöt stadsfull-
mäktige, att grunda en särskild tjänst 
som ledande husmor för skolköken. 
Så småningom började man se föränd- 
ringar till det bättre. Man försökte 
göra kosten mångsidigare genom att 
erbjuda eleverna grönsaker, äpplen 
och t.o.m. apelsiner. En del skolor ha-
de köttbullar och dillkött på sin matlis-
ta. I Puolala och Vasaramäki, som hade 
möjlighet att laga mat i ugn, gjordes oli-
ka lådor och såser. Matens förbättrade 
kvalitet ökade kostnaderna, för det la-
gades ca 13 000 portioner per dag. På 
grund av högre priser kunde man inte 
läsåret 1957-1958 bjuda färska fruk-
ter år barnen, men det började synas 
vegetariska inslag i menyn. I de skolor 
som hade egna framställningskök var 
skolmaten någorlunda mångsidig. De 

skolor däremot som fick maten trans-
porterad från någon annan skolas kök 
hade på grund av transportsvårighe-
ter mindre mångsidig mat: mest gröt 
och soppa.

Läsåret 1960-1961 hörde mjölk och 
bröd till barnens skolmåltid varje dag. 
Man gjorde försök med tanke på följan-
de läsår. Från och med läsåret 1961-
1962 utökades matlistan med ärt- och 
köttsoppa, potatis och sås samt lådrät-
ter. En dag i veckan ersattes gröten 
med kålgryta. Från följande läsår er-
sattes gröten som serverats på månda-
gar med potatisstuvning och sås. Grö-
tens och vällingens andel av matlistan 
minskade och serverades från läsåret 
1963-1964 endast på lördagarna.

Skolköken i Läntinen kansalaiskou-
lu och Nummen koulu verkade som 
centralkök i mitten av 1960-talet. De 
producerade mat för flera skolor. När 
det inte fanns eget kök i alla skolhus, 
gjorde man år 1965 försök med djup-
fryst mat, men man avstod, för kvalite-
ten var inte tillfredsställande. Däremot 
tog man igen i bruk fryst mat läsåret 
1966-1967. Man erbjöd också rårivna 
rotfrukter eller bärsylt.

Matlistan uppgjordes för fyra veck-
or. År 1970 fanns det på menyn för- 
utom bröd, mjölk och smör rätter av 
kött, fisk, blod eller lever samt grönsa-
ker. De djupfrysta rätterna var desam-
ma som skolköket hade. Då och då kun-
de eleverna få äpplen till efterrätt.
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Koloni Barn

Hiekkaranta 259

Meritorppa 170

Pensalo 158

Kauppila 181

Pukinniemi 151

Pukinsalmi 136

Ulappa 276

Sammanlagt 1331

FOLKSKOLORNAS 
SOMMARKOLONIER 1960

MUSIK, IDROTT OCH 
SOMMARREKREATION 

Folkskolornas skolorkester grundades 
hösten 1953. Som ledare valdes kons-
tnär R. Nienstedt. Framträdandena 
blev många. Läsåret 1957-1958 sköt-
te orkestern med framgång orkester-
delen av Mozarts barnopera ”Bastien 
och Bastienne” i Konserthuset. Följan-
de år framfördes Popelkas barnopera 
”En resa jorden runt”. I framförandet – 
orkester, kör, dansgrupp och solister – 
deltog 170 personer. Våren 1962 blev 
man klar med barnoperan ”Kukkaro”, 
som med framgång framfördes två gå-
nger i Konserthuset.

Elevorkesterverksamheten hörde 
inte till den egentliga läroplanen utan 
var frivillig. Orkestern övade såväl 
spelning som musiklära i Kerttuli och 
Raunistula. Läsåret 1959-1960 framt-
rädde orkestern vid invigningar av me-
dborgarskolan och Pallivahan koulu. 

En egen simhall byggdes aldrig för 
folkskolorna, men i slutet av 1950-ta-
let gick folkskolornas klass III och IV 
fyra gånger till simhall och de övriga 
klasserna en gång. Förutom den egna 
läraren fanns också alltid en simlärare 
i simhallen.

På 1950-talet blev också folkskolor-
nas idrottsverksamhet livligare. Vin-
tern 1957 togs ishockey för första gån-
gen med som en turnering mellan sko-
lorna. Samtidigt utgick bandyn, som ti-
digare hört till tävlingsprogrammet.

FOLKSKOLORNAS 
TÄVLINGSVERKSAMHET I 

ÅBO LÄSÅRET 1953-1954

Stafettävlingar i löpning

Fotbollsmatcher mellan skolorna

Skridskotävlingar

Skidtävlingar

Bobollsserie

60 m löpning

I folkskolorna i Åbo försökte man stöda 
elevernas idrottsintresse. Staden grun-
dade två tjänster som idrottsinstruk-
törer för folkskolorna. Till höstter-
minens program 1956 hörde tävlin-
gar skolorna emellan i stafettlöpning, 
friidrott och fotboll. På vårterminen 
fanns ishockey, skridskoåkning, skid-
ning, gymnastik och boboll. På vintern 
var skidning en särskilt omtyckt idrott-
sgren. Exempelvis vintern 1957 var det 
ca 900 deltagare i folkskolornas skid-

tävlingar och följande år ca 850. Där-
till var det en tävling mellan skolorna i 
folkskidningen. Prestationerna var vin-
tern 1958 över 10 000. I många skolor 
var deltagarprocenten 100. I tävlingar 
i massgymnastik deltog vårterminen 
1957 över 2000 elever och följande 
vårtermin ca 1000 elever. För de olika 
tävlingsarrangemangen och för hand-
ledning till skolorna stod folkskolor-
nas idrottshandledare: gymnastiklära-
re Marjatta Perilä och den finländska 
sprinterlöparen och idrottsinstruktö-
ren Voitto Hellsten.

Av vinteridrottsgrenarna behöll 
skidåkningen sin popularitet hela 
1960-talet. T.ex. vid vinteridrottsdagen 
1966 ordnades pojkarnas skidtävling i 
spåren vid Ristimäen koulu. På platsen 
var det liv och rörelse och en känsla av 
stor idrottsfest, för deltagarna var sam-
manlagt 379. 

De stora årskullarnas tid syns också 
starkt i verksamheten vid folkskolor-
nas sommarkolonier. År 1950 var det 
under 500 barn i kolonierna, men tio 
år senare sökte närmare 1800 barn till 
kolonierna, av vilka man kunde ta in 
1331. Vårddagarna blev rekordmånga 
– 38 663. Våren 1959 fick folkskolor-
nas direktion till sitt förfogande Ulap-
pa före detta barnhem, där man kun-
de ha en koloni för 90 barn. När man
fick mera yrkeskunnig personal till
koloniernas kök, blev matens kvalitet
bättre och mångsidigare. Dagarna var
noggrant planerade och schemalagda
med bl.a. lekar, hobbyverksamhet och
idrott. Till arbetstimmen på förmid-
dagen hörde bl.a. att bära in ved och
vatten till köket och bastun, att städa
och sköta om gården och näromgiv-
ningen samt att skala potatis och tor-
ka disk. Därtill gjorde man utflykter
och plockade bär och svamp. Ombyte i
programmet blev det vid kvällsbrasan,
vid midsommar och vid andra fester.

Skolornas hösttermin slutade traditionellt med 
julfest och betygsutdelning. Bilden är från den lil
la skolan i Ristimäki i december 1955. (Unnuk
ka Mäki)

MUSIK, IDROTT OCH 
SOMMARREKREATION

Folkskolornas skolorkester grundades 
hösten 1953. Som ledare valdes konst-
när R. Nienstedt. Framträdandena 
blev många. Läsåret 1957-1958 skötte 
orkestern med framgång orkester- 
delen av Mozarts barnopera ”Bastien 
och Bastienne” i Konserthuset. Följan-
de år framfördes Popelkas barnopera 
”En resa jorden runt”. I framförandet – 
orkester, kör, dansgrupp och solister – 
deltog 170 personer. Våren 1962 blev 
man klar med barnoperan ”Kukkaro”, 
som med framgång framfördes två 
gånger i Konserthuset.
Elevorkesterverksamheten hörde in-
te till den egentliga läroplanen utan  
var frivillig. Orkestern övade såväl 
spelning som musiklära i Kerttuli och 
Raunistula. Läsåret 1959-1960 fram-
trädde orkestern vid invigningar av 
medborgarskolan och Pallivahan koulu. 

I folkskolorna i Åbo försökte man 
stöda elevernas idrottsintresse. Staden 
grundade två tjänster som idrottsin-
struktörer för folkskolorna. Till höstter- 
minens program 1956 hörde tävling-
ar skolorna emellan i stafettlöpning, 
friidrott och fotboll. På vårterminen 
fanns ishockey, skridskoåkning, skid-
ning, gymnastik och boboll. På vintern 
var skidning en särskilt omtyckt idrotts-
gren. Exempelvis vintern 1957 var det 
ca 900 deltagare i folkskolornas skid- 

En egen simhall byggdes aldrig för 
folkskolorna, men i slutet av 1950-ta-
let gick folkskolornas klass III och IV 
fyra gånger till simhall och de övriga 
klasserna en gång. Förutom den egna 
läraren fanns också alltid en simlärare 
i simhallen.

På 1950-talet blev också folkskolor- 
nas idrottsverksamhet livligare. Vin-
tern 1957 togs ishockey för första 
gången med som en turnering mel-
lan skolorna. Samtidigt utgick bandyn, 
som tidigare hört till tävlingsprogram-
met.
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FOLKSKOLORNAS 
SOMMARKOLONIER 1960

MUSIK, IDROTT OCH 
SOMMARREKREATION 

Folkskolornas skolorkester grundades 
hösten 1953. Som ledare valdes kons-
tnär R. Nienstedt. Framträdandena 
blev många. Läsåret 1957-1958 sköt-
te orkestern med framgång orkester-
delen av Mozarts barnopera ”Bastien 
och Bastienne” i Konserthuset. Följan-
de år framfördes Popelkas barnopera 
”En resa jorden runt”. I framförandet – 
orkester, kör, dansgrupp och solister – 
deltog 170 personer. Våren 1962 blev 
man klar med barnoperan ”Kukkaro”, 
som med framgång framfördes två gå-
nger i Konserthuset.

Elevorkesterverksamheten hörde 
inte till den egentliga läroplanen utan 
var frivillig. Orkestern övade såväl 
spelning som musiklära i Kerttuli och 
Raunistula. Läsåret 1959-1960 framt-
rädde orkestern vid invigningar av me-
dborgarskolan och Pallivahan koulu. 

En egen simhall byggdes aldrig för 
folkskolorna, men i slutet av 1950-ta-
let gick folkskolornas klass III och IV 
fyra gånger till simhall och de övriga 
klasserna en gång. Förutom den egna 
läraren fanns också alltid en simlärare 
i simhallen.

På 1950-talet blev också folkskolor-
nas idrottsverksamhet livligare. Vin-
tern 1957 togs ishockey för första gån-
gen med som en turnering mellan sko-
lorna. Samtidigt utgick bandyn, som ti-
digare hört till tävlingsprogrammet.

FOLKSKOLORNAS 
TÄVLINGSVERKSAMHET I 

ÅBO LÄSÅRET 1953-1954

Stafettävlingar i löpning

Fotbollsmatcher mellan skolorna

Skridskotävlingar

Skidtävlingar

Bobollsserie

60 m löpning

I folkskolorna i Åbo försökte man stöda 
elevernas idrottsintresse. Staden grun-
dade två tjänster som idrottsinstruk-
törer för folkskolorna. Till höstter-
minens program 1956 hörde tävlin-
gar skolorna emellan i stafettlöpning, 
friidrott och fotboll. På vårterminen 
fanns ishockey, skridskoåkning, skid-
ning, gymnastik och boboll. På vintern 
var skidning en särskilt omtyckt idrott-
sgren. Exempelvis vintern 1957 var det 
ca 900 deltagare i folkskolornas skid-

tävlingar och följande år ca 850. Där-
till var det en tävling mellan skolorna i 
folkskidningen. Prestationerna var vin-
tern 1958 över 10 000. I många skolor 
var deltagarprocenten 100. I tävlingar 
i massgymnastik deltog vårterminen 
1957 över 2000 elever och följande 
vårtermin ca 1000 elever. För de olika 
tävlingsarrangemangen och för hand-
ledning till skolorna stod folkskolor-
nas idrottshandledare: gymnastiklära-
re Marjatta Perilä och den finländska 
sprinterlöparen och idrottsinstruktö-
ren Voitto Hellsten.

Av vinteridrottsgrenarna behöll 
skidåkningen sin popularitet hela 
1960-talet. T.ex. vid vinteridrottsdagen 
1966 ordnades pojkarnas skidtävling i 
spåren vid Ristimäen koulu. På platsen 
var det liv och rörelse och en känsla av 
stor idrottsfest, för deltagarna var sam-
manlagt 379. 

De stora årskullarnas tid syns också 
starkt i verksamheten vid folkskolor-
nas sommarkolonier. År 1950 var det 
under 500 barn i kolonierna, men tio 
år senare sökte närmare 1800 barn till 
kolonierna, av vilka man kunde ta in 
1331. Vårddagarna blev rekordmånga 
– 38 663. Våren 1959 fick folkskolor-
nas direktion till sitt förfogande Ulap-
pa före detta barnhem, där man kun-
de ha en koloni för 90 barn. När man
fick mera yrkeskunnig personal till
koloniernas kök, blev matens kvalitet
bättre och mångsidigare. Dagarna var
noggrant planerade och schemalagda
med bl.a. lekar, hobbyverksamhet och
idrott. Till arbetstimmen på förmid-
dagen hörde bl.a. att bära in ved och
vatten till köket och bastun, att städa
och sköta om gården och näromgiv-
ningen samt att skala potatis och tor-
ka disk. Därtill gjorde man utflykter
och plockade bär och svamp. Ombyte i
programmet blev det vid kvällsbrasan,
vid midsommar och vid andra fester.

Av vinteridrottens grenar var skidningen populä
rast på 1950 och 1960talet. (Turun kansakoulut) 
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Den på sin tid så populära trädgårds-
verksamheten avmattades i början av 
1960-talet. På sommaren 1960 fanns 
det ännu 371 ivriga folkskole- eller 
medborgarskolelever vid trädgårdar-
na i Nummisbacken, Raunistula och 
Lill-Heikkilä. Sommaren 1963 var det 
endast trädgården i Lill-Heikkilä som 
var i bruk. I verksamheten deltog 152 
elever. Våren 1964 konstaterade folks-
kolornas direktion, att det inte längre 
finns pedagogiska eller sociala behov 
att upprätthålla verksamheten.

Läroverkens popularitet ökar
De stora årskullarna, som i många av-
seenden hade påverkat livet i Åbo stads 
folkskolor, kunde snart också iakttas i 
stadens läroverk. T.ex. när Einari Jout-
samo började leda Turun suomalainen 
yhteiskoulu fanns det över 1100 ele-
ver.. Skolan var då landets största läro-
verk. Det rådde stor trängsel och klas-
serna hade i medeltal 42 elever. Det-
samma gällde Turun lyseo, som måste 
ty sig till växelläsning. Pojkskolans sto-
ra klasser var besvärliga både med tan-
ke på undervisning och fostran. I sam-
ma klass kunde t.o.m. finnas 48 elever. 
Detta gick i sista hand ut över elever-
na. Som lyceets rektor verkade Elias 
Levanto till hösten 1959 och efter ho-
nom Ilmari Nieminen.

Från mitten av 1950-talet var det 
över 50 % av eleverna från folksko-
lans fjärde klass som sökte till läroverk. 

Därtill försökte en ganska stor del ock-
så från femte årskursen komma till lä-
roverket. Tidigare hade också en och 
annan kommit till läroverket från tred-
je årskursen, men det tog slut i början 
av 1960-talet. Elevens modersmål in-
verkade på möjligheten att komma till 
läroverk. T.ex. år 1953 sökte endast 
57 pojkar och 59 flickor till de svens-
ka läroverken. Alla godkändes i inträ-
desprovet och alla kunde tas in. Vid de 
finskspråkiga läroverken gallrades det 
ibland rätt mycket.    

På sin tid hade studievägen varit 
förbehållen pojkarna, men läget hade 
förändrats under årtiondenas gång. 
Parallellskolesystemet indelade på ett 
drastiskt sätt eleverna i två olika läger 
och det delade också pojkar och flic-
kor ojämnt till de olika studievägarna. 
På 1950-talet var pojkarna i majoritet i 
folkskolorna, men i läroverken var flic-
korna i majoritet. Det fanns många or-
saker till denna utveckling. Alla hade 
inte heller ekonomiska möjligheter att 
fortsätta studierna i läroverk. 

Hösten 1955 blev ca 400 sökande 
utanför läroverken. Ett par år sena-
re var antalet sökande över 1600 och 
då kunde endast lite över 50 % tas in. 
I slutet av 1950-talet hade antalet sö-
kande minskat och då kunde ett för-
hållandevis större antal tas in. Antalet 
sökande till läroverken ökade igen från 
början av 1960-talet. År 1967 fanns det 
över 2000 sökande. De som sökte till 

de svenska läroverken minskade något
under dessa år.  

I Åbo liksom i övriga stora städer
var det alltså endast en del av sökan-
dena som kunde studera i läroverk.
Därtill kom enligt gammal tradition
elever från grannkommunerna. I bör-
jan av 1950-talet var 80 % av elever-
na från Åbo. Deras procentuella andel 
växte långsamt och var år 1960 ca 86 
%, men endast 80 % av de Åboelever 

som klarat inträdesförhören fortsatte
i läroverk. När det inte fanns plats i lä-
roverken i Åbo var det ganska många
som sökte sig till läroverken i Nådendal
och Reso eller tillbaka till folkskolan. 

Den på sin tid så populära trädgårds-
verksamheten avmattades i början av 
1960-talet. På sommaren 1960 fanns 
det ännu 371 ivriga folkskole- eller 
medborgarskolelever vid trädgårdar-
na i Nummisbacken, Raunistula och 
Lill-Heikkilä. Sommaren 1963 var det 
endast trädgården i Lill-Heikkilä som 
var i bruk. I verksamheten deltog 152 
elever. Våren 1964 konstaterade folk-
skolornas direktion, att det inte längre 
finns pedagogiska eller sociala behov 
att upprätthålla verksamheten.
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Den på sin tid så populära trädgårds-
verksamheten avmattades i början av 
1960-talet. På sommaren 1960 fanns 
det ännu 371 ivriga folkskole- eller 
medborgarskolelever vid trädgårdar-
na i Nummisbacken, Raunistula och 
Lill-Heikkilä. Sommaren 1963 var det 
endast trädgården i Lill-Heikkilä som 
var i bruk. I verksamheten deltog 152 
elever. Våren 1964 konstaterade folks-
kolornas direktion, att det inte längre 
finns pedagogiska eller sociala behov 
att upprätthålla verksamheten.

Läroverkens popularitet ökar
De stora årskullarna, som i många av-
seenden hade påverkat livet i Åbo stads 
folkskolor, kunde snart också iakttas i 
stadens läroverk. T.ex. när Einari Jout-
samo började leda Turun suomalainen 
yhteiskoulu fanns det över 1100 ele-
ver.. Skolan var då landets största läro-
verk. Det rådde stor trängsel och klas-
serna hade i medeltal 42 elever. Det-
samma gällde Turun lyseo, som måste 
ty sig till växelläsning. Pojkskolans sto-
ra klasser var besvärliga både med tan-
ke på undervisning och fostran. I sam-
ma klass kunde t.o.m. finnas 48 elever. 
Detta gick i sista hand ut över elever-
na. Som lyceets rektor verkade Elias 
Levanto till hösten 1959 och efter ho-
nom Ilmari Nieminen.

Från mitten av 1950-talet var det 
över 50 % av eleverna från folksko-
lans fjärde klass som sökte till läroverk. 

Därtill försökte en ganska stor del ock-
så från femte årskursen komma till lä-
roverket. Tidigare hade också en och 
annan kommit till läroverket från tred-
je årskursen, men det tog slut i början 
av 1960-talet. Elevens modersmål in-
verkade på möjligheten att komma till 
läroverk. T.ex. år 1953 sökte endast 
57 pojkar och 59 flickor till de svens-
ka läroverken. Alla godkändes i inträ-
desprovet och alla kunde tas in. Vid de 
finskspråkiga läroverken gallrades det 
ibland rätt mycket.    

På sin tid hade studievägen varit 
förbehållen pojkarna, men läget hade 
förändrats under årtiondenas gång. 
Parallellskolesystemet indelade på ett 
drastiskt sätt eleverna i två olika läger 
och det delade också pojkar och flic-
kor ojämnt till de olika studievägarna. 
På 1950-talet var pojkarna i majoritet i 
folkskolorna, men i läroverken var flic-
korna i majoritet. Det fanns många or-
saker till denna utveckling. Alla hade 
inte heller ekonomiska möjligheter att 
fortsätta studierna i läroverk. 

Hösten 1955 blev ca 400 sökande 
utanför läroverken. Ett par år sena-
re var antalet sökande över 1600 och 
då kunde endast lite över 50 % tas in. 
I slutet av 1950-talet hade antalet sö-
kande minskat och då kunde ett för-
hållandevis större antal tas in. Antalet 
sökande till läroverken ökade igen från 
början av 1960-talet. År 1967 fanns det 
över 2000 sökande. De som sökte till 

de svenska läroverken minskade något 
under dessa år.  

I Åbo liksom i övriga stora städer 
var det alltså endast en del av sökan-
dena som kunde studera i läroverk. 
Därtill kom enligt gammal tradition 
elever från grannkommunerna. I bör-
jan av 1950-talet var 80 % av elever-
na från Åbo. Deras procentuella andel 
växte långsamt och var år 1960 ca 86 
%, men endast 80 % av de Åboelever 

som klarat inträdesförhören fortsatte 
i läroverk. När det inte fanns plats i lä-
roverken i Åbo var det ganska många 
som sökte sig till läroverken i Nådendal 
och Reso eller tillbaka till folkskolan. 

Juhana Herttuan yhteiskolu grundades som läroverk för de stora årskullarna. (Lauri Tiikasalo)
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Läsår
Ansökt Antagits

Pojkar Flickor Sammanlagt Pojkar Flickor Sammanlagt

1952–1953 461 446 907 347 355 702

1953–1954 469 547 1016 308 408 716

1954–1955 561 552 1113 362 363 725

1955–1956 721 726 1447 462 508 970

1956–1957 805 801 1606 444 451 895

1957–1958 940 878 1818 582 610 1192

1958–1959 864 894 1758 554 577 1131

1959–1960 629 728 1357 392 508 900

1960–1961 746 815 1561 487 513 1000

1961–1962 675 797 1472 472 576 1048

1962–1963 708 776 1484 511 582 1093

1963–1964 768 828 1596 546 593 1139

1964–1965 873 857 1730 530 589 1119

1965–1966 855 875 1730 575 665 1240

1966–1967 1015 1009 2024 662 619 1281

1967–1968 936 1073 2009 893 1028 1291

1968–1969 893 1028 1921 641 693 1334

1969–1970 887 926 1813 592 626 1218

1970–1971 672 696 1368 511 582 1093

1971–1972 665 660 1325 560 618 1178

1972–1973 683 686 1360 562 638 1200

1973–1974 646 701 1347 614 655 1269

1974–1975 687 707 1394 642 689 1331

År 1950 ändrades Turun toinen Suo-
malainen lyseo till ett samlyceum med 
åtta klasser. Skolans namn blev Turun 
toinen yhteislyseo, men efter ett par år 
ändrades namnet till Puolalan yhteisly-
seo. Läroanstalten leddes från 1928 till 
1956 av Heikki Halme.

Vid mitten av 1950-talet hade läro-
verkens utrymmesfrågor blivit bekym-
mersamma. Staden grundade inte nya 
skolor. De stora årskullarnas möjlighet 
att komma till läroverken lättades efter 
mitten av årtiondet. Initiativet övergick 
till privatpersoner. Det första nya läro-
verket var Kupittaan yhteiskoulu, men 
alla godkända rymdes inte in. Följande 
privata skola var Juhana Herttuan Yh-
teiskoulu, som till en början verkade i 
Hammarbacka i Kupittaan yhteiskou-
lus utrymmen. Puolalan yhteiskoulu 
fick en tillbyggnad 1959. År 1960 grun-
dades det tredje privata läroverket un-

ELEVER SOM FRÅN ÅBOS FOLKSKOLOR ANSÖKT OCH 
BLIVIT ANTAGNA TILL LÄROVERK 1953-1975

der de stora årskullarnas period, näm-
ligen Aurajoen yhteiskoulu. Efter detta 
startade ännu Pansion yhteiskoulu. Un-
der några år grundades på privat ini-
tiativ fyra nya läroverk på olika håll i 
staden. Statliga medel ersatte 75 % av 
läroverkens kostnader. Staden stödde 
grundandet av skolor genom att över-
låta tomter. Därtill grundade staten ett 
nytt läroverk: Raunistulan yhteislyseo.

ÅBOS NYA LÄROVERK PÅ 
1950- OCH 1960-TALEN

Grundläggningsår Läroanstaltens namn 

1956 Turun uusi yhteiskoulu 
(Kupittaan yhteiskoulu)

1959
Turun toinen yhteiskoulu 

(Juhana Herttuan 
Yhteiskoulu)

1960 Aurajoen yhteiskoulu

1962 Pansion yhteiskoulu

1963 Raunistulan yhteislyseo

1964 Turun iltaoppikoulu
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Läsår
Ansökt Antagits

Pojkar Flickor Sammanlagt Pojkar Flickor Sammanlagt

1952–1953 461 446 907 347 355 702

1953–1954 469 547 1016 308 408 716

1954–1955 561 552 1113 362 363 725

1955–1956 721 726 1447 462 508 970

1956–1957 805 801 1606 444 451 895

1957–1958 940 878 1818 582 610 1192

1958–1959 864 894 1758 554 577 1131

1959–1960 629 728 1357 392 508 900

1960–1961 746 815 1561 487 513 1000

1961–1962 675 797 1472 472 576 1048

1962–1963 708 776 1484 511 582 1093

1963–1964 768 828 1596 546 593 1139

1964–1965 873 857 1730 530 589 1119

1965–1966 855 875 1730 575 665 1240

1966–1967 1015 1009 2024 662 619 1281

1967–1968 936 1073 2009 893 1028 1291

1968–1969 893 1028 1921 641 693 1334

1969–1970 887 926 1813 592 626 1218

1970–1971 672 696 1368 511 582 1093

1971–1972 665 660 1325 560 618 1178

1972–1973 683 686 1360 562 638 1200

1973–1974 646 701 1347 614 655 1269

1974–1975 687 707 1394 642 689 1331

År 1950 ändrades Turun toinen Suo-
malainen lyseo till ett samlyceum med 
åtta klasser. Skolans namn blev Turun 
toinen yhteislyseo, men efter ett par år 
ändrades namnet till Puolalan yhteisly-
seo. Läroanstalten leddes från 1928 till 
1956 av Heikki Halme.

Vid mitten av 1950-talet hade läro-
verkens utrymmesfrågor blivit bekym-
mersamma. Staden grundade inte nya 
skolor. De stora årskullarnas möjlighet 
att komma till läroverken lättades efter 
mitten av årtiondet. Initiativet övergick 
till privatpersoner. Det första nya läro-
verket var Kupittaan yhteiskoulu, men 
alla godkända rymdes inte in. Följande 
privata skola var Juhana Herttuan Yh-
teiskoulu, som till en början verkade i 
Hammarbacka i Kupittaan yhteiskou-
lus utrymmen. Puolalan yhteiskoulu 
fick en tillbyggnad 1959. År 1960 grun-
dades det tredje privata läroverket un-

ELEVER SOM FRÅN ÅBOS FOLKSKOLOR ANSÖKT OCH 
BLIVIT ANTAGNA TILL LÄROVERK 1953-1975

der de stora årskullarnas period, näm-
ligen Aurajoen yhteiskoulu. Efter detta 
startade ännu Pansion yhteiskoulu. Un-
der några år grundades på privat ini-
tiativ fyra nya läroverk på olika håll i 
staden. Statliga medel ersatte 75 % av 
läroverkens kostnader. Staden stödde 
grundandet av skolor genom att över-
låta tomter. Därtill grundade staten ett 
nytt läroverk: Raunistulan yhteislyseo.

ÅBOS NYA LÄROVERK PÅ 
1950- OCH 1960-TALEN

Grundläggningsår Läroanstaltens namn 

1956 Turun uusi yhteiskoulu 
(Kupittaan yhteiskoulu)

1959
Turun toinen yhteiskoulu 

(Juhana Herttuan 
Yhteiskoulu)

1960 Aurajoen yhteiskoulu

1962 Pansion yhteiskoulu

1963 Raunistulan yhteislyseo

1964 Turun iltaoppikoulu

Aurajoen yhteiskoulu började sin verksamhet 1960. Ett eget skolhus fick man några år senare i stadsde
len Nummisbacken. (Lauri Tiikasalo)
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Statens skolor
1960–1961 Elever. 1965–1966 Elever.

Klasser Pojkar Flickor  Sam-
manlagt Klasser Pojkar Flickor Sam-

manlagt.

Finskspråkiga

Turun klassillinen 
lyseo 21 614 - 614 18 603 - 603

Turun lyseo 25 900 - 900 21 761 - 761

Turun tyttölyseo 30 - 1051 1051 29 - 971 971

Turun tyttökoulu 15 - 570 570 14 - 498 498

Turun normaalilyseo 28 370 443 813 28 401 473 874

Puolalan yhteislyseo 27 388 579 967 24 370 508 878

Raunistulan 
yhteislyseo - - - - 6 115 126 241

Sammanlagt 146 2272 2643 4915 140 2250 2576 4826

Svenskspråkiga

Svenska klassiska 
lyceum i Äbo 13 341 - 341 12 346 - 346

Åbo svenska 
flicklyceum 13 335 335 13 - 296 296

Sammanlagt 26 341 335 676 25 346 296 642

Privata skolor

Finskspråkiga

Suomalainen 
yhteiskoulu 27 436 602 1038 28 434 604 1038

Kupittaan yhteiskoulu 17 317 353 670 23 400 435 835

Juhana Herttuan 
yhteiskoulu 11 192 250 442 22 374 469 834

Aurajoen yhteiskoulu 2 23 51 74 15 214 335 549

Pansion yhteiskoulu - - - - 9 173 181 354

Turun iltaoppikoulu - - - - 10 83 179 262

Sammanlagt 57 968 1256 2224 107 1678 2194 3872

Svenskspråkiga

Åbo svenska samskola 10 133 165 298 9 98 193 291

Privata sammanlagt 67 1101 1421 2522 116 1776 2387 4163

Alla skolor tillsammans 239 3714 4399 8113 281 4372 5259 9631

ÅBOS LÄROVERK – KLASSER SAMT ELEVANTAL LÄSÅREN 1960-1961 OCH 1965-1966
Det samlyceum som på grund av kriget 
flyttat från Kexholm till Åbo upphörde 
1957 och i dess ställe kom normally-
ceet. Skolans första rektor var Sampo
Haahtela. Skolan fick nya utrymmen i 
det nybyggda skolhuset vid Kungsgå-
rdsgatan. För Suomalainen yhteiskoulu
byggdes i början av 1960-talet en tilläg-
gsbyggnad i hörntomten vid Köpman-
sgatan och Tureborgsgatan. Vid tiden
för de stora årskullarna var det gamla 
skolhuset Klassikko i dåligt skick. År
1964 blev ett nytt tidsenligt skolhus
klart vid gården. Samtidigt försvann
det gamla spinnhuset, som under flera 
årtionden genomgått många olika fa-
ser, helt ut ur stadsbilden. Denna skola 
var vid slutet av 1960-talet den enda
där alla läste latin. Aurajoen yhteiskou-
lu, som under några år haft olika adres-
ser, kom tillbaka till Nummisbackens
stadsdel. Raunistulan yhteiskoulu fick 
1969 ett nytt skolhus i Kastu. I detta
skede hade alla Åbos nya läroverk fått 
utrymmen utanför den gamla rutsta-
den.

1960 fanns det 1051 elever i det
finska flicklyceet och 1038 elever i
den finska samskolan. De nya lärover-
kens verksamhet utvidgades år från år. 
Fem år senare fanns det lika många ele-
ver i samskolan. I det finska flicklyceet 
fanns det då 971 elever och i Puolalan 
yhteislyseo 878 elever.

År 1954 övertog staten Heurlinska 
skolan, som hade ekonomiska svårig-
heter. På 1960-talet fanns det ännu tre 

svenskspråkiga läroverk i Åbo: Svens-
ka klassiska lyceum i Åbo, Åbo svenska 
flicklyceum och Åbo svenska samskola.
1971 inträffade en historisk händelse, 
när alla svenska läroverk sammanslo-
gs till ett enda. Den nya läroanstalten, 
som låg vid Gamla Stortorget i Åbo, fick
det fick det traditionsrika namnet Kat-
edralskolan i Åbo.

Det samlyceum som på grund av kriget 
flyttat från Kexholm till Åbo upphör-
de 1957 och i dess ställe kom normal- 
lyceet. Skolans första rektor var Sam-
po Haahtela. Skolan fick nya utrym-
men i det nybyggda skolhuset vid 
Kungsgårdsgatan. För Suomalainen yh-
teiskoulu byggdes i början av 1960-ta-
let en tilläggsbyggnad i hörntomten 
vid Köpmansgatan och Tureborgs- 
gatan. Vid tiden för de stora årskullarna 
var det gamla skolhuset Klassikko i då-
ligt skick. År 1964 blev ett nytt tidsen-
ligt skolhus klart vid gården. Samtidigt 
försvann det gamla spinnhuset, som 
under flera årtionden genomgått  
många olika faser, helt ut ur stads-
bilden. Denna skola var vid slutet av 
1960-talet den enda där alla läste la-
tin. Aurajoen yhteiskoulu, som under 
några år haft olika adresser, kom tillba-
ka till Nummisbackens stadsdel. Rau-
nistulan yhteiskoulu fick 1969 ett nytt 

skolhus i Kastu. I detta skede hade alla 
Åbos nya läroverk fått utrymmen utan-
för den gamla rutstaden.

1960 fanns det 1051 elever i det 
finska flicklyceet och 1038 elever i den 
finska samskolan. De nya läroverkens 
verksamhet utvidgades år från år. Fem 
år senare fanns det lika många elever 
i samskolan. I det finska flicklyceet 
fanns det då 971 elever och i Puolalan 
yhteislyseo 878 elever.

År 1954 övertog staten Heurlinska 
skolan, som hade ekonomiska svårig-
heter. På 1960-talet fanns det ännu tre 
svenskspråkiga läroverk i Åbo: Svens-
ka klassiska lyceum i Åbo, Åbo svenska 
flicklyceum och Åbo svenska samskola. 
1971 inträffade en historisk händel-
se, när alla svenska läroverk sam-
manslogs till ett enda. Den nya läro- 
anstalten, som låg vid Gamla Stortorget 
i Åbo, fick det traditionsrika namnet 
Katedralskolan i Åbo.

Turun klassilinen lyseo fich på 1960-talet ett nytt skolhus. (Ämbetsverket för fostran coh utbildning.)
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Statens skolor
1960–1961 Elever. 1965–1966 Elever.

Klasser Pojkar Flickor  Sam-
manlagt Klasser Pojkar Flickor Sam-

manlagt.

Finskspråkiga

Turun klassillinen 
lyseo 21 614 - 614 18 603 - 603

Turun lyseo 25 900 - 900 21 761 - 761

Turun tyttölyseo 30 - 1051 1051 29 - 971 971

Turun tyttökoulu 15 - 570 570 14 - 498 498

Turun normaalilyseo 28 370 443 813 28 401 473 874

Puolalan yhteislyseo 27 388 579 967 24 370 508 878

Raunistulan 
yhteislyseo - - - - 6 115 126 241

Sammanlagt 146 2272 2643 4915 140 2250 2576 4826

Svenskspråkiga

Svenska klassiska 
lyceum i Äbo 13 341 - 341 12 346 - 346

Åbo svenska 
flicklyceum 13 335 335 13 - 296 296

Sammanlagt 26 341 335 676 25 346 296 642

Privata skolor

Finskspråkiga

Suomalainen 
yhteiskoulu 27 436 602 1038 28 434 604 1038

Kupittaan yhteiskoulu 17 317 353 670 23 400 435 835

Juhana Herttuan 
yhteiskoulu 11 192 250 442 22 374 469 834

Aurajoen yhteiskoulu 2 23 51 74 15 214 335 549

Pansion yhteiskoulu - - - - 9 173 181 354

Turun iltaoppikoulu - - - - 10 83 179 262

Sammanlagt 57 968 1256 2224 107 1678 2194 3872

Svenskspråkiga

Åbo svenska samskola 10 133 165 298 9 98 193 291

Privata sammanlagt 67 1101 1421 2522 116 1776 2387 4163

Alla skolor tillsammans 239 3714 4399 8113 281 4372 5259 9631

ÅBOS LÄROVERK – KLASSER SAMT ELEVANTAL LÄSÅREN 1960-1961 OCH 1965-1966
Det samlyceum som på grund av kriget 
flyttat från Kexholm till Åbo upphörde 
1957 och i dess ställe kom normally-
ceet. Skolans första rektor var Sampo
Haahtela. Skolan fick nya utrymmen i 
det nybyggda skolhuset vid Kungsgå-
rdsgatan. För Suomalainen yhteiskoulu
byggdes i början av 1960-talet en tilläg-
gsbyggnad i hörntomten vid Köpman-
sgatan och Tureborgsgatan. Vid tiden
för de stora årskullarna var det gamla 
skolhuset Klassikko i dåligt skick. År
1964 blev ett nytt tidsenligt skolhus
klart vid gården. Samtidigt försvann
det gamla spinnhuset, som under flera 
årtionden genomgått många olika fa-
ser, helt ut ur stadsbilden. Denna skola 
var vid slutet av 1960-talet den enda
där alla läste latin. Aurajoen yhteiskou-
lu, som under några år haft olika adres-
ser, kom tillbaka till Nummisbackens
stadsdel. Raunistulan yhteiskoulu fick 
1969 ett nytt skolhus i Kastu. I detta
skede hade alla Åbos nya läroverk fått 
utrymmen utanför den gamla rutsta-
den.

1960 fanns det 1051 elever i det
finska flicklyceet och 1038 elever i
den finska samskolan. De nya lärover-
kens verksamhet utvidgades år från år. 
Fem år senare fanns det lika många ele-
ver i samskolan. I det finska flicklyceet 
fanns det då 971 elever och i Puolalan 
yhteislyseo 878 elever.

År 1954 övertog staten Heurlinska 
skolan, som hade ekonomiska svårig-
heter. På 1960-talet fanns det ännu tre 

svenskspråkiga läroverk i Åbo: Svens-
ka klassiska lyceum i Åbo, Åbo svenska 
flicklyceum och Åbo svenska samskola.
1971 inträffade en historisk händelse, 
när alla svenska läroverk sammanslo-
gs till ett enda. Den nya läroanstalten, 
som låg vid Gamla Stortorget i Åbo, fick
det fick det traditionsrika namnet Kat-
edralskolan i Åbo.



160 SKOLORNA I ÅBO AVSPEGLAR SIN TID

År Abiturienter
Godkända

Sammanlagt
Våren Hösten

1950 324 273 41 314

1951 269 234 22 256

1952 257 194 50 244

1953 273 218 41 259

1954 250 216 28 244

1955 269 233 27 260

1956 263 224 33 257

1957 306 271 28 299

1958 371 284 67 351

1959 413 300 82 382

1960 418 327 69 396

1961 431 370 51 421

1962 486 412 58 470

1963 502 420 63 483

1964 563 498 47 546

1965 663 580 66 646

1966 696 594 72 666

1967 767 658 78 736

1968 820 704 92 796

1969 814 714 85 799

1970 806 752 44 796

STUDENTSKRIVNINGARNA ÅREN 1950-1970

I början av 1970-talet minskade an-
talet sökande till läroverken. Detta be-
rodde delvis på, att en kommunal för-
söksmellanskolas högstadium inledde 
sin verksamhet i Åbo hösten 1971.  

Ännu vid början av 1950-talet avb-
röt en tredjedel av de som intagits till 
läroverk sina studier innan man avlagt 

mellanskolans kurs. När inträdet till lä-
roverken blev mera krävande, medför-
de detta, att man fortsatte studierna så 
långt det var möjligt. Detta gjorde ock-
så att antalet studenter växte. År 1964 
fick för första gången över 500 den vita
mössan. Gränsen vid tusen nya studen-
ter överskreds år 1973. 

Arbetarinstitutens
starka tillväxtperiod

Efter andra världskriget började en
stark tillväxtperiod i arbetarinstituten, 
som även fortsatte de följande årtion-
dena. Läsåret 1950-1951 hade det fins-
kspråkiga arbetarinstitutet undervis-
ning i de egna utrymmena och i Snell-
manin kansakoulu. Därtill fanns verk-
samhet i folkskolorna i Martti, Raunis-
tula, Kärsämäki och Pansio.

Hösten 1952 fick det finskspråkiga 
arbetarinstitutet nya utrymmen i Kon-
serthuset. Delvis fortsatte också verk-
samheten i Snellmanin koulu. Vissa ar-
rangemang ordnade också filmklubben
i Kinopalatset. Underavdelningar ha-
de institutet i Pansio och Kärsämäki.
I början av 1960-talet fick man tilläg-
gsutrymmen i Puolalan kansakoulu, in-
om yrkesutbildningen och i medbor-
garskolorna. Läsåret 1963-1964 var
en vändpunkt i institutets historia, för 
på vårterminen kunde man påbörja in-
flyttningen till de nya utrymmena som 
byggts vid Kaskisbacken.

Folkskollärare Valde Lundelin var
ordförande för det finska arbetarins-
titutets direktion åren 1954-1972.
Från början av 1964 leddes institutet
av magister Usko Puustinen och Kert-
tu Innamaa var institutets viceförestå-
ndare till år 1967. I ledningen för det 
svenska institutets direktion var ma-
gister Ludvig Lindström från år 1922
ända till år 1953. Sundman, som ledde 
institutet i nästan ett årtionde eftert-

räddes som rektor av magister Kris-
tofer Gräsbeck (1953-1963) och Nils
Storå 1964-1966. Kandidat Aili Num-
menmaa hade varit i institutets tjänst 
redan på 1950-talet och tillträdde som 
rektor 1966.

När det svenska institutets verk-
samhet utvidgades flyttades verksam-
heten till Heurlinska flickskolan. Före-
läsningarna hölls fortsättningsvis i Åbo
Akademis utrymmen. År 1960 fick ins-
titutet nya utrymmen i Svenska gården 
vid Auragatan.      

I det finska institutets program in-
gick föreläsningar, timundervisning
och studiecirklar. Ämnesutbudet utö-
kades hela tiden. 1953 började man
ordna undervisning i mellanskolans
kurser. Särskilt språkstudiernas po-
pularitet ökade kraftigt. I mitten av
1950-talet kunde man i det finska arbe-
tarinstitutet studera engelska, svens-
ka, franska, ryska, tyska och spanska.
Flest studerande fanns i de engelska
och svenska grupperna. På samma sätt 
erbjöd det svenska arbetarinstitutet
ett brett språkutbud. Undervisning ga-
vs också under sommaren. Man kunde 
också auskultera vid det finska insti-
tutet, vilket gav tilläggsresurser i un-
dervisningen. Läsåret 1953-1954 aus-
kulterade licentiaten Mauno Koivisto.
Institutets sommarresidens Tenhola
på Runsala var som tidigare i livlig an-
vändning.

I slutet av 1950-talet minskade an-
talet studerande i det finska arbeta-

I början av 1970-talet minskade an-
talet sökande till läroverken. Detta be-
rodde delvis på, att en kommunal för-
söksmellanskolas högstadium inledde 
sin verksamhet i Åbo hösten 1971.  

Ännu vid början av 1950-talet avbröt 
en tredjedel av de som intagits till läro-
verk sina studier innan man avlagt mel-

lanskolans kurs. När inträdet till läro- 
verken blev mera krävande, medför- 
de detta, att man fortsatte studierna så 
långt det var möjligt. Detta gjorde ock-
så att antalet studenter växte. År 1964 
fick för första gången över 500 den vita 
mössan. Gränsen vid tusen nya studen-
ter överskreds år 1973. 
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Arbetarinstitutens 
starka tillväxtperiod

Efter andra världskriget började en 
stark tillväxtperiod i arbetarinstituten, 
som även fortsatte de följande årtion- 
dena. Läsåret 1950-1951 hade det finsk- 
språkiga arbetarinstitutet undervis-
ning i de egna utrymmena och i Snell-
manin kansakoulu. Därtill fanns verk-
samhet i folkskolorna i Martti, Rau-
nistula, Kärsämäki och Pansio.

Hösten 1952 fick det finskspråkiga 
arbetarinstitutet nya utrymmen i Kon-
serthuset. Delvis fortsatte också verk-
samheten i Snellmanin koulu. Vissa ar-
rangemang ordnade också filmklubben 
i Kinopalatset. Underavdelningar ha-
de institutet i Pansio och Kärsämäki. I 
början av 1960-talet fick man tilläggs-
utrymmen i Puolalan kansakoulu, in-
om yrkesutbildningen och i medbor-
garskolorna. Läsåret 1963-1964 var 
en vändpunkt i institutets historia, för 
på vårterminen kunde man påbörja in-
flyttningen till de nya utrymmena som 
byggts vid Kaskisbacken.

Folkskollärare Valde Lundelin var 
ordförande för det finska arbetarins- 
titutets direktion åren 1954-1972.  
Från början av 1964 leddes institutet 
av magister Usko Puustinen och Kerttu 
Innamaa var institutets viceförestånd- 
are till år 1967. I ledningen för det 
svenska institutets direktion var ma-
gister Ludvig Lindström från år 1922 
ända till år 1953. Sundman, som ledde 
institutet i nästan ett årtionde efter-

träddes som rektor av magister Kristo-
fer Gräsbeck (1953-1963) och Nils 
Storå 1964-1966. Kandidat Aili Num-
menmaa hade varit i institutets tjänst 
redan på 1950-talet och tillträdde som 
rektor 1966.

När det svenska institutets verk-
samhet utvidgades flyttades verksam-
heten till Heurlinska flickskolan. Före-
läsningarna hölls fortsättningsvis i Åbo 
Akademis utrymmen. År 1960 fick in-
stitutet nya utrymmen i Svenska går-
den vid Auragatan.      

I det finska institutets program in-
gick föreläsningar, timundervisning 
och studiecirklar. Ämnesutbudet utö- 
kades hela tiden. 1953 började man 
ordna undervisning i mellanskolans 
kurser. Särskilt språkstudiernas po-
pularitet ökade kraftigt. I mitten av 
1950-talet kunde man i det finska arbe-
tarinstitutet studera engelska, svens-
ka, franska, ryska, tyska och spanska. 
Flest studerande fanns i de engelska 
och svenska grupperna. På samma sätt 
erbjöd det svenska arbetarinstitutet ett 
brett språkutbud. Undervisning gavs 
också under sommaren. Man kunde 
också auskultera vid det finska insti- 
tutet, vilket gav tilläggsresurser i un-
dervisningen. Läsåret 1953-1954 aus-
kulterade licentiaten Mauno Koivisto. 
Institutets sommarresidens Tenhola 
på Runsala var som tidigare i livlig an-
vändning.

I slutet av 1950-talet minskade an-
talet studerande i det finska arbeta- 
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Läsår
Finska institutet Svenska institutet

Lärare Elever Lärare Elever

1950–1951 24 1761 29  560

1955–1956 29 2850 32  691

1960–1961 35 3127 23  848

1965–1966 26 4503 11  675

1970–1971 33 6462 7  830

1975–1976 158 7376 37  938

ARBETARINSTITUTENS LÄRARE OCH ELEVER 1950-1975

rinstitutet något. Läsåret 1958-1959
var de anmälda 3847, men sedan mins-
kade antalet ända till 1962. Detta be-
kymrade institutens ledning. Möjliga
orsaker var höjda studieavgifter, mind-
re arbetslöshet och det nya fenomenet:
”att stirra på televisionen”. I det svens-
ka arbetarinstitutet minskade ock-

De allmänna dragen hos Finlands
läropliktsskola förblev gans-
ka oförändrade från 1920-ta-

let ända fram till början av 1970-ta-
let. Utvecklandet av skolsystemet ha-
de behandlats i riksdagen genast efter 
krigsåren, men ärendet avancerade in-
te. 

Lagen om kommunala mellansko-
lor trädde i kraft redan 1945, och så-
dana skolor grundades rätt mycket på 
landsbygden. För Åbos del skedde de
största förändringarna genom fortsät-
tningsskolan och dess förnyade efter-
följare, dvs. medborgarskolan. I skolor-
nas undervisningsprogram hade man
gjort vissa förändringar utgående från 
tidens krav. I Åbos folkskolor läste man
t.ex. engelska som främmande språk.

GRUNDSKOLAN
KOMMER TILL 
STADEN

Parallellskolesystemet hade funnits
i Finland ända sedan de första folks-
kolornas tid. Läroverkens öde var på
sätt och vis deras popularitet. De ha-
de blivit ungdomens huvudsakliga sko-
la, även om studievägen för många var 
knagglig. Fortsättningsskolan och me-
dborgarskolan hade utvecklats, men
någon framgångssaga blev de aldrig.

Allan T. Koskimies, som lett skolvä-
sendet i Åbo i många år, konstaterade 
att folkskolan på sin tid var en produkt 
av ståndssamhället. Uno Cygnaeus ha-
de tänkt sig en skola för hela folket. Fol-
kskolans ställning i parallellskolesys-
temet var inte tillfredsställande. Man
stod inför en ofrånkomlig reform.

Koskimies ansåg att folkskolan,
trots den pedagogiska utvecklingen,
stampat på stället i fråga om sin sociala

så elevantalet i början av 1960-talet.
Därefter skedde igen en ökning i bå-
da instituteten. Statistiken visar utve-
cklingens riktning, I det finska insti-
tutet fanns år 1950 1741 studerande, 
men år 1975 var de redan nästan 7400.
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De allmänna dragen hos Finlands 
läropliktsskola förblev gan-
ska oförändrade från 1920-ta-

let ända fram till början av 1970-ta-
let. Utvecklandet av skolsystemet ha-
de behandlats i riksdagen genast efter 
krigsåren, men ärendet avancerade in-
te. 

Lagen om kommunala mellansko-
lor trädde i kraft redan 1945, och så-
dana skolor grundades rätt mycket på 
landsbygden. För Åbos del skedde de 
största förändringarna genom fortsätt-
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jare, dvs. medborgarskolan. I skolor-
nas undervisningsprogram hade man 
gjort vissa förändringar utgående från 
tidens krav. I Åbos folkskolor läste man 
t.ex. engelska som främmande språk.

Parallellskolesystemet hade fun-
nits i Finland ända sedan de första folk- 
skolornas tid. Läroverkens öde var på 
sätt och vis deras popularitet. De ha-
de blivit ungdomens huvudsakliga sko-
la, även om studievägen för många var 
knagglig. Fortsättningsskolan och med-
borgarskolan hade utvecklats, men nå-
gon framgångssaga blev de aldrig.

Allan T. Koskimies, som lett skolvä-
sendet i Åbo i många år, konstaterade 
att folkskolan på sin tid var en produkt 
av ståndssamhället. Uno Cygnaeus hade 
tänkt sig en skola för hela folket. Folk-
skolans ställning i parallellskolesys- 
temet var inte tillfredsställande. Man 
stod inför en ofrånkomlig reform.

Koskimies ansåg att folkskolan, 
trots den pedagogiska utvecklingen, 
stampat på stället i fråga om sin sociala
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Folkskolinspektör Allan T. Koskimies ledde skolvä
sendet i Åbo från början av 1950talet till grund
skolans införande. Han var också stadens första 
skoldirektör. (Lauri Tiikasalo)

struktur. På så sätt har det uppstått ett 
problem, som man inte kommer ifrån 
utan att avsluta folkskolan. Samtidigt 
avslutar man de parallella skolformer-
na och mycket sådant som man tagit 
för givet. 

Sommaren 1959 avgav en skolpro-
gramskommitté under ledning av ge-
neraldirektör R.H. Oittinen sitt betän-
kande. Den grundläggande tanken var, 
att skolsystemet måste utvecklas i takt 
med samhällsutvecklingen i stort. Mål-
sättningen var att höja allmänbildnin- 
gens nivå. Detta skull ske genom att 
skapa en av samhället stödd nioårig 
kommunal läropliktsskola med linje-
delning på högstadiet.

Folkskolfolket stödde till en början 
parallellskolesystemet, men i början 
av 1950-talet började folkskollärarnas 
förbund stöda reformprojektet. Läro-
verksfolket förhöll sig likväl mycket re-
serverat till den modell som föreslogs i 
betänkandet. 

Hösten 1963 ställde sig riksdagen, 
främst med stöd av agrarförbundet och 
vänstern, bakom enhetsskolreformen. 
Vid denna tid hade generaldirektör 
Oittinen blivit undervisningsminister. 
Från denna position kunde han effektivt 
föra grundskolprojektet framåt.  

1960-talets slut var en tid då man 
i Finland livligt diskuterade skolrefor-
men. Det fanns många argument såväl 
för som emot förnyelsen. Reformen 
skulle ju beröra samtliga läropliktiga 
barn. Skolfrågorna fick klart politisk 

färg, och de olika partierna uppgjorde 
egna skolpolitiska program.

Sverige hade övergått till enhets-
skola före Finland. Från västra sidan 
av Bottniska viken kom många stödan-
de argument, men även kritik hördes. 
Åsikterna påverkades också av att man 
bekantat sig med skolförhållandena i 
Förenta staterna och i Sovjetunionen.

 Finland övergick till det nya skol-
systemet successivt åren 1972-1977. 
Även i Frankrike och Italien hade man 
enhetsskola, men exempelvis Fören-
ta staterna och Tyskland behöll paral- 
lellskolesystemet.
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Stommen i det finländska systemet 
blev ett kommunalt skolväsen, men 
livsdugliga privatskolor kunde bli s.k. 
ersättande skolor. De skulle dock följa 
grundskolans läroplan och ta sina ele- 
ver från det egna skoldistriktet. Tidi-
gare hade läroverken rekryterat sina 
elever från ett vidsträckt område och 
även från andra kommuner.

Grundskolsystemet förverkligades 
stegvis börjande från 1972 med kom-
munerna i Lapplands län. Grundsko-
lans egentliga målsättning var att höja 
hela folkets bildningsnivå samt att stär-
ka medborgarnas samhälleliga och re-
gionala jämlikhet. Sammanslagningen 
av folkskola och läroverk var gemen-
sam för alla elever. I samband med re-
formen hade flera radikala förändrings- 
förslag framförts, men i praktiken 
kom grundskolan att ha folkskolans, 
medborgarskolans och läroverkens 
läroämnen. Grundskolans läroplans-
kommitté hade som sin sista sekretera-
re biträdande professor Erkki Lahdes.

Fullständigt jämlikt var det nya sys-
temet inte, för det innehöll nivågrup-
peringar för studierna i matematik, det 
långa främmande språket och det and- 
ra inhemska språket. Undervisnings-
minister under denna brytningstid 
var Ulf Sundqvist och Erkki Aho var 
skolstyrelsens generaldirektör.

De allmänbildande skolorna 
i Åbo i början av 1970-talet

De finskspråkiga folkskolornas sista 
inspektör var Allan T. Koskimies fram 
till april 1970. Inspektör för de svensk-
språkiga folkskolorna var Paul Jans-
son. Därefter övergick uppgifterna till 
länsstyrelsernas skolavdelningar.

Som en följd av ändringar i lagstift-
ningen grundades flera kommunala 
mellanskolor på 1960-talet. Den finsk-
språkiga östra medborgarskolan hade 
1966 börjat verksamhet som kommu-
nal försöksmellanskola. I protokollet 
för folkskolornas direktion talas även 
om försöksgrundskola. I protokollet 
från folkskolornas direktion nämns 
om en oväntad vändning. Det anteck-
nades, att man på basen av tidnings- 
och telefonuppgifter i Åbo fått tillstånd 
att grunda en försöksgrundskola i 
samband med folkskolan.

Eleverna valdes från folkskolans 
sjätte klass. Sökandenas nivå var hög. 
Alla elever hade läst engelska något år. 
Det första läsåret fanns två inledande 
klasser.

I Åbos folkskolor fanns år 1970 
över 11 600 elever. Skolorna var 32 av 
vilka fyra var svenskspråkiga. I de bå-
da finskspråkiga medborgarskolorna 
fanns över 800 elever. I en del skolor 
fanns endast få elever, men i Puolala, 
Luolavuori och Pansio fanns över 700 
läropliktiga. Därtill byggdes hela tiden 
nya förorter, som särskilt lockade barn-
familjer.
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Finskspråkiga skolor Klasser Elever Föreståndare
Jäkärlän koulu 4 127 Nieminen, Unto
Kakskerran koulu 3 67 Rautio, Markus
Kerttulin koulu 21 666 Kallakivi, Unto
Kähärin koulu 8 255 Kyyrö, Heikki
Kärsämäen koulu 5 153 Nousiainen, Eva
Luolavuoren koulu 22 751 Niemi, Turkka
Martin koulu 19 650 Nikander, Erik
Moision koulu 5 146 Tikka, Teuvo
Nummen koulu 20 629 Kalske, Pertti
Paimalan koulu 3 86 Mattila, Seppo
Pallivahan koulu 9 292 Sirén, Jukka
Pansion koulu 20 706 Pajanto, Pekka
Puolalan koulu 23 784 Kerrola, Jouko
Pääskyvuoren koulu 15 492 Friman, Reino
Raunistulan koulu 14 456 Jaakkola, Erik
Ristimäen koulu 5 148 Hernala, Kai
Snellmanin koulu 12 392 Salonen, Timo
Särkilahden koulu 3 58 Hautala, Sauli
Teräsrautelan koulu 10 344 Ryyppö, Emil
Topeliuksen koulu 19 636 Laakso, Åke
Vasaramäen koulu 21 662 Vähä-Mäkilä, Markku
Vähä-Heikkilän koulu 12 386 Lempinen, Turjo
Wäinö Aaltosen koulu 5 119 Lehtinen, Antti
Itäinen kansalaiskoulu 26 834 Rönnemaa, Erkki
Läntinen kansalaiskoulu 25 813 Rinne, Jouko
Samppalinan koulu 14 151 Vuorio, Reijo
Mikaelin koulu 13 113 Hannula, Matti
Kokeilukeskikoulu  8 290 Kalske, Tauno
Huonokuuloisten luokka 1 11 Vanharanta, Aune
CP-luokka 1 13 Ahola, Esko
Sammanlagt 366 11 230
Svenskspråkiga skolor
Cygnaeus skola 8 262 Karlsson, Henry
Sirkkala skola 4 126 Wikström, Birgitta
Sirkkala medborgarskola 2 36 Bergstöm, Otto
Sirkkalabackens skola 1 8 Ristola, Rose-Marie
Sammanlagt 15 432
Hela staden
Sammanlagt 381 11 662

ÅBOFOLKSKOLORNAS KLASSER, ELEVER OCH FÖRESTÅNDARE 1970

I början av 1970-talet byggdes fol-
kskolor i de nya förorterna. På så sätt 
fick Runosbacken, Suikkila, Aunela, He-
pokulta, Uittamo, Ilpois, Laustis, Nun-
navuori och Hannunnittu egna skol-
hus. Pääskyvuoren koulu utvidgades
och vissa utrymmesproblem åtgärda-
des med tillfälliga flyttbara element-
byggnader. 

Från läsåret 1971-1972 anslöt sig
Rusko kommun till försöksgrundsko-
lans högstadium i Åbo. Några år senare
anslöts Patis kommun till Åbo genom
statsrådets beslut. På samma gång blev
kommunens folkskolor – Kirkonkylä,
Paavola och Tortinmäki – en del av Åbo
stads skolväsen.

Folkskolorna övergick till en fem-
dagars skolvecka och från början av

1973 började folkskolorna i Åbo följa
en 10-dagars läsordning.

Åbo var en gammal skolstad, till vil-
ken under tidernas gång många ynglin-
gar från hela regionen kommit för att 
studera och få bildning. Skolorna ha-
de grundats under olika tider och utve-
cklat sina egna profiler. Den största fö-
rändringen i läroverkssystemet sked-
de i och med de stora årskullarna då
man i staden på 1950- och 1960-talen 
fått flera nya finskspråkiga samskolor. 
De svenskspråkiga läroverkens utve-
ckling utmynnade i sammanslagningen
till ett enda läroverk, dvs. Katedralsko-
lan, som började sin verksamhet 1972. 
Förändringar inom läroverken framgår
av följande förteckning.
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Paimalan koulu 3 86 Mattila, Seppo
Pallivahan koulu 9 292 Sirén, Jukka
Pansion koulu 20 706 Pajanto, Pekka
Puolalan koulu 23 784 Kerrola, Jouko
Pääskyvuoren koulu 15 492 Friman, Reino
Raunistulan koulu 14 456 Jaakkola, Erik
Ristimäen koulu 5 148 Hernala, Kai
Snellmanin koulu 12 392 Salonen, Timo
Särkilahden koulu 3 58 Hautala, Sauli
Teräsrautelan koulu 10 344 Ryyppö, Emil
Topeliuksen koulu 19 636 Laakso, Åke
Vasaramäen koulu 21 662 Vähä-Mäkilä, Markku
Vähä-Heikkilän koulu 12 386 Lempinen, Turjo
Wäinö Aaltosen koulu 5 119 Lehtinen, Antti
Itäinen kansalaiskoulu 26 834 Rönnemaa, Erkki
Läntinen kansalaiskoulu 25 813 Rinne, Jouko
Samppalinan koulu 14 151 Vuorio, Reijo
Mikaelin koulu 13 113 Hannula, Matti
Kokeilukeskikoulu  8 290 Kalske, Tauno
Huonokuuloisten luokka 1 11 Vanharanta, Aune
CP-luokka 1 13 Ahola, Esko
Sammanlagt 366 11 230
Svenskspråkiga skolor
Cygnaeus skola 8 262 Karlsson, Henry
Sirkkala skola 4 126 Wikström, Birgitta
Sirkkala medborgarskola 2 36 Bergstöm, Otto
Sirkkalabackens skola 1 8 Ristola, Rose-Marie
Sammanlagt 15 432
Hela staden
Sammanlagt 381 11 662

ÅBOFOLKSKOLORNAS KLASSER, ELEVER OCH FÖRESTÅNDARE 1970

I början av 1970-talet byggdes fol-
kskolor i de nya förorterna. På så sätt 
fick Runosbacken, Suikkila, Aunela, He-
pokulta, Uittamo, Ilpois, Laustis, Nun-
navuori och Hannunnittu egna skol-
hus. Pääskyvuoren koulu utvidgades 
och vissa utrymmesproblem åtgärda-
des med tillfälliga flyttbara element-
byggnader. 

Från läsåret 1971-1972 anslöt sig 
Rusko kommun till försöksgrundsko-
lans högstadium i Åbo. Några år senare 
anslöts Patis kommun till Åbo genom 
statsrådets beslut. På samma gång blev 
kommunens folkskolor – Kirkonkylä, 
Paavola och Tortinmäki – en del av Åbo 
stads skolväsen.

Folkskolorna övergick till en fem-
dagars skolvecka och från början av 

1973 började folkskolorna i Åbo följa 
en 10-dagars läsordning.

Åbo var en gammal skolstad, till vil-
ken under tidernas gång många ynglin-
gar från hela regionen kommit för att 
studera och få bildning. Skolorna ha-
de grundats under olika tider och utve-
cklat sina egna profiler. Den största fö-
rändringen i läroverkssystemet sked-
de i och med de stora årskullarna då 
man i staden på 1950- och 1960-talen 
fått flera nya finskspråkiga samskolor. 
De svenskspråkiga läroverkens utve-
ckling utmynnade i sammanslagningen 
till ett enda läroverk, dvs. Katedralsko-
lan, som började sin verksamhet 1972. 
Förändringar inom läroverken framgår 
av följande förteckning.

I de båda finskspråkiga medborgarskolorna i Åbo var det i början av 1970-talet över 800 elever. På bilden 
den västra medborgarskolans klass 7c läsåret 1970-1971. (TKA)

I början av 1970-talet byggdes folk-
skolor i de nya förorterna. På så sätt 
fick Runosbacken, Suikkila, Aunela, 
Hepokulta, Uittamo, Ilpois, Laustis, 
Nunnavuori och Hannunnittu egna skol-
hus. Pääskyvuoren koulu utvidgades 
och vissa utrymmesproblem åtgärda-
des med tillfälliga flyttbara element-
byggnader. 

Från läsåret 1971-1972 anslöt sig 
Rusko kommun till försöksgrundsko-
lans högstadium i Åbo. Några år senare 
anslöts Patis kommun till Åbo genom 
statsrådets beslut. På samma gång blev 
kommunens folkskolor – Kirkonkylä, 
Paavola och Tortinmäki – en del av Åbo 
stads skolväsen.

Folkskolorna övergick till en fem-
dagars skolvecka och från början av 

1973 började folkskolorna i Åbo följa 
en 10-dagars läsordning.

Åbo var en gammal skolstad, till vil-
ken under tidernas gång många yngling- 
ar från hela regionen kommit för att 
studera och få bildning. Skolorna hade 
grundats under olika tider och utveck-
lat sina egna profiler. Den största för-
ändringen i läroverkssystemet skedde 
i och med de stora årskullarna då man 
i staden på 1950- och 1960-talen fått 
flera nya finskspråkiga samskolor. De 
svenskspråkiga läroverkens utveck-
ling utmynnade i sammanslagningen 
till ett enda läroverk, dvs. Katedral- 
skolan, som började sin verksamhet 
1972. Förändringar inom läroverken 
framgår av följande förteckning.
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1976 Föregångare

Finskspråkiga läroverk

Aurajoen yhteiskoulu 
1960–1976

Juhana Herttuan yhteiskoulu 
1960–1976

Turun toinen yhteiskoulu 
1959–1960

Raunistulan yhteiskoulu 
1963–1976

Kupittaan yhteiskoulu 
1957–1976

Turun uusi yhteiskoulu 
1956–1957

Luostarivuoren yhteislyseo 
1974–1976

Turun tyttölyseo 
1957–1974

Turun suomalainen tyttökoulu
1882–1957

Pansion yhteiskoulu 
1962–1976

Puolalan yhteislyseo 
1957–1976

Turun toinen yhteislyseo
1951–1957

Turun II Suomalainen Lyseo 
1922–1951

Turun iltaoppikoulu
1964–1980

Turun klassillinen yhteiskoulu 
1972–1976

Turun klassillinen lyseo
1950–1972

Turun suomalainen
klassillinen lyseo (1879)
1903–1950

Turun lyseo 
1950–1976

Turun suomalainen lyseo
1914–1950

Turun suomalainen 
reaalilyseo
1903–1913

Turun normaalilyseo
1957–1976

Turun yhteislyseo
1944–1957

Turun suomalainen yhteiskoulu 
1903–1976

Turun tyttökoulu
1926–1976

Svenskspråkiga läroverk

Katedralskolan i Åbo
1972–1976

Åbo svenska flicklyceum
1955–1971

Flickskolan i Åbo
(1847) 1919–1955 

Heurlinska skolan
1861–1955

Svenska klassiska lyceum i Åbo 
1872–1972

Åbo svenska samskola
1888–1972

Övergången till grundskolan 
– läroverken blir en del av det
kommunala skolväsendet

När och hur genomfördes övergån-
gen till grundskola i Finlands äldsta 
skolstad? I den västra medborgars-
kolan ordnades hösten 1969 ett möte 
för alla lärare i Åbo, där man hörde två 
framställningar om aktuella skolfrå-
gor. Lektor Jaakko Lavastes ämne var 
Lounais-Suomen alueellisen koulusuun-
nittelun nykyvaihe och forskare Jukka 
Lehtinen hade temat Kaupungin kou-
lusuunnittelu maakunnan koulusuun-
nittelun osana.

I stadens allmänbildande skolors 
förvaltning skedde på 1970-talet vis-
sa förändringar som föregick den kom-
mande reformen. Allan T. Koskimies, 
som hade en lång karriär som folksko-
linspektör bakom sig, utnämndes till 
Åbos första skoldirektör. Som under-
visningsdirektör för de finskspråkiga 
folkskolorna verkade från år 1971 lä-

rare Pentti Lahti, som redan i prakti-
ken hunnit bekanta sig med det nya 
skolsystemet. Han hade varit förestå-
ndare för försöksgrundskolan i Lundo. 
Som undervisningshandledare för de 
svenskspråkiga folkskolorna var ma-
gister Paul Jansson. Folkskolornas by-
råchef var Mikko Hirvoila. Som sekre-
terare för de finskspråkiga folkskolor-
nas direktion verkade Yrjö Laaksonen 
och sekreterare för de svenskspråki-
ga folkskolornas direktion var Holger 
Ahlberg. Som idrottsinstruktör verka-
de fortfarande den kända idrottsman-
nen Voitto Hellsten. Vid folkskolornas 
kansli, som var beläget i f.d. Bell-Lan-
casterskolans byggnad, arbetade sam-
manlagt 18 personer.

Åbo deltog i förändringarna av sko-
lorganisationen från första början. En 
skolplaneringskommitté inledde sin 
verksamhet i början av 1970. Kom-
mittén jämställdes juridiskt med näm-
nden, och medlemmarna utsågs av 
stadsfullmäktige vid valperiodens bör-
jan. Kommittén lotsades av biträdande 
stadsdirektör Johannes Koikkalainen, 
och den gjorde en grundlig utredning 
av stadens skolförhållanden. I det förs-
ta skedet anmälde alla privata läroverk 
i Åbo önskemål om att få fortsätta som 
ersättande grundskola.

I samband med förändringarna i 
det kommunala skolväsendet lyfte man 
även fram behovet av att utveckla fol-
kskolornas kansli. Kansliet blev ett äm-
betsverk – skolverket - i enlighet med 

LÄROVERKEN I ÅBO 1900-1976
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1976 Föregångare

Finskspråkiga läroverk

Aurajoen yhteiskoulu 
1960–1976

Juhana Herttuan yhteiskoulu 
1960–1976

Turun toinen yhteiskoulu 
1959–1960

Raunistulan yhteiskoulu 
1963–1976

Kupittaan yhteiskoulu 
1957–1976

Turun uusi yhteiskoulu 
1956–1957

Luostarivuoren yhteislyseo 
1974–1976

Turun tyttölyseo 
1957–1974

Turun suomalainen tyttökoulu
1882–1957

Pansion yhteiskoulu 
1962–1976

Puolalan yhteislyseo 
1957–1976

Turun toinen yhteislyseo
1951–1957

Turun II Suomalainen Lyseo 
1922–1951

Turun iltaoppikoulu
1964–1980

Turun klassillinen yhteiskoulu 
1972–1976

Turun klassillinen lyseo
1950–1972

Turun suomalainen
klassillinen lyseo (1879)
1903–1950

Turun lyseo 
1950–1976

Turun suomalainen lyseo
1914–1950

Turun suomalainen 
reaalilyseo
1903–1913

Turun normaalilyseo
1957–1976

Turun yhteislyseo
1944–1957

Turun suomalainen yhteiskoulu 
1903–1976

Turun tyttökoulu
1926–1976

Svenskspråkiga läroverk

Katedralskolan i Åbo
1972–1976

Åbo svenska flicklyceum
1955–1971

Flickskolan i Åbo
(1847) 1919–1955 

Heurlinska skolan
1861–1955

Svenska klassiska lyceum i Åbo 
1872–1972

Åbo svenska samskola
1888–1972

Övergången till grundskolan 
– läroverken blir en del av det
kommunala skolväsendet

När och hur genomfördes övergån-
gen till grundskola i Finlands äldsta 
skolstad? I den västra medborgars-
kolan ordnades hösten 1969 ett möte 
för alla lärare i Åbo, där man hörde två 
framställningar om aktuella skolfrå-
gor. Lektor Jaakko Lavastes ämne var 
Lounais-Suomen alueellisen koulusuun-
nittelun nykyvaihe och forskare Jukka 
Lehtinen hade temat Kaupungin kou-
lusuunnittelu maakunnan koulusuun-
nittelun osana.

I stadens allmänbildande skolors 
förvaltning skedde på 1970-talet vis-
sa förändringar som föregick den kom-
mande reformen. Allan T. Koskimies, 
som hade en lång karriär som folksko-
linspektör bakom sig, utnämndes till 
Åbos första skoldirektör. Som under-
visningsdirektör för de finskspråkiga 
folkskolorna verkade från år 1971 lä-

rare Pentti Lahti, som redan i prakti-
ken hunnit bekanta sig med det nya 
skolsystemet. Han hade varit förestå-
ndare för försöksgrundskolan i Lundo. 
Som undervisningshandledare för de 
svenskspråkiga folkskolorna var ma-
gister Paul Jansson. Folkskolornas by-
råchef var Mikko Hirvoila. Som sekre-
terare för de finskspråkiga folkskolor-
nas direktion verkade Yrjö Laaksonen 
och sekreterare för de svenskspråki-
ga folkskolornas direktion var Holger 
Ahlberg. Som idrottsinstruktör verka-
de fortfarande den kända idrottsman-
nen Voitto Hellsten. Vid folkskolornas 
kansli, som var beläget i f.d. Bell-Lan-
casterskolans byggnad, arbetade sam-
manlagt 18 personer.

Åbo deltog i förändringarna av sko-
lorganisationen från första början. En 
skolplaneringskommitté inledde sin 
verksamhet i början av 1970. Kom-
mittén jämställdes juridiskt med näm-
nden, och medlemmarna utsågs av 
stadsfullmäktige vid valperiodens bör-
jan. Kommittén lotsades av biträdande 
stadsdirektör Johannes Koikkalainen, 
och den gjorde en grundlig utredning 
av stadens skolförhållanden. I det förs-
ta skedet anmälde alla privata läroverk 
i Åbo önskemål om att få fortsätta som 
ersättande grundskola.

I samband med förändringarna i 
det kommunala skolväsendet lyfte man 
även fram behovet av att utveckla fol-
kskolornas kansli. Kansliet blev ett äm-
betsverk – skolverket - i enlighet med 

I början av 1970talet anslöts Patis kommun till 
Åbo. Samtidigt övergick tre skolor till stadens skol
väsen. En av dem var den lilla Paavolan koulu. (Lau
ri Tiikasalo)

Övergången till grundskolan 
– läroverken blir en del av det 
kommunala skolväsendet

När och hur genomfördes övergång-
en till grundskola i Finlands äldsta 
skolstad? I den västra medborgar- 
skolan ordnades hösten 1969 ett möte 
för alla lärare i Åbo, där man hörde två 
framställningar om aktuella skolfrå-
gor. Lektor Jaakko Lavastes ämne var 
Lounais-Suomen alueellisen koulusuun-
nittelun nykyvaihe och forskare Jukka 
Lehtinen hade temat Kaupungin kou-
lusuunnittelu maakunnan koulusuun-
nittelun osana.

I stadens allmänbildande skolors 
förvaltning skedde på 1970-talet vis-
sa förändringar som föregick den kom-
mande reformen. Allan T. Koskimies, 
som hade en lång karriär som folkskol-
inspektör bakom sig, utnämndes till 
Åbos första skoldirektör. Som under- 
visningsdirektör för de finskspråkiga 
folkskolorna verkade från år 1971 lä-

rare Pentti Lahti, som redan i prakti- 
ken hunnit bekanta sig med det nya 
skolsystemet. Han hade varit förestån-
dare för försöksgrundskolan i Lundo. 
Som undervisningshandledare för de 
svenskspråkiga folkskolorna var ma-
gister Paul Jansson. Folkskolornas by-
råchef var Mikko Hirvoila. Som sekre-
terare för de finskspråkiga folkskolor-
nas direktion verkade Yrjö Laaksonen 
och sekreterare för de svenskspråki-
ga folkskolornas direktion var Holger 
Ahlberg. Som idrottsinstruktör verka-
de fortfarande den kända idrottsman-
nen Voitto Hellsten. Vid folkskolornas 
kansli, som var beläget i f.d. Bell-Lan-
casterskolans byggnad, arbetade sam-
manlagt 18 personer.

Åbo deltog i förändringarna av skol- 
organisationen från första början. 
En skolplaneringskommitté inledde 
sin verksamhet i början av 1970. 
Kommittén jämställdes juridiskt med 
nämnden, och medlemmarna utsågs av 
stadsfullmäktige vid valperiodens bör-
jan. Kommittén lotsades av biträdande 
stadsdirektör Johannes Koikkalainen, 
och den gjorde en grundlig utredning av 
stadens skolförhållanden. I det första 
skedet anmälde alla privata läroverk i 
Åbo önskemål om att få fortsätta som 
ersättande grundskola.

I samband med förändringarna i 
det kommunala skolväsendet lyfte man 
även fram behovet av att utveckla folk-
skolornas kansli. Kansliet blev ett äm-
betsverk – skolverket - i enlighet med 
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den organisationsmodell som Stads-
förbundet hade rekommenderat. Fol-
kskolornas kansli, läromedelskansliet
och rådgivningsbyrån flyttade 1973
från den gamla fastigheten vid Slott-
sgatan till det nya huset vid korsnin-
gen av Hantverkaregatan och Trädgå-
rdsgatan, som byggts som bostadshus 
och som ämbetsverk.  I det nya ämbet-
sverket fanns en förvaltningsavdelning,
skol- och undervisningsavdelning samt 
ekonomiavdelning.

En läroplan baserad på ett betän-
kande av grundskolans läroplanskom-
mitté togs i bruk hösten 1970 i klas-
serna I-VI i de finskspråkiga folksko-
lorna. I praktiken innebar detta, att det 
gamla parallellskolesystemet gick till

historien och så småningom skulle al-
la elever i en årskurs vara samlade än-
da till slutet av årskurs VI. I de svenska 
skolorna började man följa grundsko-
lans läroplan i klasserna I-IV från läså-
ret 1970-1971.

Efter det tog man ett avgörande 
steg mot grundskolan, när man 1971 
sammanslog medborgarskolan med 
den kommunala försöksmellanskolan. 
I staden fanns efter 1972 med statsrå-
dets tillstånd två stora kommunala för-
söksgrundskolans högstadier, när de 
finskspråkiga östra och västra med-
borgarskolorna verkade i enlighet med 
den nya lagen.  Våren 1974 gav dessa 
läroanstalter de första avgångsbetygen 
från grundskolan. Läroanstalterna ha-

de också fått nya namn. Medborgarsko-
lorna gick till historien. Försöksgrund-
skolornas högstadier blev Puropellon
koulu och Rieskalähteen koulu.

Åbo anhöll i slutet av 1973 av skols-
tyrelsen om lov att övergå till grund-
skolsystemet redan 1.8.1974, men tills-
tånd gavs inte. När anhållan lämnades 
in var exempelvis förhandlingarna om 
de privata läroverkens införlivande
med det kommunala skolväsendet än-
nu på hälft.

De privata läroverken i Åbo, vilkas 
ekonomiska ställning inte var särskilt 
stabil, gjorde i december en överens-
kommelse med staden om att övergå
till det kommunala skolväsendet med 
tillgångar och skulder för att bli högs-
tadier och gymnasier. Endast Suoma-
lainen yhteiskoulu valde en annan väg. 
I slutet av december 1973 gjorde man 
en preliminär överenskommelse med
staden, enligt vilken skolan skulle ha
blivit en s.k. ersättande skola. Skolans 
elevområde skulle ha varit Pääskyvuo-
ri skoldistrikt. Efter detta ändrades lä-
get radikalt, när staden sade upp avta-
let i april 1975. Skolans understödsfö-
rening gick ändå inte med på att över-
föra skolan med tillgångar och skulder 
till staden.

Efter många möten och utdragna
förhandlingar fann juristerna en lös-
ning. I början av februari 1976 beslöt 
läroanstaltens understödsförening att 
hyra ut Suomalainen yhteiskoulus lo-
kaliteter till staden. 

Slutresultatet var ändå, att alla gam-
la privata läroverk i staden – Aurajoen 
yhteiskoulu, Turun suomalainen yh-
teiskoulu, Juhana Herttuan yhteiskou-
lu, och Kupittaan yhteiskoulu – över-
gick till att bli en del av det kommunala
skolväsendet. Huvudmannarätten för
Turun suomalainen yhteiskoulu över-
gick också till staden. Statsrådet god-
kände överföringen av de privata läro-
verken till stadens skolväsen 6.5 och
15.7 samt för de statliga skolornas del 
22.7.1976. Länsstyrelsen fastställde
7.12.1976 läroplanen för den finsks-
pråkiga grundskolan.

I skolplaneringskommittén gjordes 
ett omfattande planerings- och förbe-
redelsearbete. Detta var den största
och grundligaste reformen som gjorts 
inom skolväsendet och inom skolornas
verksamhet. Reformen styrdes myc-
ket noggrant av skolstyrelsen och av
länsstyrelsens skolavdelning. Exem-
pelvis placeringen av lärarna i det nya 
skolväsendet var ett digert arbete.
Läsåret 1975-1976 fanns det 594 lära-

Den västra medborgarskolan eller Rieskalähteen koulu blev klar i början av 1960talet. År 1971 blev de 
båda finskspråkiga medborgarskolorna försöksgrundskolans högstadium. (Lauri Tiikasalo)

den organisationsmodell som Stads-
förbundet hade rekommenderat. Folk-
skolornas kansli, läromedelskansliet 
och rådgivningsbyrån flyttade 1973 
från den gamla fastigheten vid Slotts-
gatan till det nya huset vid korsningen 
av Hantverkaregatan och Trädgårds-
gatan, som byggts som bostadshus och 
som ämbetsverk.  I det nya ämbets- 
verket fanns en förvaltningsavdelning, 
skol- och undervisningsavdelning samt 
ekonomiavdelning.

En läroplan baserad på ett betän-
kande av grundskolans läroplanskom-
mitté togs i bruk hösten 1970 i klas- 
serna I-VI i de finskspråkiga folksko-
lorna. I praktiken innebar detta, att det 
gamla parallellskolesystemet gick till 
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den organisationsmodell som Stads-
förbundet hade rekommenderat. Fol-
kskolornas kansli, läromedelskansliet 
och rådgivningsbyrån flyttade 1973 
från den gamla fastigheten vid Slott-
sgatan till det nya huset vid korsnin-
gen av Hantverkaregatan och Trädgå-
rdsgatan, som byggts som bostadshus 
och som ämbetsverk.  I det nya ämbet-
sverket fanns en förvaltningsavdelning, 
skol- och undervisningsavdelning samt 
ekonomiavdelning.

En läroplan baserad på ett betän-
kande av grundskolans läroplanskom-
mitté togs i bruk hösten 1970 i klas-
serna I-VI i de finskspråkiga folksko-
lorna. I praktiken innebar detta, att det 
gamla parallellskolesystemet gick till 

historien och så småningom skulle al-
la elever i en årskurs vara samlade än-
da till slutet av årskurs VI. I de svenska 
skolorna började man följa grundsko-
lans läroplan i klasserna I-IV från läså-
ret 1970-1971.

Efter det tog man ett avgörande 
steg mot grundskolan, när man 1971 
sammanslog medborgarskolan med 
den kommunala försöksmellanskolan. 
I staden fanns efter 1972 med statsrå-
dets tillstånd två stora kommunala för-
söksgrundskolans högstadier, när de 
finskspråkiga östra och västra med-
borgarskolorna verkade i enlighet med 
den nya lagen.  Våren 1974 gav dessa 
läroanstalter de första avgångsbetygen 
från grundskolan. Läroanstalterna ha-

de också fått nya namn. Medborgarsko-
lorna gick till historien. Försöksgrund-
skolornas högstadier blev Puropellon 
koulu och Rieskalähteen koulu.

Åbo anhöll i slutet av 1973 av skols-
tyrelsen om lov att övergå till grund-
skolsystemet redan 1.8.1974, men tills-
tånd gavs inte. När anhållan lämnades 
in var exempelvis förhandlingarna om 
de privata läroverkens införlivande 
med det kommunala skolväsendet än-
nu på hälft.

De privata läroverken i Åbo, vilkas 
ekonomiska ställning inte var särskilt 
stabil, gjorde i december en överens-
kommelse med staden om att övergå 
till det kommunala skolväsendet med 
tillgångar och skulder för att bli högs-
tadier och gymnasier. Endast Suoma-
lainen yhteiskoulu valde en annan väg. 
I slutet av december 1973 gjorde man 
en preliminär överenskommelse med 
staden, enligt vilken skolan skulle ha 
blivit en s.k. ersättande skola. Skolans 
elevområde skulle ha varit Pääskyvuo-
ri skoldistrikt. Efter detta ändrades lä-
get radikalt, när staden sade upp avta-
let i april 1975. Skolans understödsfö-
rening gick ändå inte med på att över-
föra skolan med tillgångar och skulder 
till staden.

Efter många möten och utdragna 
förhandlingar fann juristerna en lös-
ning. I början av februari 1976 beslöt 
läroanstaltens understödsförening att 
hyra ut Suomalainen yhteiskoulus lo-
kaliteter till staden. 

Slutresultatet var ändå, att alla gam-
la privata läroverk i staden – Aurajoen 
yhteiskoulu, Turun suomalainen yh-
teiskoulu, Juhana Herttuan yhteiskou-
lu, och Kupittaan yhteiskoulu – över-
gick till att bli en del av det kommunala 
skolväsendet. Huvudmannarätten för 
Turun suomalainen yhteiskoulu över-
gick också till staden. Statsrådet god-
kände överföringen av de privata läro-
verken till stadens skolväsen 6.5 och 
15.7 samt för de statliga skolornas del 
22.7.1976. Länsstyrelsen fastställde 
7.12.1976 läroplanen för den finsks-
pråkiga grundskolan.

I skolplaneringskommittén gjordes 
ett omfattande planerings- och förbe-
redelsearbete. Detta var den största 
och grundligaste reformen som gjorts 
inom skolväsendet och inom skolornas 
verksamhet. Reformen styrdes myc-
ket noggrant av skolstyrelsen och av 
länsstyrelsens skolavdelning. Exem-
pelvis placeringen av lärarna i det nya 
skolväsendet var ett digert arbete. 
Läsåret 1975-1976 fanns det 594 lära-

De läroverk som 1976 övergick till stadens skol
väsen fick nya namn. Raunistulan yhteislyseo blev 
Kastun koulu ja lukio. (Ämbetsverket för fostran 
och utbildning)
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ning. I början av februari 1976 beslöt 
läroanstaltens understödsförening att 
hyra ut Suomalainen yhteiskoulus lo-
kaliteter till staden. 

Slutresultatet var ändå, att alla gam-
la privata läroverk i staden – Aurajoen 
yhteiskoulu, Turun suomalainen yh-
teiskoulu, Juhana Herttuan yhteiskou-
lu, och Kupittaan yhteiskoulu – över-
gick till att bli en del av det kommunala 
skolväsendet. Huvudmannarätten för 
Turun suomalainen yhteiskoulu över-
gick också till staden. Statsrådet god-
kände överföringen av de privata läro- 
verken till stadens skolväsen 6.5 och 
15.7 samt för de statliga skolornas del 
22.7.1976. Länsstyrelsen fastställde 
7.12.1976 läroplanen för den finsk-
språkiga grundskolan.

I skolplaneringskommittén gjordes 
ett omfattande planerings- och förbe-
redelsearbete. Detta var den största 
och grundligaste reformen som gjorts 
inom skolväsendet och inom skolornas 
verksamhet. Reformen styrdes myck-
et noggrant av skolstyrelsen och av 
länsstyrelsens skolavdelning. Exem-
pelvis placeringen av lärarna i det nya 
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Läsåret 1975-1976 fanns det 594 lära-



172 SKOLORNA I ÅBO AVSPEGLAR SIN TID

SKOLORNAS NYA NAMN 1976

re i de finska folkskolorna och 20 i de 
svenska. I läroverken var antalet något 
mindre. I stadens finskspråkiga privata 
läroverk fanns 234 lärare och i statens 
läroverk 295 lärare.     

Den statliga skolan för döva drogs 
in, och i dess ställe grundades inom 
stadens skolväsen en kommunal skola 
för hörselskadade. Elever kom förutom 
från Åbo från 32 andra kommuner i re-
gionen. Skolan verkade i sina tidigare 
utrymmen till 1980.

Stadsfullmäktige hade i maj 1976 
fastställt skolinstruktionen för Åbo 
stad. Enligt instruktionen finns följan-
de skolformer i skolväsendet:

den 6-åriga finskspråkiga grund-
skolans lågstadium
den 3-åriga finskspråkiga grund-
skolans högstadium, där S:t Marie 
skoldistrikt är gemensamt för Åbo 
och Rusko samt den 9-åriga Haka-
maa-specialskolan
den 9-åriga finskspråkiga hjälpsko-
lan, vars skoldistrikt är gemensamt 
för Åbo och Rusko
den 9-åriga finskspråkiga observa-
tionsskolan, vars skoldistrikt är ge-
mensamt för Åbo och Rusko
den 6-åriga svenskspråkiga grund-
skolans lågstadium, vars skol-
distrikt är gemensamt för Åbo, Nå-
dendal, Reso och S:t Karins
den 3-åriga svenskspråkiga grund-
skolans högstadium, vars skol-

distrikt är gemensamt för Åbo, Nå-
dendal, Reso och S:t Karins
den 9-åriga svenskspråkiga hjälps-
kolan, vars skoldistrikt är gemen-
samt för Åbo, Nådendal, Reso och 
S:t Karins
den 9-åriga finskspråkiga skolan för 
höselskadade
det 3-åriga finskspråkiga gymnasi-
et och
det 3-åriga svenskspråkiga gymna-
siet.

I Åbo övergick man till grundskola i au-
gusti 1976. I staden hade det då funnits 
sammanlagt 36 folk- eller medborgars-
kolor. Folkskolornas 578 lärartjänster 
drogs in och i stället grundades 919 lä-
rartjänster för de finska skolorna och 
47 för de svenska. Därtill grundades 53 
tjänster för övrig personal.

Efter reformen fanns det nästan 
1000 lärare i de finskspråkiga skolor-
na. Lärarnas fackorganisation överva-
kade noggrant, att lärarnas sysselsät-
tning inte blev sämre i övergångsske-
det. Alla läroverkslärare placerades i 
enlighet med planerna inom det kom-
munala skolväsendet.

Det privata kvällsläroverket blev 
i detta skede utanför systemet. Nor-
malskolan – Turun normaalilyseo – 
förblev en statlig skola. Skolans place-
ring i staden diskuterades utgående 
från olika planer. T.ex. Martin koulu 
nämndes som en verksamhetsplats. 
Staden var även villig att placera verk-

samheten i något annat skolhus. Slut-
resultatet blev att verksamheten i det-
ta skede fortsatte i Nummen koulu och 
i normalskolans tidigare utrymmen. 
Sannolikt på initiativ av Pentti Lahti 
kom skolan sedan att placeras i Kråk-
kärret. I mars 1977 godkände stads-
fullmäktige uppgörandet av en öve-
renskommelse mellan staten och Åbo 
stad där Åbo överlät normalskolan till 
staten och staten överlät de statliga lä-
roverkens lokaliteter till staden.

Stora strukturella förändringar inom 
stadens skolväsen gjordes inte efter 
detta. I juni 1980 godkände skolstyrel-
sen att kvällsläroverket – Turun ilta-
oppikoulu – övergick till staden. I de-

cember 1979 beslöt statsrådet att pla-
nen för förverkligandet av grundskolan 
ändras så, att Iniö kommun ansluts till 
det svenska högstadiets skoldistrikt i 
Åbo, dvs. till S:t Olofsskolan.

I och med reformen gick folkskolor-
nas direktioner till historien. I stället 
kom en skolnämnd med ansvar för den 
kommunala allmänbildande utbildnin-
gen, som utgående från stadens språ-
kförhållanden hade en finsk och en 
svensk avdelning. 

Det nya skolväsendet hann Kos-
kimies inte leda länge, för han avgick 
med pension i början av oktober 1976. 
Efter detta började Pentti Lahti sköta 
tjänsten som finsk skoldirektör. Han 
var samtidigt verkschef.  För stadens 
svenska skolor grundades en ny skol-
direktörstjänst, som t.f. sköttes av Hans 
Johansson.   

I Åbo diskuterades dessa år olika 
linjedragningar i anslutning till skol-
systemet. Slutresultatet var ändå, att 
alla privata läroverk som verkat i sta-
den övergick till det kommunala skol-
väsendet. OAJ:s ordförande Voitto Ran-
ne – tidigare lärare i Åbo – konstatera-
de senare i ett sammanhang:

” Det tog några år innan de 
tidigare folkskollärarnas och 
läroverkslärarnas gammalmodiga 
känslor lade sig för att sedan bli 
ett enhetligt tänkande. Det krävdes 
flera armbrytningar i många 
onödiga frågor.”  (övers.)

Gammalt namn Nytt namn

Aurajoen yhteiskoulu Aurajoen koulu ja 
lukio

Juhana Herttuan 
yhteiskoulu

Juhana Herttuan 
koulu ja lukio

Luostarivuoren 
yhteiskoulu

Luostarivuoren koulu 
ja lukio

Turun tyttökoulu Aurakadun koulu

Turun lyseo Museomäen koulu ja 
lukio

Puolalan yhteiskoulu Puolanmäen koulu ja 
lukio

Raunistulan 
yhteislyseo Kastun koulu ja lukio

Pansion yhteiskoulu Pernon koulu ja lukio

Turun klassillinen 
yhteislyseo Eskelin koulu ja lukio

Turun Suomalainen 
Yhteiskoulu

Tuureporin koulu ja 
lukio

distrikt är gemensamt för Åbo, Nå-
dendal, Reso och S:t Karins
den 9-åriga svenskspråkiga hjälp-
skolan, vars skoldistrikt är gemen-
samt för Åbo, Nådendal, Reso och 
S:t Karins
den 9-åriga finskspråkiga skolan för 
höselskadade
det 3-åriga finskspråkiga gymna-
siet och
det 3-åriga svenskspråkiga gymna-
siet.

I Åbo övergick man till grundskola i au-
gusti 1976. I staden hade det då funnits 
sammanlagt 36 folk- eller medborgar-
skolor. Folkskolornas 578 lärartjänster 
drogs in och i stället grundades 919 lä-
rartjänster för de finska skolorna och 
47 för de svenska. Därtill grundades 53 
tjänster för övrig personal.

Efter reformen fanns det nästan 
1000 lärare i de finskspråkiga skolor-
na. Lärarnas fackorganisation över-
vakade noggrant, att lärarnas syssel- 
sättning inte blev sämre i övergångs-
skedet. Alla läroverkslärare placerades 
i enlighet med planerna inom det kom-
munala skolväsendet.

Det privata kvällsläroverket blev 
i detta skede utanför systemet. Nor- 
malskolan – Turun normaalilyseo – 
förblev en statlig skola. Skolans place- 
ring i staden diskuterades utgående 
från olika planer. T.ex. Martin koulu 
nämndes som en verksamhetsplats. 
Staden var även villig att placera verk- 
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re i de finska folkskolorna och 20 i de 
svenska. I läroverken var antalet något 
mindre. I stadens finskspråkiga privata
läroverk fanns 234 lärare och i statens 
läroverk 295 lärare.     

Den statliga skolan för döva drogs
in, och i dess ställe grundades inom
stadens skolväsen en kommunal skola 
för hörselskadade. Elever kom förutom
från Åbo från 32 andra kommuner i re-
gionen. Skolan verkade i sina tidigare 
utrymmen till 1980.

Stadsfullmäktige hade i maj 1976
fastställt skolinstruktionen för Åbo
stad. Enligt instruktionen finns följan-
de skolformer i skolväsendet:
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skolans lågstadium
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distrikt är gemensamt för Åbo, Nå-
dendal, Reso och S:t Karins
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kolan, vars skoldistrikt är gemen-
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den 9-åriga finskspråkiga skolan för
höselskadade
det 3-åriga finskspråkiga gymnasi-
et och
det 3-åriga svenskspråkiga gymna-
siet.

I Åbo övergick man till grundskola i au-
gusti 1976. I staden hade det då funnits
sammanlagt 36 folk- eller medborgars-
kolor. Folkskolornas 578 lärartjänster 
drogs in och i stället grundades 919 lä-
rartjänster för de finska skolorna och
47 för de svenska. Därtill grundades 53
tjänster för övrig personal.

Efter reformen fanns det nästan
1000 lärare i de finskspråkiga skolor-
na. Lärarnas fackorganisation överva-
kade noggrant, att lärarnas sysselsät-
tning inte blev sämre i övergångsske-
det. Alla läroverkslärare placerades i
enlighet med planerna inom det kom-
munala skolväsendet.

Det privata kvällsläroverket blev
i detta skede utanför systemet. Nor-
malskolan – Turun normaalilyseo –
förblev en statlig skola. Skolans place-
ring i staden diskuterades utgående
från olika planer. T.ex. Martin koulu
nämndes som en verksamhetsplats.
Staden var även villig att placera verk-

samheten i något annat skolhus. Slut-
resultatet blev att verksamheten i det-
ta skede fortsatte i Nummen koulu och 
i normalskolans tidigare utrymmen.
Sannolikt på initiativ av Pentti Lahti
kom skolan sedan att placeras i Kråk-
kärret. I mars 1977 godkände stads-
fullmäktige uppgörandet av en öve-
renskommelse mellan staten och Åbo
stad där Åbo överlät normalskolan till 
staten och staten överlät de statliga lä-
roverkens lokaliteter till staden.

Stora strukturella förändringar inom
stadens skolväsen gjordes inte efter
detta. I juni 1980 godkände skolstyrel-
sen att kvällsläroverket – Turun ilta-
oppikoulu – övergick till staden. I de-

cember 1979 beslöt statsrådet att pla-
nen för förverkligandet av grundskolan
ändras så, att Iniö kommun ansluts till 
det svenska högstadiets skoldistrikt i
Åbo, dvs. till S:t Olofsskolan.

I och med reformen gick folkskolor-
nas direktioner till historien. I stället
kom en skolnämnd med ansvar för den 
kommunala allmänbildande utbildnin-
gen, som utgående från stadens språ-
kförhållanden hade en finsk och en
svensk avdelning. 

Det nya skolväsendet hann Kos-
kimies inte leda länge, för han avgick
med pension i början av oktober 1976. 
Efter detta började Pentti Lahti sköta
tjänsten som finsk skoldirektör. Han
var samtidigt verkschef.  För stadens
svenska skolor grundades en ny skol-
direktörstjänst, som t.f. sköttes av Hans
Johansson.   

I Åbo diskuterades dessa år olika
linjedragningar i anslutning till skol-
systemet. Slutresultatet var ändå, att
alla privata läroverk som verkat i sta-
den övergick till det kommunala skol-
väsendet. OAJ:s ordförande Voitto Ran-
ne – tidigare lärare i Åbo – konstatera-
de senare i ett sammanhang:

” Det tog några år innan de 
tidigare folkskollärarnas och 
läroverkslärarnas gammalmodiga 
känslor lade sig för att sedan bli 
ett enhetligt tänkande. Det krävdes 
flera armbrytningar i många 
onödiga frågor.”  (övers.)
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lukio
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Turun klassillinen 
yhteislyseo Eskelin koulu ja lukio

Turun Suomalainen 
Yhteiskoulu

Tuureporin koulu ja 
lukio

samheten i något annat skolhus. Slut-
resultatet blev att verksamheten i det-
ta skede fortsatte i Nummen koulu och 
i normalskolans tidigare utrymmen. 
Sannolikt på initiativ av Pentti Lahti 
kom skolan sedan att placeras i Kråk-
kärret. I mars 1977 godkände stads-
fullmäktige uppgörandet av en över-
enskommelse mellan staten och Åbo 
stad där Åbo överlät normalskolan till 
staten och staten överlät de statliga lä- 
roverkens lokaliteter till staden.

Stora strukturella förändringar inom 
stadens skolväsen gjordes inte efter 
detta. I juni 1980 godkände skolstyrel-
sen att kvällsläroverket – Turun ilta-
oppikoulu – övergick till staden. I de-

cember 1979 beslöt statsrådet att pla-
nen för förverkligandet av grundskolan 
ändras så, att Iniö kommun ansluts till 
det svenska högstadiets skoldistrikt i 
Åbo, dvs. till S:t Olofsskolan.

I och med reformen gick folkskolor- 
nas direktioner till historien. I stället 
kom en skolnämnd med ansvar för den 
kommunala allmänbildande utbild-
ningen, som utgående från stadens 
språkförhållanden hade en finsk och 
en svensk avdelning. 

Det nya skolväsendet hann Kos- 
kimies inte leda länge, för han avgick 
med pension i början av oktober 1976. 
Efter detta började Pentti Lahti sköta 
tjänsten som finsk skoldirektör. Han 
var samtidigt verkschef.  För stadens 
svenska skolor grundades en ny skol-
direktörstjänst, som t.f. sköttes av 
Hans Johansson.   

I Åbo diskuterades dessa år olika
linjedragningar i anslutning till skol-
systemet. Slutresultatet var ändå, att
alla privata läroverk som verkat i sta-
den övergick till det kommunala skol-
väsendet. OAJ:s ordförande Voitto Ran-
ne – tidigare lärare i Åbo – konstatera-
de senare i ett sammanhang:

” Det tog några år innan de tidi-
gare folkskollärarnas och läroverks-
lärarnas gammalmodiga känslor 
lade sig för att sedan bli ett enhet-
ligt tänkande. Det krävdes flera arm-
brytningar i många onödiga frå-
gor.”  (övers.)
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För den allmänna utvecklingen i 
Åbo var det en aning speciellt, 
att folkmängden började mins-

ka i slutet av 1970-talet. Detta fort-
gick ända till år 1990, fastän nya bos-
tadsområden byggdes, t.ex. Kråkkärret 
med 10 000 invånare. Tomter för egna-
hemshus och radhus skulle ha behövts 
i större utsträckning. Under tidsperio-
den minskade befolkningen med över 
6000. Många unga barnfamiljer flyt-
tade till grannkommunerna. År 1970 
fanns det 31 781 under 15 år, men två 
årtionden senare var motsvarande siff-
ra bara 24 995. Däremot ökade pensi-
onärernas antal hela tiden. Studeran-
de fanns det gott om i Åbo, men på den 

UTVECKLINGENS 
OCH 
FÖRÄNDRINGENS 
FÖRSTA SKEDEN 
INOM DET NYA 
SKOLSYSTEMET

tiden kunde studerande inte räknas in 
bland den mantalsskrivna befolknin-
gen. Den svenskspråkiga befolkningen 
var över 8000. Invånare med annat 
språk fanns i början av 1970-talet ett 
par hundra och vid slutet av det följan-
de årtiondet ca 1000.

År 1979 firades Åbos 750-års ju-
bileum, vilket syntes på många sätt i 
stadens liv. I jubileumsåret för landets 
äldsta skolstad deltog även skolorna 
med sina insatser. Under andra veckan 
i maj fördes en historiskt betonad sta-
fett från skola till skola. Den startade 
från den anrika Katedralskolan. Jubi-
leumsveckan slutade med en stor fest 
i Kuppis idrottshall. 

Den nya skolans 
första årtionde
Pentti Lahti övergick rätt snart till 
tjänsten som skoldirektör. Han ledde 
hela ämbetsverkets verksamhet. Lah-
tis princip var, att man ska undvika all 
kanslistelhet och att ärenden ska skö-
tas på snabbast möjliga sätt. Ingenting 
fick bli liggande på bordet. Från januari 
1977 verkade Jaakko Lavaste som un-
dervisningsdirektör, dvs. pedagogisk 
ledare. Lavaste hade erfarenhet av så-
väl lärararbete som skolförvaltning. 
Han var från första början en anhän-
gare av grundskolan. Han hade varit 
vid skolstyrelsens planeringsavdelning 
som t.f. överinspektör och på uppdrag 
av Egentliga Finlands regionplaneför-
bund år 1966 uppgjort en skolplan för 
Egentliga Finland tillsammans med 
Eero Terijoki och Pentti Rauhala. La-
vaste har konstaterat att ”om man ger 
barn jämlika förutsättningar, klarar 
de sig ungefär lika bra”. Individuella 
skillnader finns naturligtvis, men de 

beror ofta på sociala faktorer. Han ha-
de sedan 1971 varit skoldirektör i Re-
so, som var försökskommun och kun-
de övergå till grundskolan redan 1972. 
När Lavaste kom till skolverket i Åbo 
var personalen där 40 personer. Ver-
ket var indelat i tre avdelningar som 
svarade för undervisning, ekonomi och 
förvaltning. Lärarna i grundskolorna 
och gymnasierna var ca 1200 och den 
övriga personalen ca 400. Eleverna var 
sammanlagt 22 000. ”Jämfört med Re-
so var siffrorna tiodubbla. I Åbo var 
skolnämndens budget då ca 400 milj. 

År Antal

1970 155 069

1975 164 857

1980 163 933

1985 162 379

1990 159 539
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SKOLORNA I ÅBO AVSPEGLAR SIN TID

För den allmänna utvecklingen i 
Åbo var det en aning speciellt, 
att folkmängden började mins-

ka i slutet av 1970-talet. Detta fort-
gick ända till år 1990, fastän nya bo- 
stadsområden byggdes, t.ex. Kråkkärret 
med 10 000 invånare. Tomter för egna-
hemshus och radhus skulle ha behövts 
i större utsträckning. Under tidsperio-
den minskade befolkningen med över 
6000. Många unga barnfamiljer flyt-
tade till grannkommunerna. År 1970 
fanns det 31 781 under 15 år, men två 
årtionden senare var motsvarande siff-
ra bara 24 995. Däremot ökade pensi-
onärernas antal hela tiden. Studeran-
de fanns det gott om i Åbo, men på den 

tiden kunde studerande inte räknas in 
bland den mantalsskrivna befolkning-
en. Den svenskspråkiga befolkningen 
var över 8000. Invånare med annat 
språk fanns i början av 1970-talet ett 
par hundra och vid slutet av det följan-
de årtiondet ca 1000.

För den allmänna utvecklingen i 
Åbo var det en aning speciellt, 
att folkmängden började mins-

ka i slutet av 1970-talet. Detta fort-
gick ända till år 1990, fastän nya bos-
tadsområden byggdes, t.ex. Kråkkärret 
med 10 000 invånare. Tomter för egna-
hemshus och radhus skulle ha behövts 
i större utsträckning. Under tidsperio-
den minskade befolkningen med över 
6000. Många unga barnfamiljer flyt-
tade till grannkommunerna. År 1970 
fanns det 31 781 under 15 år, men två 
årtionden senare var motsvarande siff-
ra bara 24 995. Däremot ökade pensi-
onärernas antal hela tiden. Studeran-
de fanns det gott om i Åbo, men på den 
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bland den mantalsskrivna befolknin-
gen. Den svenskspråkiga befolkningen 
var över 8000. Invånare med annat 
språk fanns i början av 1970-talet ett 
par hundra och vid slutet av det följan-
de årtiondet ca 1000.

År 1979 firades Åbos 750-års ju-
bileum, vilket syntes på många sätt i 
stadens liv. I jubileumsåret för landets 
äldsta skolstad deltog även skolorna 
med sina insatser. Under andra veckan 
i maj fördes en historiskt betonad sta-
fett från skola till skola. Den startade 
från den anrika Katedralskolan. Jubi-
leumsveckan slutade med en stor fest 
i Kuppis idrottshall. 

Den nya skolans 
första årtionde
Pentti Lahti övergick rätt snart till 
tjänsten som skoldirektör. Han ledde 
hela ämbetsverkets verksamhet. Lah-
tis princip var, att man ska undvika all 
kanslistelhet och att ärenden ska skö-
tas på snabbast möjliga sätt. Ingenting 
fick bli liggande på bordet. Från januari 
1977 verkade Jaakko Lavaste som un-
dervisningsdirektör, dvs. pedagogisk 
ledare. Lavaste hade erfarenhet av så-
väl lärararbete som skolförvaltning. 
Han var från första början en anhän-
gare av grundskolan. Han hade varit 
vid skolstyrelsens planeringsavdelning 
som t.f. överinspektör och på uppdrag 
av Egentliga Finlands regionplaneför-
bund år 1966 uppgjort en skolplan för 
Egentliga Finland tillsammans med 
Eero Terijoki och Pentti Rauhala. La-
vaste har konstaterat att ”om man ger 
barn jämlika förutsättningar, klarar 
de sig ungefär lika bra”. Individuella 
skillnader finns naturligtvis, men de 

beror ofta på sociala faktorer. Han ha-
de sedan 1971 varit skoldirektör i Re-
so, som var försökskommun och kun-
de övergå till grundskolan redan 1972. 
När Lavaste kom till skolverket i Åbo 
var personalen där 40 personer. Ver-
ket var indelat i tre avdelningar som 
svarade för undervisning, ekonomi och 
förvaltning. Lärarna i grundskolorna 
och gymnasierna var ca 1200 och den 
övriga personalen ca 400. Eleverna var 
sammanlagt 22 000. ”Jämfört med Re-
so var siffrorna tiodubbla. I Åbo var 
skolnämndens budget då ca 400 milj. 
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leumsveckan slutade med en stor fest 
i Kuppis idrottshall. 
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Pentti Lahti övergick rätt snart till 
tjänsten som skoldirektör. Han ledde 
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vid skolstyrelsens planeringsavdelning 
som t.f. överinspektör och på uppdrag 
av Egentliga Finlands regionplaneför-
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Eero Terijoki och Pentti Rauhala. La-
vaste har konstaterat att ”om man ger 
barn jämlika förutsättningar, klarar 
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beror ofta på sociala faktorer. Han ha-
de sedan 1971 varit skoldirektör i Re-
so, som var försökskommun och kun-
de övergå till grundskolan redan 1972. 
När Lavaste kom till skolverket i Åbo 
var personalen där 40 personer. Ver-
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svarade för undervisning, ekonomi och 
förvaltning. Lärarna i grundskolorna 
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Vid övergången till grundskolan blev Pentti Lahti, 
som hade praktisk erfarenhet av grundskola, ut-
sedd till skoldirektör. Senare valdes han till biträ-
dande stadsdirektör för undervisnings- och bild-
ningssektorn. (Lauri Tiikasalo)

För den allmänna utvecklingen i 
Åbo var det en aning speciellt, 
att folkmängden började mins-

ka i slutet av 1970-talet. Detta fort-
gick ända till år 1990, fastän nya bos-
tadsområden byggdes, t.ex. Kråkkärret 
med 10 000 invånare. Tomter för egna-
hemshus och radhus skulle ha behövts 
i större utsträckning. Under tidsperio-
den minskade befolkningen med över 
6000. Många unga barnfamiljer flyt-
tade till grannkommunerna. År 1970 
fanns det 31 781 under 15 år, men två 
årtionden senare var motsvarande siff-
ra bara 24 995. Däremot ökade pensi-
onärernas antal hela tiden. Studeran-
de fanns det gott om i Åbo, men på den 
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par hundra och vid slutet av det följan-
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bileum, vilket syntes på många sätt i 
stadens liv. I jubileumsåret för landets 
äldsta skolstad deltog även skolorna 
med sina insatser. Under andra veckan 
i maj fördes en historiskt betonad sta-
fett från skola till skola. Den startade 
från den anrika Katedralskolan. Jubi-
leumsveckan slutade med en stor fest 
i Kuppis idrottshall. 

Den nya skolans 
första årtionde
Pentti Lahti övergick rätt snart till 
tjänsten som skoldirektör. Han ledde 
hela ämbetsverkets verksamhet. Lah-
tis princip var, att man ska undvika all 
kanslistelhet och att ärenden ska skö-
tas på snabbast möjliga sätt. Ingenting 
fick bli liggande på bordet. Från januari 
1977 verkade Jaakko Lavaste som un-
dervisningsdirektör, dvs. pedagogisk 
ledare. Lavaste hade erfarenhet av så-
väl lärararbete som skolförvaltning. 
Han var från första början en anhän-
gare av grundskolan. Han hade varit 
vid skolstyrelsens planeringsavdelning 
som t.f. överinspektör och på uppdrag 
av Egentliga Finlands regionplaneför-
bund år 1966 uppgjort en skolplan för 
Egentliga Finland tillsammans med 
Eero Terijoki och Pentti Rauhala. La-
vaste har konstaterat att ”om man ger 
barn jämlika förutsättningar, klarar 
de sig ungefär lika bra”. Individuella 
skillnader finns naturligtvis, men de 

beror ofta på sociala faktorer. Han ha-
de sedan 1971 varit skoldirektör i Re-
so, som var försökskommun och kun-
de övergå till grundskolan redan 1972. 
När Lavaste kom till skolverket i Åbo 
var personalen där 40 personer. Ver-
ket var indelat i tre avdelningar som 
svarade för undervisning, ekonomi och 
förvaltning. Lärarna i grundskolorna 
och gymnasierna var ca 1200 och den 
övriga personalen ca 400. Eleverna var 
sammanlagt 22 000. ”Jämfört med Re-
so var siffrorna tiodubbla. I Åbo var 
skolnämndens budget då ca 400 milj. 
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ELEVANTALETS 
UTVECKLING OCH 
NYA SKOLOR

mark, vilket var samma storleksklass 
som hela Resos budget. 

Hur var det att arbeta vid skolver-
ket i Åbo i slutet av 1970-talet och un-
der det följande årtiondet? Jakko La-
vaste har målande beskrivit tidens för-
valtningspraxis:

” Skolförvaltningen sköttes då i den 
nya grundskolan såväl i små som i 
stora kommuner utgående från sam-
ma grundmodell. I början höll de hög- 
re instanserna (skolstyrelsen och 
länsstyrelsen) kommunerna i strama 
tyglar. I början av varje läsår skulle 
man till länsstyrelsen sända in skolvi- 
sa årsplaner, som man på skolverket 
sammanställde till ett sammandrag 
av alla skolor. Länsstyrelsens inspek-
törer granskade uppgifterna i varje 
blankett, där det för varje klass fram-
gick uppgifter om veckotimantal, 
klubbar, läroböcker, lärare och deras 
undervisningstimmar. På dessa grun-
der utbetalades statsandelar till lö-
nerna – ett djävulskt papper. Om fel 
upptäcktes sände länsstyrelsen års-
planen tillbaka.”  (övers.) 

I juli 1979 började Lavaste sköta skol-
direktör Lahtis tjänst, när denna val-
des till vikarie för biträdande stadsdi-
rektören för undervisnings- och bild-
ningssektorn Johannes Koikkalainen. 
Som t.f. undervisningsdirektör valdes 
speciallärare Turkka Hietanen. Så fort-
satte man till början av 1980-talet då 

Lahti, Lavaste och Hietanen valdes till 
ordinarie tjänsteinnehavare.

Johansson skötte den svenska 
skoldirektörens tjänst till mitten av 
1980-talet. Våren 1986 valdes Bo Ro-
senberg, Cygnaeus skolas viceföre-
ståndare, till tjänstens ordinarie inne-
havare. Skoldirektörerna Lavaste och 
Rosenberg har konstaterat, att sam-
arbetet mellan de finsk- och svensk-
språkiga grupperna inom skolväsen-
det i den gamla tvåspråkiga staden va-
rit konstruktivt och friktionsfritt. Från 
mitten av 1970-talet var Walde Lahti 
ekonomichef. Till hans uppgiftsområ-
de hörde mycket sådant som i början 
av 2000-talet sköts centraliserat. Lah-
ti kunde påverka skolornas vardag, för 
under honom fanns bl.a. skolbespis-
ningen med sin personal, skolornas 
gårdskarlar, snickarna, löneräkningen, 
anskaffningar och bokföring. 

I början av augusti 1976 startade 
verksamheten i Lausteen koulu och i 
Härkämäen koulu. År 1977 tog man i 
bruk Nunnavuoren koulus nya utrym-
men. För skolorna i Hepokulta och Laus-
tis fick man tilläggsutrymmen. Wäinö 
Aaltosen koulus 95-åriga träbyggnad 
eldhärjades så svårt i juni att en repara-
tion blev omöjlig. Tillfälliga utrymmen 
ordnades i Hirvensalo församlings- 
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mark, vilket var samma storleksklass
som hela Resos budget. 

Hur var det att arbeta vid skolver-
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vaste har målandet beskrivit tidens
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des till vikarie för biträdande stadsdi-
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speciallärare Turkka Hietanen. Så fort-
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Lahti, Lavaste och Hietanen valdes till 
ordinarie tjänsteinnehavare.

Johansson skötte den svenska
skoldirektörens tjänst till mitten av
1980-talet. Våren 1986 valdes Bo Ro-
senberg, Cygnaeus skolas viceföres-
tåndare, till tjänstens ordinarie inne-
havare. Skoldirektörerna Lavaste och
Rosenberg har konstaterat, att sa-
marbetet mellan de finsk- och svens-
kspråkiga grupperna inom skolväsen-
det i den gamla tvåspråkiga staden va-
rit konstruktivt och friktionsfritt. Från 
mitten av 1970-talet var Walde Lahti
ekonomichef. Till hans uppgiftsområ-
de hörde mycket sådant som i början
av 2000-talet sköts centraliserat. Lah-
ti kunde påverka skolornas vardag, för 
under honom fanns bl.a. skolbespis-
ningen med sin personal, skolornas
gårdskarlar, snickarna, löneräkningen, 
anskaffningar och bokföring. 

ELEVANTALETS
UTVECKLING OCH 
NYA SKOLOR 
I början av augusti 1976 startade verk-
samheten i Lausteen koulu och i Här-
kämäen koulu. År 1977 tog man i bruk 
Nunnavuoren koulus nya utrymmen.
För skolorna i Hepokulta och Laus-
tis fick man tilläggsutrymmen. Wäinö
Aaltosen koulus 95-åriga träbyggnad
eldhärjades så svårt i juni att en repa-
ration blev omöjlig. Tillfälliga utrym-
men ordnades i Hirvensalo församlin-

gshem. På hösten kunde det svenska
gymnasiet flytta in i det grundligt reno-
verade Katedralskolans anrika hus. 

Följande större projekt var tillbygg-
nad och sanering av högstadiet och
gymnasiet i Perno. Därtill påbörjades
ett reparations- och tillbyggnadspro-
jekt i Raunistula. De nya utrymmena
var klara hösten 1979. Därtill påbörja-
de man sanerings- och tilläggsbyggnad 
av Raunistulan koulu, som hade plane-
rats redan i 20 år. Hösten 1979 kunde 
man påbörja byggandet av Wäinö Aal-
tosen koulus mobila skolhus. Det nya
huset kunde tas i bruk på våren följan-
de år.

År 1980 kunde Turun kuulovam-
maisten koulu flytta från det gamla
skolhuset till skolhuset vid Mästarega-
tan, där även Kupittaan lukio hade til-
lfälliga utrymmen på grund av repara-
tion i det egna skolhuset.

En minskning av årsklassernas
storlek kunde man se redan i slutet av 
1970-talet. Vändpunkten var 1977. Då 
fanns det 23 780 elever i stadens sko-
lor. Elevminskningen berörde grund-
skolorna, men gymnasierna hade en li-
ten ökning.

Man beräknade att elevantalet skul-
le minska på 1980-talet såväl i grund-
skolorna som i gymnasierna. Detta gav 
ändå inte nya utrymmen, för på grund 
av att många av de gamla skolhusen
inte var lämpade för tidens krav, var
man ändå tvungen att satsa på nybyg-
gen. Lagstiftningen ändrades så att ma-

ximistorleken för årskurs 1-2 minska-
de från 32 till 25.

Från år 1977 minskade elevantalet 
i stadens skolor kontinuerligt. Samma 
utveckling märks i antalet klasser efter 
1980. Lärarnas antal ökade däremot. 
De unga från Åbo fortsatte gärna sina 
studier i gymnasiet. År 1984 hade en 
så hög andel som 58 % av 16-åringar-
na börjat sina studier i gymnasiet med 
sikte på den vita mössan. Elevkullarna 
blev mindre, men i vissa av Åbos gym-
nasier kunde det ännu finnas klasser 
med över 40 elever.

År Klasser Elevantal Lärare

1976 783 23 193 1102

1977 837 23 780 1189

1978 823 23 457 1113

1979 831 22 874 1044

1980 852 22 228 1071

1981 842 21 869 1105

1982 841 21 528 1104

1983 823 20 945 1173

1984 824 20 855 1124

1985 828 20 590 1325

1986 813 20 110 1358

1987 793 19 804 1358

1988 796 19 674 1397

1989 786 19 755 1351

1990 787 19 571 1434

ÅBOS GRUNDSKOLOR OCH 
GYMNASIER 1976-1990
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man påbörja byggandet av Wäinö Aal-
tosen koulus mobila skolhus. Det nya 
huset kunde tas i bruk på våren följan-
de år.

År 1980 kunde Turun kuulovam-
maisten koulu flytta från det gamla 
skolhuset till skolhuset vid Mästarega-
tan, där även Kupittaan lukio hade till-
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lor. Elevminskningen berörde grund-
skolorna, men gymnasierna hade en li-
ten ökning.

Man beräknade att elevantalet skul-
le minska på 1980-talet såväl i grund-
skolorna som i gymnasierna. Detta gav 
ändå inte nya utrymmen, för på grund 
av att många av de gamla skolhusen 
inte var lämpade för tidens krav, var 
man ändå tvungen att satsa på nybyg-
gen. Lagstiftningen ändrades så att ma- 
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På 1970-1980 talet byggdes föror-
ten Kråkkärret utanför det egentliga 
stadsområdet. Dit flyttade många bar-
nfamiljer och invånarantalet översteg 
10 000. Staten behövde också ett nytt 
skolkomplex med utrymmen för låg- 
och högstadium samt gymnasium. Pro-
jektet hade aktualiserats 1975-1976 i 
samband med övergången till grund-
skola. Undervisningsministeriet god-
kände i januari 1978 planen för grun-
dandet av en övningsskola i Kråkkärret 
och skolnämnden godkände projek-
tplanen i april. Det mera omfattande 
bostadsbyggandet övergick sedan på 
1980-talet från Kråkkärret till Björkas 
och Jäkärlä. Nummen koulu började sin 
verksamhet i augusti 1980, när Turun 
normaalikoulu flyttade från det gamla 
skolhuset till Kråkkärret.

Staden hade påbörjat normalsko-
lans byggnadsprojekt redan under år 
1978. Turun normaalikoulu, som hade 
sina rötter i samlyceet i Kexholm, flyt-
tade till Kråkkärret 1980. Lärosätet ha-
de snart över 700 elever, men i områ-
det behövdes ytterligare skolutrym-
men. En del av de läropliktiga måste gå 
i skola i Vasaramäen koulu eller i Pääs-
kyvuoren koulu. Mitt emot normalsko-
lan började man planera en ny lågsta-
dieskola. Innan den blev klar fick man 
två mindre skolor: år 1980 Majanum-
mi för ca 150 elever och 1982 Ormin-
kuja med sex klasser. Ytterligare var 
man tvungen att hyra utrymmen i ned-
re våningen av ett bostadshus för fyra 

klasser. Också vissa andra förortssko-
lor måste hyra tilläggsutrymmen. Den 
nya lågstadieskolan i Kråkkärret (Va-
rissuon koulu) började sin verksam-
het höstterminen 1984. I januari 1983 
mottog stadsstyrelsen de renoverade 
och utbyggda skolorna Sirkkala och 
Sirkkalabacken. I juni godkände stads-
fullmäktige det första skedet av pro-
jektplanen för S:t Olofsskolan. Repara-
tionsarbetena inleddes följande år.

Vid mitten av 1980-talet hade sta-
den 60 skolhus. Reparationsarbeten 
och tillbyggnad försvårades av det kär-
va ekonomiska läget. Den person som 
i först hand skötte skolfastigheter-
na, skolbyggmästare Kalevi Rissanen, 
konstaterade i en intervju i Turun Sa-
nomat, att skolorna genast efter över-
gången till grundskolan fick ekonomis-
ka problem. Staten överlämnade flera 
skolfastigheter som var i dåligt skick 
och som måste åtgärdas. Skolreformen 
medförde också att staden fick ta över 
ett par privata läroverk som befann 
sig i en skuldspiral. Många av skolor-

nas utrymmesproblem berodde på att 
barnfamiljerna inte i allmänhet bodde 
i närheten av de gamla skolorna.

År 1983 inledde Steinerskolan sin 
verksamhet i normalskolans tidigare 
skolhus. Fram till 1990-talet verkade 
skolan helt som privatskola. Grund-
skollagen och förordningen kände inte 
alls till skolformen. Elevernas föräldrar 
samlade in pengar till skolan på olika 
sätt och fick betala höga terminsavgif-
ter. Så småningom började staden eko-
nomiskt stöda Steinerskolan. 

Alldeles enkelt och självklart var 
detta inte. År 1986 hade det uppstått 
en tvist om skolans verksamhet. På 
förslag av Pentti Lahti beslöt stadss-
tyrelsen att anhålla om tillstånd att 
starta en egen Steinerskola. Den pri-
vata Steinerskolan hade då verkat i tre 
år, och man planerade en utvidgning 
till en 12-klassers skola. Om anhållan 
hade beviljats skulle det därefter ha 
funnits två Steinerskolor i Åbo. Staten 
stödde inte den privata Steinerskolan. 
Efter grundligt övervägande lovade 
staden stöda Steinerskolan ännu läså-
ret 1986-1987. Om stödet till Steiners-
kolan tvistades också senare.

UNDERVISNING, 
KLUBBVERKSAMHET 
OCH LÄRARSTREJK 
Grundskolan förde med sig femdagars 
läsordning, nivåkurser och stödunder-
visning. I övergångsskedet ändrades 

mellanskolelevernas betygsskala så, 
att den motsvarade grundskolklasser-
nas. Detta för att garantera, att elever 
som kom från olika skolformer skulle 
behandlas lika vid den gemensamma 
elevantagningen.

På högstadiet skedde förändringen 
stegvis från mellanskola till grund-
skola. Läsåret 1978-1979 studerade 
grundskolans sjunde klass första gån-
gen enligt den nya läroplanen. Årskurs 
åtta och nio hade ännu i många skolor 
mellanskolans gamla läroplan. Sjunde 
klassens elever anpassade sig ganska 
väl till det nya skolsystemet. Först på 
våren 1981 gav man i de gamla läro-
verken avgångsbetyg åt elever som stu-
derat enligt grundskolans läroplan. För 
att göra undervisningen enhetlig fanns 
det handledande lärare i olika läroäm-
nen. 

Hur klarade sig eleverna i den nya 
skolan? Av statistiken framgår, att vil-
lkor främst gavs i högstadieskolor-
na. Största andelen som stannade på 
klassen fanns i årskurs 8 och 9. 17 ele-
ver avgick från de finska grundsko-
lorna utan avgångsbetyg. Efter några 
år framgick det att kvarstanningarna 
på högstadiet hade minskat kännbart. 
T.ex. läsåret 1985 fick ingen elev i års-
kurserna 4-7 villkor och ingen stanna-
de på klassen.

Vid Kråkkärret uppstod på några år en helt ny 
stadsdel. Bredvid normalskolan byggdes en ny sko-
la, Varissuon koulu, som ritats av arkitekt F. Schau-
man. (Lauri Tiikasalo)

På 1970-1980 talet byggdes föror-
ten Kråkkärret utanför det egentliga 
stadsområdet. Dit flyttade många barn-
familjer och invånarantalet översteg 
10 000. Staten behövde också ett nytt 
skolkomplex med utrymmen för låg- 
och högstadium samt gymnasium. Pro-
jektet hade aktualiserats 1975-1976 i 
samband med övergången till grund-
skola. Undervisningsministeriet god-
kände i januari 1978 planen för grun-
dandet av en övningsskola i Kråkkärret 
och skolnämnden godkände projekt-
planen i april. Det mera omfattande 
bostadsbyggandet övergick sedan på 
1980-talet från Kråkkärret till Björkas 
och Jäkärlä. Nummen koulu började sin 
verksamhet i augusti 1980, när Turun 
normaalikoulu flyttade från det gamla 
skolhuset till Kråkkärret.

Staden hade påbörjat normalsko-
lans byggnadsprojekt redan under år 
1978. Turun normaalikoulu, som hade 
sina rötter i samlyceet i Kexholm, flyt- 
tade till Kråkkärret 1980. Lärosätet ha-
de snart över 700 elever, men i områ-
det behövdes ytterligare skolutrym-
men. En del av de läropliktiga måste gå 
i skola i Vasaramäen koulu eller i Pääs- 
kyvuoren koulu. Mitt emot normalsko-
lan började man planera en ny lågsta-
dieskola. Innan den blev klar fick man 
två mindre skolor: år 1980 Majanum-
mi för ca 150 elever och 1982 Ormin-
kuja med sex klasser. Ytterligare var 
man tvungen att hyra utrymmen i ned- 
re våningen av ett bostadshus för fyra 
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UNDERVISNING, 
KLUBBVERKSAMHET 
OCH LÄRARSTREJK

nas utrymmesproblem berodde på att 
barnfamiljerna inte i allmänhet bodde 
i närheten av de gamla skolorna.

År 1983 inledde Steinerskolan sin 
verksamhet i normalskolans tidigare 
skolhus. Fram till 1990-talet verkade 
skolan helt som privatskola. Grund-
skollagen och förordningen kände inte 
alls till skolformen. Elevernas föräldrar 
samlade in pengar till skolan på olika 
sätt och fick betala höga terminsavgif-
ter. Så småningom började staden eko-
nomiskt stöda Steinerskolan. 

Alldeles enkelt och självklart var 
detta inte. År 1986 hade det uppstått 
en tvist om skolans verksamhet. På 
förslag av Pentti Lahti beslöt stads- 
styrelsen att anhålla om tillstånd att 
starta en egen Steinerskola. Den pri-
vata Steinerskolan hade då verkat i tre 
år, och man planerade en utvidgning 
till en 12-klassers skola. Om anhållan 
hade beviljats skulle det därefter ha 
funnits två Steinerskolor i Åbo. Staten 
stödde inte den privata Steinerskolan. 
Efter grundligt övervägande lovade 
staden stöda Steinerskolan ännu läså- 
ret 1986-1987. Om stödet till Steiner-
skolan tvistades också senare.

Grundskolan förde med sig femdagars 
läsordning, nivåkurser och stödunder-
visning. I övergångsskedet ändrades 

mellanskolelevernas betygsskala så, 
att den motsvarade grundskolklasser-
nas. Detta för att garantera, att elever 
som kom från olika skolformer skulle 
behandlas lika vid den gemensamma 
elevantagningen.

På högstadiet skedde förändring-
en stegvis från mellanskola till grund-
skola. Läsåret 1978-1979 studerade 
grundskolans sjunde klass första gång-
en enligt den nya läroplanen. Årskurs 
åtta och nio hade ännu i många skolor 
mellanskolans gamla läroplan. Sjunde 
klassens elever anpassade sig ganska 
väl till det nya skolsystemet. Först på 
våren 1981 gav man i de gamla läro- 
verken avgångsbetyg åt elever som 
studerat enligt grundskolans läroplan. 
För att göra undervisningen enhetlig 
fanns det handledande lärare i olika 
läroämnen. 

Hur klarade sig eleverna i den nya 
skolan? Av statistiken framgår, att vill-
kor främst gavs i högstadieskolorna. 
Största andelen som stannade på klas-
sen fanns i årskurs 8 och 9. 17 elev-
er avgick från de finska grundsko- 
lorna utan avgångsbetyg. Efter några 
år framgick det att kvarstanningarna 
på högstadiet hade minskat kännbart. 
T.ex. läsåret 1985 fick ingen elev i års- 
kurserna 4-7 villkor och ingen stanna-
de på klassen.
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Klasstadium
Elevantal Villkor Stannat på klassen

fi sv fi sv fi sv

1. 1481 81 3 - 16 -

2. 1570 68 8 - 11 -

3. 1596 66 8 - 12 -

4. 1680 81 8 -   7 -

5. 1742 68       14 -  7 -

6. 1837 89          8 - 6 -

7. 1964 72 59 5 14 1

8. 2064 89 83 1 30 -

9. 2068 91 55 - 35 -

ELEVERNAS STUDIERESULTAT I FINSKSPRÅKIGA (fi) OCH 
SVENSKSPRÅKIGA (sv) GRUNDSKOLOR 31.5.1981

Musikklassverksamhet hade star-
tats i Puolalan koulu redan i slutet av 
1960-talet under lärare Anna-Maija 
Sillanpääs ledning, och på ett par de-
cennier hade antalet musikklasselever 
stigit från 30 till 800. Varje år antogs 
ca 100 nya elever. De placerades i Puo-
lala, Kerttuli och Nunnavuori. Vid mu-
sikklasserna fanns över 10 körer och 
orkestrar. Julkonserter har hållits se-
dan 1981, och de har ofta arrangerats 
i Mikaels kyrka.      

Skolstyrelsen gav år 1982 tillstånd 
att ha ett tionde skolår, dvs. påbygg-
nadsundervisning, i Aurajoki, Puropel-
to och Rieskalähde. Utslagningen av 
unga försökte man förhindra redan på 
1980-talet. Efter grundskolan fick alla 
inte den studieplats man hade önskat. 
Om fördelen med det tionde skolåret 
skrev en flicka i Föriviesti våren 1986: 

” Jag tycker att det tionde skolåret 
kan vara en bra lösning, om man in-
te kommer in till gymnasiet eller till 
någon annan studieplats man önskat 
sig. Om man orkar läsa och följa med 
på timmarna, kan man säkert höja 
några vitsord. Man ska inte tänka, att 
man bara sitter i skolan utan att göra 
någonting. De som har gått det tion-
de skolåret har mycket bättre möjlig-
heter att t.ex. komma till yrkesutbild-
ningen.”  (övers.).

Under påbyggnadsundervisningen ha-
de eleverna möjlighet att tänka på si-
na framtidsplaner och höja sina vit-
sord. Största delen av eleverna i på-
byggnadsundervisningen på 1980-ta-
let sökte sig till yrkesutbildningen. Till 
gymnasiet kom ca 10 %, men rätt må-
nga blev också utan studieplats. 

Vid 1970-talets slut och i början av 
det följande årtiondet diskuterade man 

i Finland mycket om skolornas arbets-
ro. Många lärare, elever och vårdnads-
havare upplevde läget i skolorna som 
besvärligt. Skolråden och politikens 
intåg i läroanstalternas vardag fick 
mycket uppmärksamhet i media. Den 
fallerande arbetsron i skolorna i Sve-
rige var redan känd. Jaakko Itälä och 
Kalevi Kivistö medgav direkt att Fin-
lands övergång till det nya skolsyste-
met skedde i en tid, då de ungas oro-
lighet och disciplinsvårigheterna i sko-
lorna ökade. Många av länderna i väst 
befann sig i ett brytningsskede när det 
gällde ungdomskultur och värdegrund.

Frågan var på många sätt aktuell 
också i Åbo. Till de gamla läroverken 
kom bara en del av hela årsklassens 

elever. Efter skolreformen studerade 
alla läropliktiga elever i samma skola. 
Följderna tog sig flera uttryck. Särskilt 
den starkt normerade studietakten på 
grundskolans högstadium upplevdes 
av lärarna som svår. OAJ:s ordförande 
Voitto Ranne framhöll vid lärardagarna 
för Egentliga Finland 1980, att grund-
skolan måste utvecklas så, att arbets-
ro kan garanteras för både lärare och 
elever. Naturligtvis påverkades skolre-
formen märkbart av, att den genomför-
des i en samhällsmässigt svår tid. Ran-
ne bedömde skolvärldens utveckling 
och lärararbetets värdering så 1987: 

” När grundskolan slutligen börja-
de förverkligas i början av 1970-ta-

Under påbyggnadsundervisningen ha-
de eleverna möjlighet att tänka på si-
na framtidsplaner och höja sina vits-
ord. Största delen av eleverna i på-
byggnadsundervisningen på 1980-ta-
let sökte sig till yrkesutbildningen. 
Till gymnasiet kom ca 10 %, men rätt 
många blev också utan studieplats. 

Vid 1970-talets slut och i början av 
det följande årtiondet diskuterade man 
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Klasstadium
Elevantal Villkor Stannat på klassen

fi sv fi sv fi sv

1. 1481 81 3 - 16 -

2. 1570 68 8 - 11 -

3. 1596 66 8 - 12 -

4. 1680 81 8 -   7 -

5. 1742 68       14 -  7 -

6. 1837 89 8 - 6 -

7. 1964 72 59 5 14 1

8. 2064 89 83 1 30 -

9. 2068 91 55 - 35 -

ELEVERNAS STUDIERESULTAT I FINSKSPRÅKIGA (fi) OCH 
SVENSKSPRÅKIGA (sv) GRUNDSKOLOR 31.5.1981

Musikklassverksamhet hade star-
tats i Puolalan koulu redan i slutet av 
1960-talet under lärare Anna-Maija
Sillanpääs ledning, och på ett par de-
cennier hade antalet musikklasselever 
stigit från 30 till 800. Varje år antogs
ca 100 nya elever. De placerades i Puo-
lala, Kerttuli och Nunnavuori. Vid mu-
sikklasserna fanns över 10 körer och
orkestrar. Julkonserter har hållits se-
dan 1981, och de har ofta arrangerats 
i Mikaels kyrka.      

Skolstyrelsen gav år 1982 tillstånd 
att ha ett tionde skolår, dvs. påbygg-
nadsundervisning, i Aurajoki, Puropel-
to och Rieskalähde. Utslagningen av
unga försökte man förhindra redan på 
1980-talet. Efter grundskolan fick alla 
inte den studieplats man hade önskat. 
Om fördelen med det tionde skolåret
skrev en flicka i Föriviesti våren 1986: 

” Jag tycker att det tionde skolåret 
kan vara en bra lösning, om man in-
te kommer in till gymnasiet eller till 
någon annan studieplats man önskat 
sig. Om man orkar läsa och följa med 
på timmarna, kan man säkert höja
några vitsord. Man ska inte tänka, att
man bara sitter i skolan utan att göra
någonting. De som har gått det tion-
de skolåret har mycket bättre möjlig-
heter att t.ex. komma till yrkesutbild-
ningen.” (övers.).

Under påbyggnadsundervisningen ha-
de eleverna möjlighet att tänka på si-
na framtidsplaner och höja sina vit-
sord. Största delen av eleverna i på-
byggnadsundervisningen på 1980-ta-
let sökte sig till yrkesutbildningen. Till 
gymnasiet kom ca 10 %, men rätt må-
nga blev också utan studieplats. 

Vid 1970-talets slut och i början av 
det följande årtiondet diskuterade man

i Finland mycket om skolornas arbets-
ro. Många lärare, elever och vårdnads-
havare upplevde läget i skolorna som 
besvärligt. Skolråden och politikens 
intåg i läroanstalternas vardag fick 
mycket uppmärksamhet i media. Den 
fallerande arbetsron i skolorna i Sve-
rige var redan känd. Jaakko Itälä och 
Kalevi Kivistö medgav direkt att Fin-
lands övergång till det nya skolsyste-
met skedde i en tid, då de ungas oro-
lighet och disciplinsvårigheterna i sko-
lorna ökade. Många av länderna i väst 
befann sig i ett brytningsskede när det 
gällde ungdomskultur och värdegrund.

Frågan var på många sätt aktuell 
också i Åbo. Till de gamla läroverken 
kom bara en del av hela årsklassens 

elever. Efter skolreformen studerade 
alla läropliktiga elever i samma skola. 
Följderna tog sig flera uttryck. Särskilt 
den starkt normerade studietakten på 
grundskolans högstadium upplevdes 
av lärarna som svår. OAJ:s ordförande 
Voitto Ranne framhöll vid lärardagarna 
för Egentliga Finland 1980, att grund-
skolan måste utvecklas så, att arbets-
ro kan garanteras för både lärare och 
elever. Naturligtvis påverkades skolre-
formen märkbart av, att den genomför-
des i en samhällsmässigt svår tid. Ran-
ne bedömde skolvärldens utveckling 
och lärararbetets värdering så 1987: 

” När grundskolan slutligen börja-
de förverkligas i början av 1970-ta-

I slutet av år 1977 fick lärarfacket (TOAY) egna utrymmen vid Ursinsgatan. Till föreningen hörde då över 
1100 medlemmar. Officiell öppning hölls i april följande år. Pentti Lahti, Jaakko Lavaste och Tapio Holvitie 
framförde skolväsendets hälsning. (TOAY)
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let började man från högsta skolför-
valtningshåll ifrågasätta lärarnas 
kunskap och förmåga. Lärarna skul-
le fostra till en ideologi, där eleverna 
har makten.”  (övers.)

Antalet elever som avlade studentexa-
men förändrades inte mycket mellan 
åren 1976 och 1990. År 1983 fanns det 
största antalet godkända, 1303, men 
sedan skedde en liten minskning. Åren 
1976 och 1990 examinerades nästa li-
ka många studenter.

ELEVER SOM AVLAGT 

STUDENTEXAMEN 1971-1990

Den ekonomiska utvecklingen i Fin-
land var åren 1983 och 1984 ganska
gynnsam. Arbetslösheten och inflatio-
nen minskade. År 1984 var skatteörets 
pris i Åbo 15 penni, medan det i Fin-
lands kommuner i medeltal var 15,94 
penni.

Grundskolan hade medfört, att un-
dervisningssektorn hade ett enhetligt 
lönesystem, men grupperna som hörde
till Akava var inte nöjda med löneutve-
cklingen. Strejk har på lärarfältet varit 
en ganska sällsynt metod för förmåns-
bevakning. Redan år 1983 hade läget
skärpts i löneförhandlingarna. 

På vårterminen 1984 upplevde
man inom skolvärlden i Åbo en myc-
ket exceptionell händelse: lärarna star-
tade en öppen arbetskonflikt. Det ha-
de gått trettio år sedan den senaste lä-
rarstrejken.  

Man kunde inte åstadkomma ett
nytt tjänstekollektivavtal vårvintern
1984, och lärarnas fackorganisation
förkastade 1.4 det medlingsförslag
som riksförlikningsman Teuvo Kallio
uppgjort för grundskolans lärare. Sam-
ma dag började lärarnas strejk i grund-
skolorna i Helsingfors, Vanda och Vasa. 

I Åbo var de lokala lärarföreningar-
na väl förberedda för en utvidgning av 
strejken. Lärarstrejkens andra skede
började 15 april. Huvudförtroende-
man Reijo Rauhala nämnde i en inter-
vju i Turun Päivälehti, att lärararbetet 
avbryts totalt i nästan alla Åbos grund-
skolor. I strejken deltog ca 900 lärare. 

År Godkända

1971 886

1972 916

1973 1001

1974 1039

1975 1037

1976 1026

1977 1015

1978 975

1979 1032

1980 1007

1981 1111

1982 1073

1983 1303

1984 1167

1985 1169

1986 1126

1987 1127

1988 1041

1989 1029

1990 1056

Skolarbetet stannade i 55 finskspråki-
ga och tre svenskspråkiga skolor. Ar-
betskonflikten i Finland äldsta skols-
tad varade ett par veckor. Generaldi-
rektör Erkki Aho hade lyft fram möj-
ligheten att ersätta de förlorade skol-
dagarna på sommaren. I FBK-huset i
Åbo ordnades en stor strejkfest med ca
700 deltagare. OAJ:s ordförande Voit-
to Ranne redogjorde för det uppkom-
na läget. Han förkastade förslaget om 
att ersätta de förlorade dagarna med
lördagar eller med förlängd vårtermin. 
Strejkchef Seppo Okko och vicechef Rei-
jo Rauhala försäkrade för pressen, att 

det bland lärarna i Åbo råder en enga-
gerad och glad kampanda. Arbetsgiva-
ren utlyste å sin sida lockout för hela
landets läropliktsskolor. Den 26 april
hölls ett stort strejkmöte på Salutorget 
där bl.a. strejkchef Seppo Okko talade. 
Han konstaterade att, det verkar vara 
så, ”att kunskap, förmåga och ansvar
inte värderas utan omfattande stridså-
tgärder.”  

Strejken inverkade inte på de gym-
nasier som verkade i staden. Arbets-
konflikten avblåstes i början av maj. De
förlorade arbetsdagarna ersattes inte. 
Strejken utvidgades inte till att gälla

Den ekonomiska utvecklingen i Fin-
land var åren 1983 och 1984 ganska 
gynnsam. Arbetslösheten och inflatio-
nen minskade. År 1984 var skatteörets 
pris i Åbo 15 penni, medan det i Fin-
lands kommuner i medeltal var 15,94 
penni.

Grundskolan hade medfört, att un-
dervisningssektorn hade ett enhetligt 
lönesystem, men grupperna som hörde 
till Akava var inte nöjda med löneut-
vecklingen. Strejk har på lärarfältet varit 
en ganska sällsynt metod för förmåns- 
bevakning. Redan år 1983 hade läget 
skärpts i löneförhandlingarna. 

På vårterminen 1984 upplevde 
man inom skolvärlden i Åbo en myc- 
ket exceptionell händelse: lärarna star-
tade en öppen arbetskonflikt. Det hade 
gått trettio år sedan den senaste lärar-
strejken.  

Man kunde inte åstadkomma ett 
nytt tjänstekollektivavtal vårvintern 
1984, och lärarnas fackorganisation 
förkastade 1.4 det medlingsförslag 
som riksförlikningsman Teuvo Kallio 
uppgjort för grundskolans lärare. Sam-
ma dag började lärarnas strejk i grund-
skolorna i Helsingfors, Vanda och Vasa. 

I Åbo var de lokala lärarföreningar- 
na väl förberedda för en utvidgning av 
strejken. Lärarstrejkens andra skede 
började 15 april. Huvudförtroende-
man Reijo Rauhala nämnde i en inter-
vju i Turun Päivälehti, att lärararbetet 
avbryts totalt i nästan alla Åbos grund-
skolor. I strejken deltog ca 900 lärare. 
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I augusti 1984 stod Åbo för första gången värd för de nordiska vänorternas lärarkonferens. Vid konferen-
sen informerade bl.a. Thomas Rehula om vårens lärarstrejk. Från vänster Voitto Ranne och Bo Rosenberg, 
bakom Thomas Rehula och till höger Seppo Okko. I mitten ordförandena för Bergens och Göteborgs lä-
rarföreningar. (TOAY)

Skolarbetet stannade i 55 finskspråki-
ga och tre svenskspråkiga skolor. Ar-
betskonflikten i Finlands äldsta skol-
stad varade ett par veckor. Generaldi-
rektör Erkki Aho hade lyft fram möj-
ligheten att ersätta de förlorade skol-
dagarna på sommaren. I FBK-huset i 
Åbo ordnades en stor strejkfest med ca 
700 deltagare. OAJ:s ordförande Voit-
to Ranne redogjorde för det uppkom-
na läget. Han förkastade förslaget om 
att ersätta de förlorade dagarna med 
lördagar eller med förlängd vårtermin. 
Strejkchef Seppo Okko och vicechef Rei-
jo Rauhala försäkrade för pressen, att 

det bland lärarna i Åbo råder en enga-
gerad och glad kampanda. Arbetsgiva-
ren utlyste å sin sida lockout för hela 
landets läropliktsskolor. Den 26 april 
hölls ett stort strejkmöte på Salutorget 
där bl.a. strejkchef Seppo Okko talade. 
Han konstaterade att, det verkar vara 
så, ”att kunskap, förmåga och ansvar 
inte värderas utan omfattande strids-
åtgärder.”  

Strejken inverkade inte på de gym-
nasier som verkade i staden. Arbets-
konflikten avblåstes i början av maj. De 
förlorade arbetsdagarna ersattes inte. 
Strejken utvidgades inte till att gälla 
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hela landet, men den berörde ändå ett 
stort antal lärare och elever. Medräk-
nat strejkens andra skede berördes ca 
140 000 grundskolelever, på så sätt att 
skolarbetet avbröts eller stördes. Även 
skolförvaltningens tjänstemän strejka-
de. De fortsatte sin strejk ytterligare en 
vecka i maj.

I maj 1985 arrangerades i Åbo den 
riksomfattande XV Skolfestivalen. För-
beredelserna inleddes redan under fö-
regående skolår. I skolorna förberedde 
man sig på många sätt för händelsen. 
Staden stödde också arrangemangen 
ekonomiskt.

Under festivalen ordnades det i sta-
den många högklassiga föreställningar, 
händelser, utställningar och tävlingar. 
Festivalens centrala kommitté leddes 
av Jaakko Lavaste och som festivalens 
huvudsekreterare och huvudorganisa-
tör verkade Reijo Rauhala. I olika ar-
rangörsgrupper medverkade en stor 
grupp lärare från Åbo. Deltagare och 
publik anlände till Åbo från hela lan-

det. Man kunde räkna 15 941 barn, un-
ga och deras handledare, som betalat 
deltagaravgiften. Skoldirektör Jaakko 
Lavaste var mycket nöjd med vårens 
festival. Han konstaterade, att han en-
dast hunnit ta del av vissa arrange-
mang, men ”det som vi såg och upplev-
de gladde oss.” Huvudfesten hölls i vac-
kert solsken i Idrottsparken. I pojkar-
nas verkningsfulla gemensamma gym-
nastikprogram deltog ca 1000 elever, 
av vilka 700 var från lågstadieskolor-
na i Åbo. I de olika gymnastikprogram-
men på planen deltog närmare 2300 
elever från Åbo.

I Åbo var elevernas frivilliga klubb-
verksamhet synnerligen livlig i mitten 
av 1980-talet. De ivrigaste klubbdel-
tagarna var lågstadiets elever. Hösten 
1985 fanns det 223 klubbar, och i dem 
gick över 3300 elever. I högstadierna 
var det då 116 klubbar och i specials-
kolorna 16. Därtill fanns det 35 ung-
domsklubbar avsedda för sådana som 
avslutat skolgången.
KLUBBAR ENLIGT HOBBYOMRÅDE I 
ÅBO STADS GRUNDSKOLOR HÖSTEN 

1985”Hobbyer är livets krydda”, kons-
taterade Lavaste i Åboelevernas egen 
tidning Föriviesti. Han betonade vida-
re hobbyernas mångsidiga betydelse:

” Åt vuxna som är i förvärvsarbe-
te och åt barn som är i skola ger de 
omväxling, inspiration och livsgläd-
je. Många unga har också via sin hob-
by senare funnit sin livsuppgift.” (övers.)

Utöver det normala skolarbetet ha-
de eleverna i Åbo möjlighet att genom 
klubbarna ägna sig åt bl.a. musik, idrott, 
drama, handarbete, språk, schack, och 
huslig ekonomi. ADB-klubben var ti-

dens nyhet. Verksamheten byggde på 
frivillighet. Våren 1987 hade det i Fin-
lands skolor funnits klubbverksam-
het i 40 år. Sammanlagt fanns det ca 
420 klubbar i Åbo stads skolor och i 
dem deltog ca 6000 elever. Förestån-
daren för Hannunniitun koulu Veikko 
Repo, som från 1968 varit skolväsen-
dets klubbhandledare, konstaterade i 
Föriviesti, att klubbarna i stadens sko-
lor arbetar med full kapacitet utgående 
från vad lagstiftningen tillåter, så fle-
ra klubbar kunde inte bildas. Man ha-
de också gjort försök med sådana un-
gdomsklubbar, som arrangerades i sa-
marbete med någon lokal idrottsföre-
ning.

Klubb Antal

Allmänna klubbar 127

Motionsklubbar 64

Musikklubbar 47

Handarbetsklubbar 24

Adb-klubbar 20

Teaterklubbar 15

Bildkonstklubbar 13

Hobbyklubbar 11

Övriga 69

Skolornas klubbverksamhet har gett eleverna möj-
lighet att utveckla och syssla med sådant som in-
tresserar. På bilden ivriga schackspelare i Hannun-
niitun koulu, som också haft framgång i tävlingar. 
(Päiviö Kallio)

KLUBBAR ENLIGT HOBBYOMRÅDE I 
ÅBO STADS GRUNDSOLOR HÖSTEN
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hela landet, men den berörde ändå ett 
stort antal lärare och elever. Medräk-
nat strejkens andra skede berördes ca 
140 000 grundskolelever, på så sätt att 
skolarbetet avbröts eller stördes. Även 
skolförvaltningens tjänstemän strejka-
de. De fortsatte sin strejk ytterligare en 
vecka i maj.

I maj 1985 arrangerades i Åbo den 
riksomfattande XV Skolfestivalen. För-
beredelserna inleddes redan under fö-
regående skolår. I skolorna förberedde 
man sig på många sätt för händelsen. 
Staden stödde också arrangemangen 
ekonomiskt.

Under festivalen ordnades det i sta-
den många högklassiga föreställningar, 
händelser, utställningar och tävlingar. 
Festivalens centrala kommitté leddes 
av Jaakko Lavaste och som festivalens 
huvudsekreterare och huvudorganisa-
tör verkade Reijo Rauhala. I olika ar-
rangörsgrupper medverkade en stor 
grupp lärare från Åbo. Deltagare och 
publik anlände till Åbo från hela lan-

det. Man kunde räkna 15 941 barn, un-
ga och deras handledare, som betalat 
deltagaravgiften. Skoldirektör Jaakko 
Lavaste var mycket nöjd med vårens 
festival. Han konstaterade, att han en-
dast hunnit ta del av vissa arrange-
mang, men ”det som vi såg och upplev-
de gladde oss.” Huvudfesten hölls i vac-
kert solsken i Idrottsparken. I pojkar-
nas verkningsfulla gemensamma gym-
nastikprogram deltog ca 1000 elever, 
av vilka 700 var från lågstadieskolor-
na i Åbo. I de olika gymnastikprogram-
men på planen deltog närmare 2300 
elever från Åbo.

I Åbo var elevernas frivilliga klubb-
verksamhet synnerligen livlig i mitten 
av 1980-talet. De ivrigaste klubbdel-
tagarna var lågstadiets elever. Hösten 
1985 fanns det 223 klubbar, och i dem 
gick över 3300 elever. I högstadierna 
var det då 116 klubbar och i specials-
kolorna 16. Därtill fanns det 35 ung-
domsklubbar avsedda för sådana som 
avslutat skolgången.
KLUBBAR ENLIGT HOBBYOMRÅDE I 
ÅBO STADS GRUNDSKOLOR HÖSTEN 

1985”Hobbyer är livets krydda”, kons-
taterade Lavaste i Åboelevernas egen 
tidning Föriviesti. Han betonade vida-
re hobbyernas mångsidiga betydelse:

” Åt vuxna som är i förvärvsarbe-
te och åt barn som är i skola ger de 
omväxling, inspiration och livsgläd-
je. Många unga har också via sin hob-
by senare funnit sin livsuppgift.” (övers.)

Utöver det normala skolarbetet ha-
de eleverna i Åbo möjlighet att genom 
klubbarna ägna sig åt bl.a. musik, idrott, 
drama, handarbete, språk, schack, och 
huslig ekonomi. ADB-klubben var ti-

dens nyhet. Verksamheten byggde på 
frivillighet. Våren 1987 hade det i Fin-
lands skolor funnits klubbverksam-
het i 40 år. Sammanlagt fanns det ca 
420 klubbar i Åbo stads skolor och i 
dem deltog ca 6000 elever. Förestån-
daren för Hannunniitun koulu Veikko 
Repo, som från 1968 varit skolväsen-
dets klubbhandledare, konstaterade i 
Föriviesti, att klubbarna i stadens sko-
lor arbetar med full kapacitet utgående 
från vad lagstiftningen tillåter, så fle-
ra klubbar kunde inte bildas. Man ha-
de också gjort försök med sådana un-
gdomsklubbar, som arrangerades i sa-
marbete med någon lokal idrottsföre-
ning.

Klubb Antal

Allmänna klubbar 127

Motionsklubbar 64

Musikklubbar 47

Handarbetsklubbar 24

Adb-klubbar 20

Teaterklubbar 15

Bildkonstklubbar 13

Hobbyklubbar 11

Övriga 69

År 1988 besökte en lägerskolgrupp från Åbo vänorten Bratislava, där president Mauno Koivisto samtidigt 
var på statsbesök. Eleverna följde med en kransnedläggning vid ett minnesmärke. När presidenten fick hö-
ra, att en grupp elever från Åbo var på andra sidan av gatan, gick han över gatan för att hälsa på eleverna 
och värdarna följd av säkerhetsmän. (Jaakko Lavaste)

”Hobbyer är livets krydda”, konstatera-
de Lavaste i Åboelevernas egen tidning 
Föriviesti. Han betonade vidare hobby-
ernas mångsidiga betydelse:

hela landet, men den berörde ändå ett 
stort antal lärare och elever. Medräk-
nat strejkens andra skede berördes ca 
140 000 grundskolelever, på så sätt att 
skolarbetet avbröts eller stördes. Även 
skolförvaltningens tjänstemän strejka-
de. De fortsatte sin strejk ytterligare en 
vecka i maj.

I maj 1985 arrangerades i Åbo den 
riksomfattande XV Skolfestivalen. För-
beredelserna inleddes redan under fö-
regående skolår. I skolorna förberedde 
man sig på många sätt för händelsen. 
Staden stödde också arrangemangen 
ekonomiskt.

Under festivalen ordnades det i sta-
den många högklassiga föreställningar, 
händelser, utställningar och tävlingar. 
Festivalens centrala kommitté leddes 
av Jaakko Lavaste och som festivalens 
huvudsekreterare och huvudorganisa-
tör verkade Reijo Rauhala. I olika ar-
rangörsgrupper medverkade en stor 
grupp lärare från Åbo. Deltagare och 
publik anlände till Åbo från hela lan-

det. Man kunde räkna 15 941 barn, un-
ga och deras handledare, som betalat 
deltagaravgiften. Skoldirektör Jaakko 
Lavaste var mycket nöjd med vårens 
festival. Han konstaterade, att han en-
dast hunnit ta del av vissa arrange-
mang, men ”det som vi såg och upplev-
de gladde oss.” Huvudfesten hölls i vac-
kert solsken i Idrottsparken. I pojkar-
nas verkningsfulla gemensamma gym-
nastikprogram deltog ca 1000 elever, 
av vilka 700 var från lågstadieskolor-
na i Åbo. I de olika gymnastikprogram-
men på planen deltog närmare 2300 
elever från Åbo.

I Åbo var elevernas frivilliga klubb-
verksamhet synnerligen livlig i mitten 
av 1980-talet. De ivrigaste klubbdel-
tagarna var lågstadiets elever. Hösten 
1985 fanns det 223 klubbar, och i dem 
gick över 3300 elever. I högstadierna 
var det då 116 klubbar och i specials-
kolorna 16. Därtill fanns det 35 ung-
domsklubbar avsedda för sådana som 
avslutat skolgången.
KLUBBAR ENLIGT HOBBYOMRÅDE I 
ÅBO STADS GRUNDSKOLOR HÖSTEN 

1985”Hobbyer är livets krydda”, kons-
taterade Lavaste i Åboelevernas egen 
tidning Föriviesti. Han betonade vida-
re hobbyernas mångsidiga betydelse:

” Åt vuxna som är i förvärvsarbe-
te och åt barn som är i skola ger de 
omväxling, inspiration och livsgläd-
je. Många unga har också via sin hob-
by senare funnit sin livsuppgift.” (övers.)

Utöver det normala skolarbetet ha-
de eleverna i Åbo möjlighet att genom 
klubbarna ägna sig åt bl.a. musik, idrott, 
drama, handarbete, språk, schack, och 
huslig ekonomi. ADB-klubben var ti-

dens nyhet. Verksamheten byggde på 
frivillighet. Våren 1987 hade det i Fin-
lands skolor funnits klubbverksam-
het i 40 år. Sammanlagt fanns det ca 
420 klubbar i Åbo stads skolor och i 
dem deltog ca 6000 elever. Förestån-
daren för Hannunniitun koulu Veikko 
Repo, som från 1968 varit skolväsen-
dets klubbhandledare, konstaterade i 
Föriviesti, att klubbarna i stadens sko-
lor arbetar med full kapacitet utgående 
från vad lagstiftningen tillåter, så fle-
ra klubbar kunde inte bildas. Man ha-
de också gjort försök med sådana un-
gdomsklubbar, som arrangerades i sa-
marbete med någon lokal idrottsföre-
ning.

Klubb Antal

Allmänna klubbar 127

Motionsklubbar 64

Musikklubbar 47

Handarbetsklubbar 24

Adb-klubbar 20

Teaterklubbar 15

Bildkonstklubbar 13

Hobbyklubbar 11

Övriga 69

dens nyhet. Verksamheten byggde på 
frivillighet. Våren 1987 hade det i Fin-
lands skolor funnits klubbverksam-
het i 40 år. Sammanlagt fanns det ca 
420 klubbar i Åbo stads skolor och i 
dem deltog ca 6000 elever. Förestån-
daren för Hannunniitun koulu Veikko 
Repo, som från 1968 varit skolväsen-
dets klubbhandledare, konstaterade i 
Föriviesti, att klubbarna i stadens sko-
lor arbetar med full kapacitet utgående 
från vad lagstiftningen tillåter, så fle-
ra klubbar kunde inte bildas. Man ha-
de också gjort försök med sådana 
ungdomsklubbar, som arrangerades 
i samarbete med någon lokal idrotts- 
förening.

Utöver det normala skolarbetet ha-
de eleverna i Åbo möjlighet att genom 
klubbarna ägna sig åt bl.a. musik, idrott, 
drama, handarbete, språk, schack, och 
huslig ekonomi. ADB-klubben var ti-
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Klubbverksamhetens 40-års ju-
bileum firades i slutet av april 1987 i 
Hannunniitun koulu. Vid jubileet upp-
trädde skolväsendets blåsorkester un-
der ledning av Reijo Borman och ele- 
ver från skolan uppförde under ledning 
av lärarna Marianne Plit och Marketta 
Salminen minioperan ”Häjyt”. I sitt 
öppningstal framhöll skolnämndens 
ordförande Eva-Lisa Makkonen klubb-
verksamhetens betydelse som skapare 
av vi-känsla, men också som en förstär-
kare av den enskilda elevens självför-
troende. Skolornas klubbcentrals och 
länsstyrelsens hälsning framfördes av 
skolinspektör Heikki Isolauri.

Åboskolornas lägerskolverksamhet 
har varit omfattande och mångsidig. 
Det nordiska samarbetet har domine- 
rat de internationella kontakterna. Låg-
stadieskolornas lägerskolverksamhet 
– de s.k. lokala lägerskolorna – starta- 
de redan i slutet av 1970-talet. I okto- 
ber 1978 hade en klass från Sirkkala 
skola och en klass från Nunnavuoren 
koulu en gemensam veckolång läger-
skola i försökssyfte i Högsåra i Drags- 
fjärd. Lägerskola i skärgården är top-
pen skrev Turun Sanomat om denna 
nyhet. Man besökte bymuseet, de finsk- 
språkiga eleverna lärde sig svenska 
och man fick information om vikingar-
na. Man studerade ute i naturen. Flera 
elever var för första gången i Åbolands 
skärgård.

Lokala lägerskolor började man se-
dan regelbundet ordna förutom i Hög-

såra även i Åbos egna sommarkolo-
nier. Det internationella samarbetet 
kan på sitt område sägas vara det mest 
omfattande i Finland. I de gemensam-
ma internordiska lägerskolorna har 
Åbo deltagit sedan 1970. Lägerskolor- 
na arrangeras varje år i Åbo och i vän-
orterna Göteborg, Bergen och Århus. 
Lägerskolsamarbete med Leningrad 
inleddes 1979. Första gången var lä-
gerskolan i Kakskerta. Följande år i 
Sovjetunionen så att man var två dagar 
i Leningrad och fyra dagar på Karelska 
näset i ett kurscenter. År 1980 startade 
man årligt lärarutbyte med de nordis-
ka vänorterna, som 1995 utvidgades 
till att gälla även gymnasierna. Vän-
skolverksamhet startades med skolor 
i Göteborg börjande från 1983.

På 1980-talet blev det mycket spalt- 
utrymme och diskussion om vissa av 
skolornas tjänsteval och uppgifter. På 
hösten 1980 väckte valet av rektor till 
Nummen koulu stort intresse också i 
pressen. Beträffande Nunnanvuoren 
koulu och speciellt Raunistulan kou-
lu uppstod långa och svåra tvister. An- 
klagelser och utredningar dök upp hela 
tiden. I fråga om Raunistula gick ären-
det till länsstyrelsen och till riksdagens 
justitieombudsman.

Utvecklandet av grundskolan 
och gymnasiet
I Finland har 1970-talet nämnts som 
utbildningens årtionde. Man levde i 
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Förändringar i skolvärlden sker i 
allmänhet långsamt. Det som vid denna 
tid mest påverkade det praktiska skol-
arbetet – speciellt på högstadiet och i 
gymnasiet - var övergången till timre-
surssystemet. I Åbo hade man försökt 
timresurssystemet redan i början av 
1980-talet i Juhana Herttuan koulu. Ni-
våkurserna avskaffades och grupper-
na bildades utgående från skolans eg-
na behov. Det kursformade gymnasiet 
infördes på prov i Kastun lukio.

De nya skollagarna och förordning-
arna trädde i kraft i början av augusti 
1985. Målsättningen var att delvis av-
stå från den gemensamma nationella 
läroplanen och ge kommunerna möj-
lighet att själva utveckla sitt skolväsen. 
Nivåkurserna, som delade in högsta-
diets elever utgående från begåvning 
och studieframgång, ansågs inte vara 
i enlighet med grundskolans ”anda”. 
Man såg dem som en kvarleva från pa-
rallellskolesystemet. Samtidigt var det 
många som bekymrade sig över begå-
vade barns skolgång. Man påstod att de 
blivit glömda. Officiellt framhölls ock-
så, att Finlands skolsystem riskerar att 
tappa mark i det integrerade Europas 
”skoltävling”.

Skolnämndens ordförande Reijo 
Rauhala underströk, att skolans led-
ning och direktionerna nu har bätt-
re möjlighet att effektivt påverka un-
dervisningen. Man skulle göra nya lä-
roplaner på kommunal nivå. Rauhala 
kons taterade också att skolråden, som 

en tid av stark utbildningsoptimism. 
Det första skedet av grundskolans ut- 
veckling fick man förverkligat under 
den första delen av 1980-talet. 

Som ett centralt mål för utvecklan-
det av grundskolan på 1980-talet sat-
te man skolans inre utveckling. Även i 
detta fall kom förebilden från Sverige, 
för där hade man fokuserat på den inre 
utvecklingen av den tidigare grundade 
grundskolan. 

Mot samma mål strävade även Fin-
lands nya skollagstiftning. Man ville 
förflytta beslutanderätten från högre 
förvaltningsinstanser neråt. Tidigare 
hade hela landets skolväsen utvecklats 
genom att ge t.o.m. pinsamt noggranna 
direktiv för förverkligandet. Jakko La-
vaste konstaterade i Föriviestis spalter 
hurudant läget var: ”Nya skollagar och 
förordningar träder i kraft 1.8.1985. 
Skolverket har de fullständigt syssel-
satt sedan hösten, för de kommunala 
besluten måste bli klara före läsårets 
början. Det finns direktioner, gymna-
siets tjänstearrangemang, timresurs, 
språkprogram, nya skolor till skolvä-
sendet, förberedelse av val till direk-
tionerna och annat till saken höran-
de.” (övers.). Biträdande stadsdirektör 
Pentti Lahti och skoldirektör Jaakko 
Lavaste önskade att man till direktio-
nerna närmast skulle välja vårdnads-
havare. Turkka Hietanen betonade att 
huvudansvaret för utvecklandet av 
skolväsendet ändå hör till skolnämn-
den. 
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väckt mycket diskussion, skulle up-
phöra med sin verksamhet. Skolråds-
val skulle således inte längre hållas. 
Han såg förnyelsen som ett framsteg 
jämfört med skolrådens tid. Målet var 
inte att utöka byråkratin. Jakko Lavas-
te såg förändringen ur skolans synvin-
kel: ”Viktigt är att utveckla skolan som 
en miljö för inlärning och fostran. Här 
behövs anda mera än bokstav”. Sam-
ma synsätt fastän uttryckt på ett an-
nat sätt hade Turkka Hietanen; ”I skol-
förvaltningen borde man alltid minnas, 
att eleven – barnet – är det viktigaste. 
För barnets bästa görs allt arbete.” Di-
rektionerna ansågs vara ett uttryck för 
närdemokrati.

Arbetet med att uppgöra den kom-
munala läroplanen sysselsatte i Åbo ca 
100 lärare. Åtminstone i vissa läroäm-
nen, såsom historia, geografi och biolo-
gi, fanns det möjligheter att lyfta fram 
hemtraktens egna drag.

De mycket omdiskuterade nivåkur-
serna togs först bort från grundsko-
lans sjunde klass, men skolan kunde 
utgående från förhållanden och resur-
ser bilda mindre grupper inom timre-
sursens ramar. Enligt läroplanen skul-
le timresursens användning planeras 
utifrån eleven synvinkel, så att man vid 
ordnandet av undervisningen helhet-
smässigt möjligast väl stöder elevens 
harmoniska utveckling och framsteg i 
läroämnena. Användningen av timre-
sursen var naturligtvis beroende av 
hurudana ekonomiska resurser kom-

munen gav. Det nya systemet mins-
kade många problem i anslutning till 
fostran och undervisning, speciellt på 
högstadiet. Undervisningsministeriets 
kartläggning visade att undervisnings-
gruppernas storlek minskade tack vare 
timresursen. I Åbo togs de nya läropla-
nerna i bruk i årskurs 1 och 2 läsåret 
1986-1987.

Exempelvis i Klassikon lukio ansåg 
rektor Anna-Liisa Silvola, att det kan 
bli problem med elevernas språkval 
på grund av timresursen. I skolan ha-
de man undervisat i franska, latin, tys-
ka, och ryska, men då planerade man 
att eleven skulle kunna ta endast två 
korta språk till sitt undervisningspro-
gram. På skolcentralen var man ock-
så bekymrad för, att intresset för ryska 
språket på högstadiet och i gymnasiet 
minskat i mitten av 1980-talet. 

En av grundskolans målsättningar 
var att eleverna skulle få kännedom 
om samhället, arbetslivet och yrkesva-
let. I Puropellon koulu hade man gjort 
försök med arbetslivsorientering re-
dan på 1970-talet. Skoldirektör Lavas-
te framhöll i Turun Päivälehti, att det-
ta i sig inte var någon revolutioneran-
de nyhet, för redan i medborgarskolan 
hade man förverkligat samma princip, 
men systemet ändrades vid övergån-
gen till grundskolan. Eleverna på nion-
de klassen fick hjälp med sitt yrkesval 
och fortsatta studier genom besök på 
arbetsplatser och via praktisk arbets-
livsorientering. I Åbo genomfördes 

betssituation i Åbos gymnasier. Hös-
ten 1986 var gymnasiernas inledande 
klasser 29. Antalet hade minskat med 
två sedan föregående läsår, när stat-
ligt tillstånd att starta flera klasser in-
te gavs. År 1988 var antalet 28, då det 
hösten 1985 varit 37. Staden gick in-
te längre med på att ge tilläggsresur-
ser. OAJ:s viceordförande lektor Seppo 
Okko från Åbo sade i en intervju i Tu-
run Sanomat, att beslutsfattarna mås-
te förstå, att vårdnadshavarna vill ge 
sina barn en god allmänbildning. En 
sådan erbjuder gymnasiet. Därtill be-
tonade han, att gymnasiet är den billi-
gaste skolformen i Finland. I hela lan-
det avbröt år 1989 ca 18 % studierna 
i daggymnasierna. Turkka Hietanen 
konstaterade i en intervju, att i slutet 
av 1980-talet avbröt ca 7 % av eleverna 
i årskurs 1 och 2 i gymnasierna i Åbo, 
men på den sista klassen var antalet 
betydligt mindre.

På 1980-talet fäste man allt större 
vikt vid elevvården och de första skol-
kuratorerna dök upp i Åbos grundsko-
lor. Tidigare hade elevernas ärenden 
närmast skötts av klassföreståndare 
och hälsovårdare. Målsättningen var 
att få en skolkurator till varje högsta-
diedistrikt. Skolkuratorn var läroans-
taltens professionella socialarbetare, 
vars mål var att vara ett stöd i skolans 
undervisning och fostran samt att hjäl-
pa enskilda elever i eventuella svårig-
heter i anslutning till skolgången. Sam-
talen med kuratorn var alltid förtroli-

väckt mycket diskussion, skulle upp-
höra med sin verksamhet. Skolråds-
val skulle således inte längre hållas. 
Han såg förnyelsen som ett framsteg 
jämfört med skolrådens tid. Målet var 
inte att utöka byråkratin. Jakko Lavas-
te såg förändringen ur skolans synvin-
kel: ”Viktigt är att utveckla skolan som 
en miljö för inlärning och fostran. Här 
behövs anda mera än bokstav”. Sam-
ma synsätt fastän uttryckt på ett an-
nat sätt hade Turkka Hietanen; ”I skol-
förvaltningen borde man alltid minnas, 
att eleven – barnet – är det viktigaste. 
För barnets bästa görs allt arbete.” Di-
rektionerna ansågs vara ett uttryck för 
närdemokrati.

Arbetet med att uppgöra den kom-
munala läroplanen sysselsatte i Åbo ca 
100 lärare. Åtminstone i vissa läroäm-
nen, såsom historia, geografi och biolo-
gi, fanns det möjligheter att lyfta fram 
hemtraktens egna drag.

De mycket omdiskuterade nivåkur-
serna togs först bort från grundsko-
lans sjunde klass, men skolan kunde 
utgående från förhållanden och resur-
ser bilda mindre grupper inom timre-
sursens ramar. Enligt läroplanen skulle 
timresursens användning planeras ut-
ifrån eleven synvinkel, så att man vid 
ordnandet av undervisningen helhets-
mässigt möjligast väl stöder elevens 
harmoniska utveckling och framsteg 
i läroämnena. Användningen av tim-
resursen var naturligtvis beroende av 
hurudana ekonomiska resurser kom-
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väckt mycket diskussion, skulle up-
phöra med sin verksamhet. Skolråds-
val skulle således inte längre hållas. 
Han såg förnyelsen som ett framsteg 
jämfört med skolrådens tid. Målet var 
inte att utöka byråkratin. Jakko Lavas-
te såg förändringen ur skolans synvin-
kel: ”Viktigt är att utveckla skolan som 
en miljö för inlärning och fostran. Här 
behövs anda mera än bokstav”. Sam-
ma synsätt fastän uttryckt på ett an-
nat sätt hade Turkka Hietanen; ”I skol-
förvaltningen borde man alltid minnas, 
att eleven – barnet – är det viktigaste. 
För barnets bästa görs allt arbete.” Di-
rektionerna ansågs vara ett uttryck för 
närdemokrati.

Arbetet med att uppgöra den kom-
munala läroplanen sysselsatte i Åbo ca 
100 lärare. Åtminstone i vissa läroäm-
nen, såsom historia, geografi och biolo-
gi, fanns det möjligheter att lyfta fram 
hemtraktens egna drag.

De mycket omdiskuterade nivåkur-
serna togs först bort från grundsko-
lans sjunde klass, men skolan kunde 
utgående från förhållanden och resur-
ser bilda mindre grupper inom timre-
sursens ramar. Enligt läroplanen skul-
le timresursens användning planeras 
utifrån eleven synvinkel, så att man vid 
ordnandet av undervisningen helhet-
smässigt möjligast väl stöder elevens 
harmoniska utveckling och framsteg i 
läroämnena. Användningen av timre-
sursen var naturligtvis beroende av 
hurudana ekonomiska resurser kom-

munen gav. Det nya systemet mins-
kade många problem i anslutning till 
fostran och undervisning, speciellt på 
högstadiet. Undervisningsministeriets 
kartläggning visade att undervisnings-
gruppernas storlek minskade tack vare 
timresursen. I Åbo togs de nya läropla-
nerna i bruk i årskurs 1 och 2 läsåret 
1986-1987.

Exempelvis i Klassikon lukio ansåg 
rektor Anna-Liisa Silvola, att det kan 
bli problem med elevernas språkval 
på grund av timresursen. I skolan ha-
de man undervisat i franska, latin, tys-
ka, och ryska, men då planerade man 
att eleven skulle kunna ta endast två 
korta språk till sitt undervisningspro-
gram. På skolcentralen var man ock-
så bekymrad för, att intresset för ryska 
språket på högstadiet och i gymnasiet 
minskat i mitten av 1980-talet. 

En av grundskolans målsättningar 
var att eleverna skulle få kännedom 
om samhället, arbetslivet och yrkesva-
let. I Puropellon koulu hade man gjort 
försök med arbetslivsorientering re-
dan på 1970-talet. Skoldirektör Lavas-
te framhöll i Turun Päivälehti, att det-
ta i sig inte var någon revolutioneran-
de nyhet, för redan i medborgarskolan 
hade man förverkligat samma princip, 
men systemet ändrades vid övergån-
gen till grundskolan. Eleverna på nion-
de klassen fick hjälp med sitt yrkesval 
och fortsatta studier genom besök på 
arbetsplatser och via praktisk arbets-
livsorientering. I Åbo genomfördes 

betssituation i Åbos gymnasier. Hös-
ten 1986 var gymnasiernas inledande 
klasser 29. Antalet hade minskat med 
två sedan föregående läsår, när stat-
ligt tillstånd att starta flera klasser in-
te gavs. År 1988 var antalet 28, då det 
hösten 1985 varit 37. Staden gick in-
te längre med på att ge tilläggsresur-
ser. OAJ:s viceordförande lektor Seppo 
Okko från Åbo sade i en intervju i Tu-
run Sanomat, att beslutsfattarna mås-
te förstå, att vårdnadshavarna vill ge 
sina barn en god allmänbildning. En 
sådan erbjuder gymnasiet. Därtill be-
tonade han, att gymnasiet är den billi-
gaste skolformen i Finland. I hela lan-
det avbröt år 1989 ca 18 % studierna 
i daggymnasierna. Turkka Hietanen 
konstaterade i en intervju, att i slutet 
av 1980-talet avbröt ca 7 % av eleverna 
i årskurs 1 och 2 i gymnasierna i Åbo, 
men på den sista klassen var antalet 
betydligt mindre.

På 1980-talet fäste man allt större 
vikt vid elevvården och de första skol-
kuratorerna dök upp i Åbos grundsko-
lor. Tidigare hade elevernas ärenden 
närmast skötts av klassföreståndare 
och hälsovårdare. Målsättningen var 
att få en skolkurator till varje högsta-
diedistrikt. Skolkuratorn var läroans-
taltens professionella socialarbetare, 
vars mål var att vara ett stöd i skolans 
undervisning och fostran samt att hjäl-
pa enskilda elever i eventuella svårig-
heter i anslutning till skolgången. Sam-
talen med kuratorn var alltid förtroli-

arbetslivsorienteringen i grundskolan 
och gymnasiet som ett samarbete mel-
lan skolorna, skolcentralen, näringsli-
vet samt representanter för arbets-
kraftsbyrån och arbetarskyddet.

En nyhet i gymnasiet var periodsys-
temet. Läsåret 1984-1985 hade t.ex. 
Aurajoen lukio 6-perioders system. En-
ligt rektor Rainer Seestos uppfattning 
verkade periodsystemet omväxlande 
och inspirerande, men kurserna om-
fattning medförde stress. Lektor Seppo 
Okko konstaterade i Turun Sanomat i 
januari 1985, att kurserna var för inne-
hållsrika. Man hade enligt hans upp-
fattning satt för mycket och för tidigt 
på gymnasieelevernas axlar. Det finska 
gymnasiet var enligt Okko en bra skola 
redan före reformen:

Enligt mellanstadiets tredje utveck-
lingsprogram skulle antalet elever som 
börjar gymnasiet minska på grund av 
att årskullen blir mindre. Det minska-
de elevantalet försvårade lärarnas ar-

” Vi har försökt höja utbildnings-
nivån. Det finländska gymnasiet har 
hög nivå som allmänbildande skola. 
I Sverige har också gymnasiets nivå 
sjunkit efter grundskolereformen. De 
svenska studenterna har inte längre 
den kunskap och färdighet som stu-
denter traditionellt har. Däremot har 
dagens finländska studenter bättre 
kunskaper och färdigheter än de ti-
digare årens studenter”  (övers.)
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ga. Hon/han var också kontaktperson 
mellan skolan och hemmet, när ele-
vens skolgång inte gick som den skulle. 
Läsåret 1985-1986 fanns det samman-
lagt sju skolkuratorer i Åbos skolor.

Teknikens utveckling har på mån-
ga sätt påverkat undervisningsarbetet. 
På 1960-talet kom de första magneto-
fonerna till skolorna. Före det hade 
man lyssnat på skolradio. Diaprojek-
torn gav en försmak av bildens använd-
barhet i undervisningen. Sedan dök det 
upp televisionsapparater, videospelare 
och overhead-projektorer i klasserna. 
I Åbo ledde lärare Olli Palo en lärome-
delscentral, som betjänade utvecklan-
det av stadens skolväsen som ett ”kom-
munikationscenter”.   

En alldeles ny dimension fick ock-
så skolväsendet i och med datatekni-
kens snabba utveckling. Vissa av Åbos 
skolor hade i början av 1980-talet 
ADB-klubbar. En föregångare var Pu-
ropellon koulu. 

1983 skaffades textbehandlingsut-
rustning till skolcentralen. Jakko La-
vaste berättar att han sett den första 
dataklassen under en resa i Frankri-
ke 1985. Åboföretaget Visiotek hade 
visserligen ordnat ADB-skolning för 
skolcentralens ledning redan föregå-
ende år. Undervisning i datateknik in-
ledde man under samma tid som frivil-
ligt ämne i årskurs 7. Sommaren 1985 
gjorde stadsstyrelsen ett principbes-
lut om att grunda ett utvecklingscen-
ter för dataundervisning. DIU-cent-

ret (TOP-keskus), som förvaltades av 
skolväsendet. Det inledde sin verksam-
het 1986. Utrymmen fick man i gam-
la svenska samskolans hus vid Torn-
gatan. Det var Finlands första grunda-
de enhet inom data- och kommunika-
tionsteknik, som hade som uppgifter 
att utveckla dataundervisningen och 
att ge behövlig fortbildning för under-
visningspersonalen. Föreståndare var 
ända från början Turkka Sinervo.  

Den första utrustningen avsedd för 
datorstödd undervisning, AMC-100 
datorerna, skaffades till skolorna av 
ett Åboföretag, men hösten 1987 bes-
löt man att köpa datorerna från No-
kia. I anskaffningen beaktade man den 
tekniska nivån och om datorn var in-
hemsk. Då hade skolväsendet 150 da-
torer.

I Puolalan koulu började an data-
teknisk försöksverksamhet och i Kas-
tun lukio ett ADB-försök 1985. Elever-
nas första bedömning av nyttan med 
ADB var i allmänhet positiva: ”Använd-
ningen av arbetsredskapet har lärt 
eleverna, att datorn även är annat än 
en ´spelmaskin´”. Att förena diagram 
med text var svårt. Att göra framstäl-
lningar och grupparbeten med hjälp 
av textbehandling var lätt och trevligt. 
Vid 1980-talets slut hade lärarna inte 
till förfogande tillräckligt med lämpliga 
undervisningsprogram, men iver och 
försökslust fanns det gott om. 

I samband med de nya skollagar-
na lyfte man fram lärarnas fortbild-

ning i datateknik som en central up-
pgift. I DIU-centralen försökte man 
också i någon mån sköta närskolornas 
fortbildningsbehov. Enligt inspektör 
Reijo Salmis bedömning är ”DIU-cent-
ralen startskottet för en sådan verk-
samhet, vars fortsättning och framtid 
är svår att föreställa sig. Dess inverkan 
kommer ändå under de närmaste åren 
att beröra alla elevers undervisning.” 
(övers.).

Stödelevverksamheten, som under 
några år legat nere, togs igen i bruk i 
slutet av 1980-talet. Föregångare i Åbo 
var Puropellon koulu. En känslig och 
mobbad elev kan bli ensam med sina 
problem. En stödelev kan vara till stöd 
och skydd i många praktiska situatio-
ner, där han/hon inte vill ha eller behö-
ver lärarens hjälp.   

Internationaliseringen var ett av ti-
dens centrala fenomen, men samtidigt 
påbjöd lagen från 1985 att man skulle 
fästa uppmärksamhet vid elevens egen 

hembygd. I Helsingfors och Vanda ha-
de man redan gjort en hembygdsbok 
för skolbruk. Även i Åbo fanns det ju 
alla förutsättningar för detta. På Jaakko 
Lavastes initiativ utkom 1986 en läro-
bok ”Kotiseutuni Suomen Turku”. Fyra 
lärare stod för texten: Heikki Knuuti, 
Liisa Merenkylä, Seija Nordling och Ar-
to Soilamo. Boken ger en genomgång 
av stadens historia och nutid, och try-
cktes i 10 000 exemplar. Den riktade 
sig främst till årskurs 3 och 4. En mot-
svarande bok avsedd för högstadiet ut-
kom 1991, ”Aijee”, som skrivits av Jouko 
Lahtero, Juhani Merilahti, Pekka Paa-
so och Herkko Rautakorpi. I de svenska 
skolorna användes en hembygdsbok, 
”Boken om Åboland”, som utkom 1985. 
Kapitlen skrevs av olika författare. Ini-
tiativtagare och ansvarig organisation 
för utgivningen var Åbolands kultur-
råd.

Sommarkolonierna hörde till skol-
barnens sommarfirande ännu på 
1980-talet. Deras program gjordes 
mångsidigare med att ordna olika te-
madagar. Exempelvis sommaren 1983 
ansökte ca 1300 elever om plats, av 
vilka man kunde anta närmare 1000. 
Vid mitten av årtiondet var sommar-
kolonin i allmänhet tre veckor, men det 
fanns också veckokolonier och dagsko-
lonier. Sökande fanns alltjämt mera än 
man kunde ta emot. Det var därför man 
började med veckokolonier och dagko-
lonier. Sommaren 1989 hade det gått 
jämnt hundra år sedan folkskolelever-

tret (TOP-keskus), som förvaltades av 
skolväsendet. Det inledde sin verksam-
het 1986. Utrymmen fick man i gam-
la svenska samskolans hus vid Torn-
gatan. Det var Finlands första grunda-
de enhet inom data- och kommunika-
tionsteknik, som hade som uppgifter 
att utveckla dataundervisningen och 
att ge behövlig fortbildning för under-
visningspersonalen. Föreståndare var 
ända från början Turkka Sinervo.  

Den första utrustningen avsedd för 
datorstödd undervisning, AMC-100 
datorerna, skaffades till skolorna av 
ett Åboföretag, men hösten 1987 be-
slöt man att köpa datorerna från No-
kia. I anskaffningen beaktade man den 
tekniska nivån och om datorn var in-
hemsk. Då hade skolväsendet 150 da-
torer.

I Puolalan koulu började an data- 
teknisk försöksverksamhet och i Kas-
tun lukio ett ADB-försök 1985. Elever-
nas första bedömning av nyttan med 
ADB var i allmänhet positiva: ”Använd-
ningen av arbetsredskapet har lärt 
eleverna, att datorn även är annat än 
en ´spelmaskin´”. Att förena diagram 
med text var svårt. Att göra framställ-
ningar och grupparbeten med hjälp av 
textbehandling var lätt och trevligt. Vid 
1980-talets slut hade lärarna inte till 
förfogande tillräckligt med lämpliga 
undervisningsprogram, men iver och 
försökslust fanns det gott om. 

I samband med de nya skollagar-
na lyfte man fram lärarnas fortbild- 
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Tidningen Föriviesti har blivit klar och redaktions-
sekreteraren Anita Tiikasalo har bjudit hem aktö-
rer för att fira händelsen. Från höger Anita Tiika-
salo, Jaakko Lavaste, Heikki Knuuti, Aino Saaro och 
Ilkka Kulo. (Jaakko Lavaste)

ning i datateknik som en central upp-
gift. I DIU-centralen försökte man ock-
så i någon mån sköta närskolornas 
fortbildningsbehov. Enligt inspektör 
Reijo Salmis bedömning är ”DIU-cen-
tralen startskottet för en sådan verk-
samhet, vars fortsättning och framtid 
är svår att föreställa sig. Dess inverkan 
kommer ändå under de närmaste åren 
att beröra alla elevers undervisning.” 
(övers.).

Stödelevverksamheten, som under 
några år legat nere, togs igen i bruk i 
slutet av 1980-talet. Föregångare i Åbo 
var Puropellon koulu. En känslig och 
mobbad elev kan bli ensam med sina 
problem. En stödelev kan vara till stöd 
och skydd i många praktiska situatio-
ner, där han/hon inte vill ha eller behö-
ver lärarens hjälp.   

Internationaliseringen var ett av ti-
dens centrala fenomen, men samtidigt 
påbjöd lagen från 1985 att man skulle 
fästa uppmärksamhet vid elevens egen 

hembygd. I Helsingfors och Vanda ha-
de man redan gjort en hembygdsbok 
för skolbruk. Även i Åbo fanns det ju 
alla förutsättningar för detta. På Jaakko 
Lavastes initiativ utkom 1986 en läro- 
bok ”Kotiseutuni Suomen Turku”. Fyra 
lärare stod för texten: Heikki Knuuti, 
Liisa Merenkylä, Seija Nordling och Ar-
to Soilamo. Boken ger en genomgång 
av stadens historia och nutid, och 
trycktes i 10 000 exemplar. Den riktade 
sig främst till årskurs 3 och 4. En mot- 
svarande bok avsedd för högstadiet ut-
kom 1991, ”Aijee”, som skrivits av Jouko 
Lahtero, Juhani Merilahti, Pekka Paa-
so och Herkko Rautakorpi. I de svenska 
skolorna användes en hembygdsbok, 
”Boken om Åboland”, som utkom 1985. 
Kapitlen skrevs av olika författare. Ini-
tiativtagare och ansvarig organisation 
för utgivningen var Åbolands kultur-
råd.

Sommarkolonierna hörde till skol-
barnens sommarfirande ännu på 
1980-talet. Deras program gjordes 
mångsidigare med att ordna olika te- 
madagar. Exempelvis sommaren 1983 
ansökte ca 1300 elever om plats, av 
vilka man kunde anta närmare 1000. 
Vid mitten av årtiondet var sommar-
kolonin i allmänhet tre veckor, men det 
fanns också veckokolonier och dagsko-
lonier. Sökande fanns alltjämt mera än 
man kunde ta emot. Det var därför man 
började med veckokolonier och dagko-
lonier. Sommaren 1989 hade det gått 
jämnt hundra år sedan folkskolelever-



192 SKOLORNA I ÅBO AVSPEGLAR SIN TID

Tre skoldirektörer vid TOAY:s 100-års jubileum i 
Åbo slott våren 1987. I mitten den långvariga folk-
skolinspektören och den första skoldirektören Al-
lan T. Koskimies, till höger hans efterföljare biträ-
dande stadsdirektör Pentti Lahti och till vänster 
Lahtis efterföljare Jaakko Lavaste. Alla fick med 
tiden skolråds titel. (TOAY)

na första gången reste till sommarko-
loni. Enbart båtresan kunde i sig vara 
en upplevelse. Under sin tid gav som-
markolonin möjligheter för stadsbar-
nen att på sommaren få njuta av frisk 
luft och landsbygdens ro. I slutet av 
1980-talet var den viktigaste uppgiften 
att erbjuda skolbarnen natur, uteluft, 
motionsmöjligheter och uppfriskande 
verksamhet i övervakad miljö. Skoldi-
rektör Lavaste nämnde i en intervju att 
en nyhet är kolonier med ett visst te-
ma. Exempelvis i Hiekkaranta försökte 
man sommaren 1989 hålla ett musiklä-
ger, som man fick goda erfarenheter av. 
Eleverna hade i allmänhet enbart goda 
minnen från kolonierna: man åt, sim-
made, spelade boboll, satt vid kvälls-
brasan och hade t.o.m. nattorientering. 
De svenska skolorna hade på 1980-ta-
let sommarkoloniverksamhet i Nagu. 
Sommarkolonin arrangerades i samar-
bete med Folkhälsan i Åboland.

Åboskolornas utrymmesfrågor 
på 1980-talet
1980-talet var för Finland en ekono-
miskt gynnsam tid. I slutet av årtion-
det växte statens utgifter med ca 10 % 
per år. Inställningen till utbildning var 
positiv. Helt allmänt trodde man, att en 
så lång och djup ekonomisk nedgång 
som under åren 1929-1932 inte längre 
skulle upprepas. Man trodde att upp-
gången skulle fortsätta, men i slutet av 

årtiondet förändrades plötsligt utveck-
lingen.

Redan i slutet av 1970-talet hade 
man i Åbo diskuterat problemet med 
skolornas placering. I centrum av sta-
den fanns på några hundra meters av-
stånd från varandra många gamla skol-
hus, men deras elevområden låg i för-
orterna. Endast Puolalamäen koulu 
fick officiellt sina elever från närom-
rådet. Först borde man flytta Museo- 
mäen koulu bort från centrum. För  
lågstadieskolornas del var läget rätt 
bra. På 1970-talet hade man byggt över 
10 nya skolor. Om det skedde snabba 
förändringar i elevantalet, förde man en 
elementskola till området. Befolknings-
prognoserna var inte alltid tillförlitli-
ga. När nybyggnationen främst skedde 
i stadens utkanter, hade man i slutet 
av årtiondet tillfälligt löst utrymmes-
frågan i Hepokulta, Runosbacken och 
Oxbacka med elementskolor. Biträdan- 
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loni. Enbart båtresan kunde i sig vara 
en upplevelse. Under sin tid gav som-
markolonin möjligheter för stadsbar-
nen att på sommaren få njuta av frisk 
luft och landsbygdens ro. I slutet av 
1980-talet var den viktigaste uppgiften 
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made, spelade boboll, satt vid kvälls-
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Sommarkolonin arrangerades i samar-
bete med Folkhälsan i Åboland.

Åboskolornas utrymmesfrågor 
på 1980-talet
!980-talet var för Finland en ekono-
miskt gynnsam tid. I slutet av årtion-
det växte statens utgifter med ca 10 %
per år. Inställningen till utbildning var
positiv. Helt allmänt trodde man, att en 
så lång och djup ekonomisk nedgång
som under åren 1929-1932 inte längre 
skulle upprepas. Man trodde att upp-
gången skulle fortsätta, men i slutet av

årtiondet förändrades plötsligt utve-
cklingen.

Redan i slutet av 1970-talet hade 
man i Åbo diskuterat problemet med 
skolornas placering. I centrum av sta-
den fanns på några hundra meters 
avstånd från varandra många gamla 
skolhus, men deras elevområden låg i 
förorterna. Endast Puolalamäen koulu 
fick officiellt sina elever från närområ-
det. Först borde man flytta Museo-
mäen koulu bort från centrum. För lå-
gstadieskolornas del var läget rätt bra. 
På 1970-talet hade man byggt över 10 
nya skolor. Om det skedde snabba fö-
rändringar i elevantalet, förde man en 
elementskola till området. Befolknin-
gsprognoserna var inte alltid tillförlitli-
ga. När nybyggnationen främst skedde 
i stadens utkanter, hade man i slutet av 
årtiondet tillfälligt löst utrymmesfrå-
gan i Hepokulta, Runosbacken och Ox-
backa med elementskolor. Biträdan-

de stadsdirektören för undervisnings- 
och bildningssektorn Pentti Lahti an-
såg det vara viktigt att planeringen av 
Riihikallion koulu skulle bli klar. När 
denna skola stod klar, skulle man kun-
na flytta Aurakadun koulu till Museo-
mäen koulus byggnad.

I Åbo var det ekonomiska läget gott. 
Stadens inkomster var större än utgif-
terna. År 1985 var skattöret endast 15 
penni. Arbetslöshetsgraden var 5,2 %, 
vilket var lägre än i övrigt i Finland. 
Stadsstyrelsen beslöt 1983, att Turun 
harjaantumiskoulu skulle ingå i sta-
dens förvaltning från augusti 1985. 
Även den specialskola som fanns vid 
Åbo universitets sjukhus skulle över-
föras till staden. Varissuon koulu och 
Jäkärlän koulu var tvungna att använda 
hyresutrymmen. 

Enligt statsmakten hade skolornas 
utgifter ändå vuxit för snabbt. I slutet 
av år 1987 hade undervisningsminis-
teriet och kommunernas centralorga-
nisationer gjort en överenskommelse, 
enligt vilken kommunernas skolutgif-
ter skulle skäras ner med 2 % under 
följande år. I Åbo var budgeten redan 
klar, och Jaakko Lavaste ansåg att spa-
robjekt var svåra att hitta. Enda möjlig-
heten var att minska driftsutgifterna.

Från läsåret 1980-1981 till läsåret 
1989-1990 hade elevantalet minskat 
med 15,5 % i lågstadieskolorna och 
18,9 % i högstadieskolorna. I gymna-
sierna var trenden densamma – en 
minskning med 12,3 % under samma 

tidsperiod. I de svenskspråkiga grund-
skolorna ökade däremot elevantalet. 
I lågstadierna var elevökningen 26,9 
% och högstadiets 13,6 %. I gymnasiet 
var det en minskning med 11,2 % un-
der den nämnda tiden. Bo Rosenberg 
konstaterade direkt i offentligheten, 
att det råder svår utrymmesbrist i de 
svenska lågstadieskolorna. Det fanns 
inte tillräckligt skolutrymme i cent-
rum. De svenska eleverna kom från ett 
vidsträckt område och från grannkom-
munerna, varför det på grund av trafik-
förhållandena var viktigt att skolorna 
låg centralt. De svenska skolorna be-
tonade den finlandssvenska kulturen 
och identiteten. Vid skolvalet ville man 
i många hem satsa på den svenska sko-
lan, för ca hälften av eleverna kom från 
tvåspråkiga hem.

Enligt biträdande stadsdirektör 
Pentti Lahti skulle skolväsendets ut-
vecklingsarbete komma att förflyttas 
till mellanstadiet. Detta syntes i olika 

I de nya skolbyggnaderna fanns mera ljus och det 
var lättare att röra sig än tidigare. Många skolhus 
byggdes snabbt och ekonomiskt enligt principerna 
för elementbyggande. Man föredrog varma färger. 
Datorerna gjorde sitt intåg i skolorna, men böck-
erna var ännu i flitig användning i undervisningen. 
(Irja Hiidensalo)
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mäen koulus byggnad.
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vilket var lägre än i övrigt i Finland. 
Stadsstyrelsen beslöt 1983, att Turun 
harjaantumiskoulu skulle ingå i sta-
dens förvaltning från augusti 1985. 
Även den specialskola som fanns vid 
Åbo universitets sjukhus skulle över-
föras till staden. Varissuon koulu och 
Jäkärlän koulu var tvungna att använda 
hyresutrymmen. 

Enligt statsmakten hade skolornas 
utgifter ändå vuxit för snabbt. I slutet 
av år 1987 hade undervisningsminis-
teriet och kommunernas centralorga-
nisationer gjort en överenskommelse, 
enligt vilken kommunernas skolutgif-
ter skulle skäras ner med 2 % under 
följande år. I Åbo var budgeten redan 
klar, och Jaakko Lavaste ansåg att spar- 
objekt var svåra att hitta. Enda möjlig-
heten var att minska driftsutgifterna.

Från läsåret 1980-1981 till läsåret 
1989-1990 hade elevantalet minskat 
med 15,5 % i lågstadieskolorna och 
18,9 % i högstadieskolorna. I gymna-
sierna var trenden densamma – en 
minskning med 12,3 % under samma 



194 SKOLORNA I ÅBO AVSPEGLAR SIN TID

byggnadsprojekt och saneringsarbe-
ten. 

Elevantalet i Åbos skolor minska-
de kännbart på 1980-talet, men detta 
minskade inte märkbart skolornas ut-
rymmesbehov. En gynnsam ekonomisk 
utveckling i kombination med det jäm-
förelsevis generösa timresurssystemet 
gjorde att antalet timmar ökade och 
undervisningsgrupperna blev mind-
re. Det minskade elevantalet behövde 
således i stort sett samma utrymmen 
som man på 1970-talet och i början av 
1980-talet hade haft betydligt flera ele-
ver i. 

Skoldirektör Jaakko Lavaste, som 
konkret kunde påverka skolornas ut-
rymmesfrågor, har senare i samband 
med utvecklingen i Kråkkärret kons-
taterat, att utvecklingens gång i föror-
terna ofta är likartad. Befolkningen i 
förorterna ökar snabbt och barnfamil-
jer är det gott om. Man behöver service 
av olika slag, men efter ca 15 år märker 
man, att de läropliktiga barnens antal 
starkt har minskat. I skolorna blir det 
tomma utrymmen, som delvis kan an-
vändas för andra ändamål.

1980-talets skolplanering avvek 
rätt mycket från de principer man haft 
de tidigare årtiondena. På 1960-talet 
betonade man effektivitet genom av fa-
vorisera elementbyggnader. Husen var 
låga och lätta att röra sig i. Onödig ut-
sirning behövdes inte, utan raka linjer 
och snörräta fönsterrader var väsentli-
ga drag. På 1980-talet övergick man till 

en postmodern tid. I skolan beaktade 
man bättre de kommande användar-
na, och man försökte undvika känslan 
av anstalt. Denna riktning företrädde 
arkitekt Markku Roininen när han gjor-
de ritningarna till Hannunniitun kou-
lus moderna tilläggsbyggnad och den 
där tillhörande Turun kuulovammais-
ten koulu. De stod klara i september 
1988. I skolans fasad hade satts kera-
mikplattor i olika färger. I byggnaden 
finns grekiskt inspirerade pelare och 
torn av glas. Arkitekten kallade tornen 
för glaslyktor. I den nya skolan för hör-
selskadade fanns både elever som var 
döva och elever med nedsatt hörsel. 
Ny teknik hade använts i mycket stör-
re utsträckning än i andra skolor. Föru-
tom centralradio fanns också ett cent-
ralt videosystem med vilket man kun-
de förmedla både skriven och tecknad 
information till klasserna. Videokame-
ror användes mycket i undervisningen 
och elevernas framträdanden med tec-

kenspråk bandades. Akustik och ljudis-
olering hade planerats särskilt md tan-
ke på elevernas behov. Rasterna var ge-
mensamma och vissa utrymmen i sko-
lan användes också gemensamt av bå-
da skolorna. Hannunniitun koulus rek-
tor Veikko Repo konstaterade att sa-
marbetet mellan skolorna är friktion-
sfritt, och att båda skolorna har nytta 
av att verka sida vid sida.

Hösten 1988 började man gö-
ra reparationsarbeten i gamla Num-
men koulu. Samtidigt byggde man en 
ny gymnastiksal. Arbetena blev klara 
under 1990. Till Nummi flyttade ock-
så Hakamaan koulu från skolhuset vid 
Luolavuori. Samtidigt fick skolan ett 
nytt namn i enlighet med traktens tra-
ditioner – Katariinan koulu. Byggandet 
av Riihkallion koulu var ett omfattan-
de projekt som skulle kräva stora re-
surser.

Vid slutet av 1980-talet ansåg man 
att det fanns för många skolor i cent-
rum, men nya bostadsområden sakna-
de en egen skola. Avdelningschef Tapio 
Alapaattikoski konstaterade, att man 
därför beslöt att flytta Museonmäen 
koulu och Turun lyseo till Riihikallion 
koulu i Runosbacken som skulle bli 
klar 1991. Därtill planerade man att 
flytta Cygnaeus skola till gamla Aura-
kadun koulus fastighet. Som ett bättre 
alternativ ansåg man ändå att Cygna-
eus skola flyttar till Museomäen kou-
lus utrymmen, vilket senare också för-
verkligades.

Ett skolmuseiprojekt hade lyfts 
fram då och då och i slutet av 1980-ta-
let var det aktuellt igen. Den gamla Ris-
timäen koulu hade tagits ur skolbruk 
1988. Museidirektör Knut Drake ansåg, 
att Ristimäki skolhus i närheten av Ku-
rala bybacke skulle vara lämpligt som 
museum. Skoldirektör Lavaste stödde 
också varmt projektet: 

Lavaste trodde, att museet skulle få 
tillräckligt med besökare. Själva bygg-
naden var en typisk byskola från bör-
jan av 1900-talet, där man inte gjort 
många ändringar. Den kringliggan-
de miljön var också vacker och tillta-
lande.  Annan användning av skolhu-
set var inte heller så enkel, för det råd-
de grävförbud i området – invid sko-
lan fanns en forntida begravningsplats 
från 800-talet. Projektet var igen ak-
tuellt hösten 1990. Det var meningen 
att två klassrum i den äldsta byggna-
den skulle reserveras för museet. I det 
gamla skolhuset fanns det färdigt en 
hel del föremål från olika decennier: 
pulpeter, harmonier, planscher, epis-
kop osv. Byggnadens interiör påmin-
de om 1950.talet, fastän skolan togs ur 
bruk först vid slutet av 1980-talet.

Hannunniitun kolu blev klar 1975 och en tillbygg-
nad hösten 1988. I de äldre skolbyggnaderna gäll-
de raka linjer, snörräta fönsterrader och ett plant 
tak, men i det nya skolbyggandet försökte man fin-
na lösningar i postmodern anda som skulle pigga 
upp och minska känslan av anstalt. (Lauri Tiikasalo)
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byggnadsprojekt och saneringsarbe-
ten. 

Elevantalet i Åbos skolor minska-
de kännbart på 1980-talet, men detta 
minskade inte märkbart skolornas ut-
rymmesbehov. En gynnsam ekonomisk
utveckling i kombination med det jäm-
förelsevis generösa timresurssystemet
gjorde att antalet timmar ökade och
undervisningsgrupperna blev mind-
re. Det minskade elevantalet behövde 
således i stort sett samma utrymmen
som man på 1970-talet och i början av 
1980-talet hade haft betydligt flera ele-
ver i. 

Skoldirektör Jaakko Lavaste, som
konkret kunde påverka skolornas ut-
rymmesfrågor, har senare i samband
med utvecklingen i Kråkkärret kons-
taterat, att utvecklingens gång i föror-
terna ofta är likartad. Befolkningen i
förorterna ökar snabbt och barnfamil-
jer är det gott om. Man behöver service
av olika slag, men efter ca 15 år märker 
man, att de läropliktiga barnens antal 
starkt har minskat. I skolorna blir det 
tomma utrymmen, som delvis kan an-
vändas för andra ändamål.

1980-talets skolplanering avvek
rätt mycket från de principer man haft 
de tidigare årtiondena. På 1960-talet
betonade man effektivitet genom av fa-
vorisera elementbyggnader. Husen var 
låga och lätta att röra sig i. Onödig ut-
sirning behövdes inte, utan raka linjer 
och snörräta fönsterrader var väsentli-
ga drag. På 1980-talet övergick man till

en postmodern tid. I skolan beaktade
man bättre de kommande användar-
na, och man försökte undvika känslan 
av anstalt. Denna riktning företrädde
arkitekt Markku Roininen när han gjor-
de ritningarna till Hannunniitun kou-
lus moderna tilläggsbyggnad och den
där tillhörande Turun kuulovammais-
ten koulu. De stod klara i september
1988. I skolans fasad hade satts kera-
mikplattor i olika färger. I byggnaden
finns grekiskt inspirerade pelare och
torn av glas. Arkitekten kallade tornen 
för glaslyktor. I den nya skolan för hör-
selskadade fanns både elever som var 
döva och elever med nedsatt hörsel.
Ny teknik hade använts i mycket stör-
re utsträckning än i andra skolor. Föru-
tom centralradio fanns också ett cent-
ralt videosystem med vilket man kun-
de förmedla både skriven och tecknad 
information till klasserna. Videokame-
ror användes mycket i undervisningen 
och elevernas framträdanden med tec-

kenspråk bandades. Akustik och ljudis-
olering hade planerats särskilt md tan-
ke på elevernas behov. Rasterna var ge-
mensamma och vissa utrymmen i sko-
lan användes också gemensamt av bå-
da skolorna. Hannunniitun koulus rek-
tor Veikko Repo konstaterade att sa-
marbetet mellan skolorna är friktion-
sfritt, och att båda skolorna har nytta 
av att verka sida vid sida.

Hösten 1988 började man gö-
ra reparationsarbeten i gamla Num-
men koulu. Samtidigt byggde man en 
ny gymnastiksal. Arbetena blev klara 
under 1990. Till Nummi flyttade ock-
så Hakamaan koulu från skolhuset vid 
Luolavuori. Samtidigt fick skolan ett 
nytt namn i enlighet med traktens tra-
ditioner – Katariinan koulu. Byggandet 
av Riihkallion koulu var ett omfattan-
de projekt som skulle kräva stora re-
surser.

Vid slutet av 1980-talet ansåg man 
att det fanns för många skolor i cent-
rum, men nya bostadsområden sakna-
de en egen skola. Avdelningschef Tapio 
Alapaattikoski konstaterade, att man 
därför beslöt att flytta Museonmäen 
koulu och Turun lyseo till Riihikallion 
koulu i Runosbacken som skulle bli 
klar 1991. Därtill planerade man att 
flytta Cygnaeus skola till gamla Aura-
kadun koulus fastighet. Som ett bättre 
alternativ ansåg man ändå att Cygna-
eus skola flyttar till Museomäen kou-
lus utrymmen, vilket senare också för-
verkligades.

Ett skolmuseiprojekt hade lyfts 
fram då och då och i slutet av 1980-ta-
let var det aktuellt igen. Den gamla Ris-
timäen koulu hade tagits ur skolbruk 
1988. Museidirektör Knut Drake ansåg, 
att Ristimäki skolhus i närheten av Ku-
rala bybacke skulle vara lämpligt som 
museum. Skoldirektör Lavaste stödde 
också varmt projektet: 

Lavaste trodde, att museet skulle få 
tillräckligt med besökare. Själva bygg-
naden var en typisk byskola från bör-
jan av 1900-talet, där man inte gjort 
många ändringar. Den kringliggan-
de miljön var också vacker och tillta-
lande.  Annan användning av skolhu-
set var inte heller så enkel, för det råd-
de grävförbud i området – invid sko-
lan fanns en forntida begravningsplats 
från 800-talet. Projektet var igen ak-
tuellt hösten 1990. Det var meningen 
att två klassrum i den äldsta byggna-
den skulle reserveras för museet. I det 
gamla skolhuset fanns det färdigt en 
hel del föremål från olika decennier: 
pulpeter, harmonier, planscher, epis-
kop osv. Byggnadens interiör påmin-
de om 1950.talet, fastän skolan togs ur 
bruk först vid slutet av 1980-talet.

” Projektet kan motiveras med, att 
man inte behöver göra något åt huset 
eller miljön. Skolhuset skulle inte be-
höva renoveras, för skolhuset lämpar 
sig enligt landskapsmuseet som så-
dant som museum.”  (övers)

kenspråk bandades. Akustik och ljud- 
isolering hade planerats särskilt md 
tanke på elevernas behov. Rasterna 
var gemensamma och vissa utrym-
men i skolan användes också gemen-
samt av båda skolorna. Hannunniitun 
koulus rektor Veikko Repo konstatera-
de att samarbetet mellan skolorna är 
friktionsfritt, och att båda skolorna har 
nytta av att verka sida vid sida.

Hösten 1988 började man gö-
ra reparationsarbeten i gamla Num-
men koulu. Samtidigt byggde man en 
ny gymnastiksal. Arbetena blev klara 
under 1990. Till Nummi flyttade ock-
så Hakamaan koulu från skolhuset vid 
Luolavuori. Samtidigt fick skolan ett 
nytt namn i enlighet med traktens tra-
ditioner – Katariinan koulu. Byggandet 
av Riihkallion koulu var ett omfattan-
de projekt som skulle kräva stora re-
surser.

Vid slutet av 1980-talet ansåg man 
att det fanns för många skolor i cent- 
rum, men nya bostadsområden sakna-
de en egen skola. Avdelningschef Tapio 
Alapaattikoski konstaterade, att man 
därför beslöt att flytta Museonmä-
en koulu och Turun lyseo till Riihikal-
lion koulu i Runosbacken som skulle 
bli klar 1991. Därtill planerade man att 
flytta Cygnaeus skola till gamla Aura-
kadun koulus fastighet. Som ett bättre 
alternativ ansåg man ändå att Cygna-
eus skola flyttar till Museomäen kou-
lus utrymmen, vilket senare också för-
verkligades.
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Ristimäen koulus tidigare lärare 
och elever stödde också projektet. Lä-
get var ändå oklart. Projektet behand-
lades till och med av stadsstyrelsen, 
men det avancerade inte. Den ekono-
miska nedgången och i sista hand pen-
ningbristen i slutet av 1990-talet fällde 
slutligen projektet.

Alla åbobors arbetarinstitut
Arbetarinstituten var i växande grad 
populära bland åboborna. Det finsk-
språkiga institutets studerandemängd 
ökade i jämn takt från 1960-talet. År 
1964 var 6000 inskrivna. Följande år-
tionde var de redan över 8000. Då mås-
te man avlöna flera timlärare. Läsåret 
1975-1975 hade institutet 95 timlära-
re. År 1972 valdes magister Antti Ai-
ramo till rektor. Särskilt språkstudier-
na ökade starkt på 1970-talet, då man 
började arrangera särskilda språkstu-
diokurser i engelska och svenska. En 
del hobbykurser, t.ex. träslöjd, öka-
de också i popularitet. Detta berodde 
kanske på, att man tidigare inte haft så 
många kurser som i första hand vände 
sig till män. Överträdgårdsmästare Ar-
no Kasvis föreläsningar fyllde alltid sa-
len med åhörare. I början av 1980-talet 
låg tyngdpunkten på språk, praktiska 
färdigheter och kurser i konst.

Efter Aili Nummenmaas 22 år som 
rektor vid Åbo svenska arbetarinstitut 
valdes magister Börje Lång till ny rek-
tor för institutet. Han satsade speciellt 

på musik och undervisning i praktis-
ka ämnen. I det svenska arbetarinsti-
tutet var språkstudierna också populä-
ra. Mest folk drog kurserna i engelska. 
Språkstudierna var på topp i det svens-
ka institutet åren 1964-1973. Också en 
del hobbykurser var mycket omtyckta. 
I mitten av 1970-talet började textbe-
handlingskurser dyka upp på institu-
tens program. I början av 1980-talet 
stördes verksamheten av statens eko-
nomiskt stramare linje. Det tvingade 
fram olika kortkurser.   

I början av 1980-talet hade det fins- 
ka institutet verksamhet på en mängd 
platser förutom i institutets eget hus: 
Puolala avdelningen, Perno avdelnin- 
gen, Puropellon koulu, Mästaregatans 
skolhus, Lehmusvalkama servicehus, 
Runosmäen koulu, Nunnavuoren kou-
lu, Turun normaalikoulu, Paattisten ta-
lo, Landskapsarkivet, yrkesutbildnin- 
gen, Tempelgatans klubbrum, Malm-
gatans kvartersklubb, Mikaelin koulu, 
Puolalan koulu och Kuurojen yhdistyk-
sen kerho.

Studerandeantalet växte ytterliga-
re. I det finska arbetarinstitutet hade 
det på 1970-talet dykt upp nya befolk- 
ningsgrupper, såsom pensionärer, för 
vilka man kunde ordna undervisning 
också på dagtid. Likaså hade studie-
programmet en del yrkesinriktade kur-
ser och öppna akademiska kurser.  

 Hösten 1984 fanns det redan över 
10 000 studerande i det finska arbeta-
rinstitutet I det svenska arbetarinsti-
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tutet studerade då ca 1000 personer. 
Anmälningarna blev verkliga händel-
ser, som också uppmärksammades i de 
lokala tidningarna. Var och en skulle 
själv gå och reservera en studieplats åt 
sig själv. Det fanns människor i hundra- 
tal. De ivrigaste infann sig redan på 
morgonen med stol och matsäck med 
sig. I det finska institutet nådde språk-
studierna en topp året 1984 då språk-
studerandena var närmare 4300.
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Vid skolverket valde man hös-
ten 1987 Tapio Alapaattikoski
till avdelningschef för under-

visnings- och skolavdelningen. Till av-
delningschef för förvaltningsavdelnin-
gen valdes Kaarina Mäkelä. Efter Pentti
Lahtis död blev Jakko Lavaste tillfälligt 
biträdande stadsdirektör för undervis-
nings- och bildningssektorn. Lavastes
tjänst vid skolcentralen sköttes av un-
dervisningsdirektör Turkka Hietanen. 
Till ny biträdande stadsdirektör för un-
dervisnings- och bildningssektorn val-
des Armas Lahoniitty.

I samband med frikommunsförsö-
ket skedde stora förändringar i skolför-
valtningen i början av 1990-talet. Stat-
sandelarna, som tidigare varit bestäm-
da för vissa uppgifter, gavs nu som en 
enda summa, som kommunerna självs-

I SKUGGAN AV 
DEPRESSIONEN – 
DE EKONOMISKA 
VÄGVISARNA 
OCH SKOLORNAS 
UTVECKLING

tändigt fick bestämma om. Fullmäkti-
ge hade i juni 1990 godkänt ett förslag 
till hur skolväsendets förvaltning utve-
cklas. Inom ramarna för frikommuns-
försöket fick rektorerna och skolver-
kets tjänstemän mera makt, speciellt i 
ekonomiska frågor.

Det nya läsåret 1990-1991 inleddes
i Åbo festligare än vanligt, för nu utlys-
te man för första gången en skolfred
för hela landet. Arrangemanget sked-
de vid Konstmuseets backe. Den his-
toriska händelsen samlade ca 4000
elever, lärare och rektorer. Skoldirek-
tör Lavaste önskade, att utlysandet av 
skolfreden skulle bli en årlig tradition. 
Deklarationen lästes upp av grundsko-
leleverna Rami Laine och Nina Rosas. 
Händelsen radierades och uppmärk-
sammades också i televisionens ny-

hetssändningar. Skolfreden blev en
tradition och är numera en nationell
händelse. 

Åbos finska skoldirektör Lavaste
blev pensionerad i början av år 1991. 
I en intervju konstaterade han, att han 
från början varit anhängare av grund-
skolan. Tjänsteåren inom skolvärlden
hade blivit 35. I skolverket gjordes
många viktiga förvaltningsbeslut, men 
han hade också i sitt arbete besökt al-
la stadens skolor och vissa ganska of-
ta. Enligt Lavaste hade det bästa varit 
att vara bland människor och att besö-
ka skolor.    

Tråkiga sidor fanns också sett ut skol-
förvaltningstjänstemannens synvin-
kel: förvaltningens vardagsrutiner och 
papperskriget. Ibland kändes det som 
om man var i ett ekorrhjul, med jämna 
mellanrum kommer samma ärenden
emot år efter år.

Den förnyade skollagstiftningen
och förordningen trädde i kraft i början
av år 1991. Tidigare hade bestämmel-
serna utgått från centralförvaltningen 
i Helsingfors till de kommunala skol-
myndigheterna och vidare till skolor-
na. Nu betonades individualitet. Bes-

lutanderätten övergick från central-
förvaltningen till kommunerna, skol-
nämnderna och skolorna. Enligt Lavste
var det en central tanke, att förvaltnin-
gen var avsedd att tjäna skolarbetet, ju 
mindre förvaltningen känns och syns, 
desto bättre.

Skoldirektörstjänsten lediganslo-
gs inte i detta skede, utan den finska
undervisningsdirektören Turkka Hie-
tanen utsågs att sköte tjänsten interi-
mistiskt. Bo Rosenberg var fortfarande 
direktör för det svenska skolväsendet. 
Turkka Hietanen berättade om skolvä-
sendets aktuella frågor i en intervju i
Turkulainen:
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Jaakko Lavaste kom till skolväsendets tjänst 1977. 
Han pensionerades i början av år 1991. (Lauri Tii-
kasalo)

” Det gläder mig mycket, att jag fått 
vara med och utveckla denna skol-
värld. Barnens olika hobbyer har in-
tresserat. Därför har bl.a. musikklas-
serna stått mitt hjärta nära, liksom 
idrottsgymnasiet.”  (övers.).

” Just nu finns det verkligen mycket 
uppgifter, när det kommer förnyelse 
och förändringar till skolan. En storna. Nu betonades individualitet. Be-

slutanderätten övergick från central-
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nämnderna och skolorna. Enligt Lavste 
var det en central tanke, att förvaltning- 
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direktör för det svenska skolväsendet. 
Turkka Hietanen berättade om skolvä-
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del av lagstiftningen avregleras, för 
antalet paragrafer minskar med hälf-
ten. De förnyelser som nu förverkli-
gas för allt mera beslutanderätt till 
skolorna. Samtidigt ökar ansvaret.” (övers.)

Efter reformen kunde kommunerna 
själva bestämma om bl.a. skolornas lov-
tider. Samtidigt började man förbere- 
da en ny läroplan. Man övergick nu från 
kommunala läroplaner till skolvisa 
läroplaner. I och med detta kunde sko-
lorna utveckla sin egen profil. Utbild-
ningsstyrelsen gav grunder för läropla-
nerna, men skolorna hade en viss fri-
het att bygga upp sin egen verksamhet.

Hösten 1991 fick Åboeleverna för 
första gången njuta av att ha höstlov. 
Detta möjliggjordes av den nya skollag-
stiftningen, som fastslog att skolnämn-
derna kunde bestämma om skolor-
nas arbetstider. Därför inleddes också 
höstterminen tidigare än vanligt.

Ändringar i elevantalet 
på 1990-talet
I Åbo hade elevantalet minskat ända 
sedan början av 1980-talet. I grund-
skolorna minskade elevantalet hela ti-
den. I de svenska skolorna ökade elev-
antalet något.

Hösten 1990 offentliggjordes en 
rapport av en arbetsgrupp som haft i 
uppdrag att kartlägga elevantalets ut-
veckling och skolornas behov av ut-

rymmen. Rapporten överlämnades 
till stadsdirektör Juhani Leppä. Avdel-
ningschef Alapaattikoski ledde arbets- 
gruppen, som hade inlett sitt arbete på 
våren. Utgångspunkten var att de finsk-
språkiga elevernas antal var sjunkan-
de, men de svenska skolorna behövde 
mera utrymme. Sirkkala skola hade det 
trångt. I skolan fanns då 290 elever, av 
vilka 50 var från S:t Karins.

Hur trodde man att elevantalet 
skulle utveckla sig på 1990-talet? 
Prognosen utgick från den befolk-
ningsprognos som granskats i sam-
band med den senaste generalplanen. 
I denna prognos skulle Åbo 2010 ha 
163 961 invånare. Lågstadiernas elev- 
antal antogs öka. I början av 1990-ta-
let hade de varit 8900 och beräknades 
vara 10 000 tio år senare. I mitten av 
1990-talet skulle elevantalet visserli-
gen vara något mindre än i början och 
slutet. I specialklasserna skulle det va-
ra en måttlig ökning och i gymnasierna 
en ökning med några hundra.

Problematiskt ur skolplaneringens 
synvinkel var, att förändringarna i elev- 
antalet inte skedde likartat inom hela 
stadens område, men under 1990-talet 
kunde man se olika utvecklingslinjer. 
Grundskolor som backade i elevanta-
let var Aunela, Härkämäki, Klassikko, 
Pääskyvuori, Juhana Herttua, Tuurepo-
ri, och Varissuo. Växande grundskolor 
var Aurajoki, Puropelto, Luostarivuori 
och Rieskalähde.  
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ELEVANTALET I ÅBOS GRUNDSKOLOR OCH GYMNASIER 1990, 1995 OCH 2000

Skolform
1990 1995. 2000

Undervisningsspråk Undervisningsspråk Undervisningsspråk

Grundskola Finska  Svenska Slgt Finska  Svenska Slgt. Finska  Svenska Slgt.

Lågstadium 8552 602 9154 8024 611 8635 8404 762 9166

Högstadium 4776 299  5075 4315 301 4616 4025 305 4330

Specialskolor 570 7 577 592 7 599 943 13 956

Sammanlagt 13898 908 14806 12931 919 13850 13372 1080 14452

Daggymnasier 2536 201 2737 3261 236 3497 3526 254 3780

Sammanlagt 16434 1 109 17573 16192 1155 17377 16898 1334 18232

Kvällsskola 983 - 983 1078 - 1078 918 - 918

Sammanlagt 17417 1109 18526 17270 1155 18425 17816 1334 19150

Efter reformen kunde kommunerna 
själva bestämma om bl.a. skolornas lo-
vtider. Samtidigt började man förbere-
da en ny läroplan. Man övergick nu från 
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het att bygga upp sin egen verksamhet.

Hösten 1991 fick Åboeleverna för 
första gången njuta av att ha höstlov. 
Detta möjliggjordes av den nya skolla-
gstiftningen, som fastslog att skolnäm-
nderna kunde bestämma om skolor-
nas arbetstider. Därför inleddes också 
höstterminen tidigare än vanligt.

Ändringar i elevantalet 
på 1990-talet
I Åbo hade elevantalet minskat ända 
sedan början av 1980-talet. I grund-
skolorna minskade elevantalet hela ti-
den. I de svenska skolorna ökade ele-
vantalet något.

Hösten 1990 offentliggjordes en 
rapport av en arbetsgrupp som haft i 
uppdrag att kartlägga elevantalets ut-
veckling och skolornas behov av ut-

rymmen. Rapporten överlämnades till 
stadsdirektör Juhani Leppä. Avdelnin-
gschef Alapaattikoski ledde arbets-
gruppen, som hade inlett sitt arbete på 
våren. Utgångspunkten var att de fins-
kspråkiga elevernas antal var sjunkan-
de, men de svenska skolorna behövde 
mera utrymme. Sirkkala skola hade det 
trångt. I skolan fanns då 290 elever, av 
vilka 50 var från S:t Karins.

Hur trodde man att elevanta-
let skulle utveckla sig på 1990-ta-
let? Prognosen utgick från den befol-
kningsprognos som granskats i sam-
band med den senaste generalplanen. 
I denna prognos skulle Åbo 2010 ha 
163 961 invånare. Lågstadiernas ele-
vantal antogs öka. I början av 1990-ta-
let hade de varit 8900 och beräknades 
vara 10 000 tio år senare. I mitten av 
1990-talet skulle elevantalet visserli-
gen vara något mindre än i början och 
slutet. I specialklasserna skulle det va-
ra en måttlig ökning och i gymnasierna 
en ökning med några hundra.

Problematiskt ur skolplaneringens 
synvinkel var, att förändringarna i ele-
vantalet inte skedde likartat inom hela 
stadens område, men under 1990-talet 
kunde man se olika utvecklingslinjer. 
Grundskolor som backade i elevanta-
let var Aunela, Härkämäki, Klassikko, 
Pääskyvuori, Juhana Herttua, Tuurepo-
ri, och Varissuo. Växande grundskolor 
var Aurajoki, Puropelto, Luostarivuori 
och Rieskalähde.  

Alapaattikoski underströk, att 
granskningens linjedragningar hade 
påverkats av stadens strängare eko-
nomiska läge. Enligt skolcentralens 
beräkningar skulle man kunna stänga 
fyra skolor under 1990-talet: Juhana 
Herttuan lukio, Aurakadun koulu, Ma-
janummen koulu och Härkämäen kou-
lu. I rapporten förslår man även att 
kvällsgymnasiet skulle flytta till Juha-
na Herttuan koulus utrymmen. Rektor 
Paul Lemberg motsatte sig starkt detta. 
Han ansåg att kvällsgymnasiets place-
ring i centrum av staden var mycket 
motiverad. Arbetsgruppens förslag i 
utrymmesfrågor styrdes av ekonomis-
ka orsaker. Den beaktade inte särskilt 
mycket sociala eller pedagogiska as-
pekter. Ärendets fortsatta behandling 
var på skolcentralens, skolnämndens 
och stadsstyrelsens ansvar. OAJ:s loka-
la huvudförtroendeman Reijo Rauhala 
konstaterade för sin del, att om stäng-
ningen av skolor leder till att under-
visningsgrupperna blir större, kommer 

undervisningens kvalitet med säkerhet 
att lida.

På 1990-talet fanns det även andra 
faktorer än de ekonomiska som påver-
kade skolväsendets utveckling och som 
var svåra att förutse. Stadens invåna-
rantal t.o.m. sjönk i ett skede. I mitten 
av årtiondet började en tillväxt. Ett all-
deles nytt fenomen var att antalet ele-
ver med främmande språk började 
öka. I slutet av år 1998 var eleverna 
med främmande språk på grundsko-
lans högstadium redan ca 6 %. I vissa 
skolor var andelen betydligt större.  

I verkligheten minskade elevantalet 
i grundskolorna i början av 1990-talet, 
men började växa igen vid mitten av 
årtiondet. I de svenskspråkiga skolor-
na ökade elevantalet också. Elevantalet 
i specialskolorna ökade betydligt mera 
än man hade förutspått. I de finsksprå-
kiga gymnasierna ökade elevantalet 
också. Detta berodde delvis på, att må-
nga av grannkommunernas elever fort-
satte sina studier i gymnasierna i Åbo.

Alapaattikoski underströk, att 
granskningens linjedragningar hade 
påverkats av stadens strängare eko-
nomiska läge. Enligt skolcentralens 
beräkningar skulle man kunna stänga 
fyra skolor under 1990-talet: Juhana 
Herttuan lukio, Aurakadun koulu, Ma-
janummen koulu och Härkämäen kou-
lu. I rapporten förslår man även att 
kvällsgymnasiet skulle flytta till Juha-
na Herttuan koulus utrymmen. Rektor 
Paul Lemberg motsatte sig starkt detta. 
Han ansåg att kvällsgymnasiets place- 
ring i centrum av staden var mycket 
motiverad. Arbetsgruppens förslag i 
utrymmesfrågor styrdes av ekonomis- 
ka orsaker. Den beaktade inte särskilt 
mycket sociala eller pedagogiska 
aspekter. Ärendets fortsatta behandling 
var på skolcentralens, skolnämndens 
och stadsstyrelsens ansvar. OAJ:s loka-
la huvudförtroendeman Reijo Rauhala 
konstaterade för sin del, att om stäng-
ningen av skolor leder till att under-
visningsgrupperna blir större, kommer 

undervisningens kvalitet med säkerhet 
att lida.

På 1990-talet fanns det även andra 
faktorer än de ekonomiska som påver-
kade skolväsendets utveckling och som 
var svåra att förutse. Stadens invånar- 
antal t.o.m. sjönk i ett skede. I mitten 
av årtiondet började en tillväxt. Ett all-
deles nytt fenomen var att antalet ele- 
ver med främmande språk började 
öka. I slutet av år 1998 var eleverna 
med främmande språk på grundsko-
lans högstadium redan ca 6 %. I vissa 
skolor var andelen betydligt större.  

I verkligheten minskade elevantalet 
i grundskolorna i början av 1990-talet, 
men började växa igen vid mitten av 
årtiondet. I de svenskspråkiga skolor-
na ökade elevantalet också. Elevantalet 
i specialskolorna ökade betydligt mera 
än man hade förutspått. I de finskspråki-
ga gymnasierna ökade elevantalet ock-
så. Detta berodde delvis på, att många 
av grannkommunernas elever fort- 
satte sina studier i gymnasierna i Åbo.
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År Elevantal Studenter Lärare

1990 19571 1057 1351

1991 19804 932 1344

1992 19780 981 1335

1993 19662 1164 1326

1994 19331 1248 1324

1995 19469 1231 1329

1996 19453 1381 1191

1997 19616 1350 1181

1998 20025 1218 1216

1999 20249 (1107)

Därtill verkade två allmänbildande 
skolor i Åbo som inte hörde till stadens 
skolväsen. Normalskolan hade hösten 
1990 sammanlagt 838 elever och Stei-
nerskolan hade 207 elever. Samman-
lagt hade alla allmänbildande skolor i 
staden då 19 563 elever. Fem år sena-
re hade normalskolan 872 elever och 
Steinerskolan hade 172. Hela elevan-
talet hade minskat något och var nu 
19 469. I slutet av årtiondet började 
en ny tillväxtperiod. År 1998 var ele-
vantalet i de allmänbildande skolorna 
redan över 20 000 elever.

I början av 1990-talet före depression-
såren hade skolorna i Åbo sammanlagt 
1351 lärare, varav de flesta i stadens 
tjänst. Efter detta minskade antalet 
ända till år 1997. Samma utvecklin-
gstrend kunde man se i det totala an-
talet anställda inom staden. 

ELEVER, STUDENTER OCH 
LÄRARE I ÅBOS GRUNDSKOLOR 

OCH GYMNASIER 1990-1999

Skolor och undervisning under 
den dystra depressionens dagar

Snabba förändringar inom ekonomin 
och särskilt deras brytningsskeden är 
svåra att förutse. Detta märktes konk-
ret i Finland i början av 1990-talet. År 
1990 var det år som betydde slutet på 
en rätt lång gynnsam ekonomisk utve-
ckling. Landets utlandsskuld steg radi-
kalt och av många olika orsaker börja-
de det finländska samhället sjunka in i 
en ekonomisk depression.

På 1990 talet började man disku-
tera en ny typ av skolpolitik, där det 
förekom termer som internationali-
sering, marknadskrafter, kvalitet och 
effektivitet. Utbildningens värld och 
undervisningsarbetet skiljer sig ändå 
mycket från det företagsekonomiska 
tänkandet. Det var inte fråga om sto-
ra plötsliga förändringar, men många 
mindre förändringar kan sammanta-
get bli stora. Också integreringen i Eu-
ropa medförde nya synvinklar till det 
finska samhället, fastän utvecklandet 
av skolsystemet alltjämt var nationals-
tatens ansvar.

Undervisningssektorn stod plöts-
ligt inför många utmaningar, som hade 
varit svåra att upptäcka på förhand. I 
början av årtiondet blev de ekonomis-
ka utsikterna allt dystrare och hela lan-
det drevs in i en djup depression. Det-
ta syntes och märktes också i Åbo. Sta-
dens skatteinkomster minskade, men 
utgifterna bara ökade. Arbetslösheten 

tilltog, men man sade ändå att utbild-
ning är förmånligare än arbetslöshet.

Turun iltalukio ökade sin popula-
ritet så att alla inte kunde tas emot. I 
denna grupp fanns många som stannat 
på klass i daggymnasiet. Rektor Paul 
Lemberg berättade, att intresset för 
vissa språkstudier hade ökat kraftigt. 
En överraskning var det växande int-
resset för tyska språket.

Under femårsperioden 1986-1990 
hade Åbo investerat verkligt mycket. 
Inom utbildningssektorn hade man 
byggt det stora yrkesinstitutet i Pel-
tola samt Nummi-Hakamaa skolcen-
ter och man hade börjat en grund-
lig renovering av yrkesutbildningens 
skolhus vid Aningaisgatan. Därtill go-
dkände stadsstyrelsen det andra ske-
det av nybyggnadsprojektet för Riihi-
kallio högstadium och Turun lyseo. En 
del av byggnadskostnaderna räknade 
man med att kunna täcka med försäl-
jning av vissa skolhus i centrum som 
var i ganska dåligt skick. Teräsrautelan 
koulu fick nya utrymmen, och när de 
var klara började man sanera de gam-
la. Enligt avdelningschef Alapaattikos-
ki var skolornas skick ganska tillfredss-
tällande, men i brist på medel hade vis-
sa skolors reparationer skjutits fram.   

Det ekonomiska läget i Åbo försäm-
rades redan i slutet av 1990, men ra-
dikala åtgärder gjordes då ännu inte. 
Inkomsterna översteg ännu utgifter-
na. Skatteörets pris var ännu 16 pen-
ni och arbetslösheten bara 4,2 %. De 

stora byggnadsprojekten stötte likväl 
på svårigheter. Nybyggnaden för Riihi-
kallion yläaste och Turum Lyseon lukio 
hamnade i vågskålen. Avdelningschef 
Alapaattikoski konstaterade i en skri-
velse i Turun Sanomat, att om projek-
tet skrinläggs, kan det leda till indrag-
ning av Turun Lyseon lukio. Den gam-
la byggnaden behövde nödvändigt re-
pareras. Där fattades flera utrymmen 
som en modern skola behöver. Också 
Wäinö Aaltosen koulus byggprojekt 
hamnade i motvind.

Riihikallioprojektet diskuterades i 
olika sammanhang, bl.a. vid ett för all-
mänheten öppet möte i Nunnavuoren 
koulu i slutet av oktober. Man förstod 
att det var fråga om pengar. Från pub-
liken hördes en pinsam fråga: ”Har 
Åbos ekonomi verkligen skötts så då-
ligt, att man sätter barnen att beta-
la?” När ärendet inte såg ut att avance-
ra, började områdets invånare samla 
namn till en adress till förmån för skol-
bygget. Vid mitten av november hade 
man samlat 1650 namn. Representan-
ter för Runosmäkiseura överlämnade 
adressen till biträdande stadsdirektör 
Armas Lahoniitty med ansvar för un-
dervisningssektorn. Fullmäktige ville 
slutligen förverkliga projektet, men i 
mindre form. Efter segslitna förhand-
lingar beslöt fullmäktige, att Riihikal-
lion koulu byggs, men att gymnasiet tas 
bort från projektet. 

Undervisningsdirektör Hietanan 
var överraskad över beslutet, för nu 

Skolor och undervisning under 
den dystra depressionens dagar

Snabba förändringar inom ekonomin 
och särskilt deras brytningsskeden är 
svåra att förutse. Detta märktes kon-
kret i Finland i början av 1990-talet. 
År 1990 var det år som betydde slutet 
på en rätt lång gynnsam ekonomisk ut-
veckling. Landets utlandsskuld steg ra-
dikalt och av många olika orsaker bör-
jade det finländska samhället sjunka in 
i en ekonomisk depression.

På 1990 talet började man disku-
tera en ny typ av skolpolitik, där det 
förekom termer som internationali-
sering, marknadskrafter, kvalitet och 
effektivitet. Utbildningens värld och 
undervisningsarbetet skiljer sig ändå 
mycket från det företagsekonomiska 
tänkandet. Det var inte fråga om sto-
ra plötsliga förändringar, men många 
mindre förändringar kan sammanta-
get bli stora. Också integreringen i Eu-
ropa medförde nya synvinklar till det 
finska samhället, fastän utvecklandet 
av skolsystemet alltjämt var national-
statens ansvar.

Undervisningssektorn stod plöts-
ligt inför många utmaningar, som hade 
varit svåra att upptäcka på förhand. I 
början av årtiondet blev de ekonomis-
ka utsikterna allt dystrare och hela lan-
det drevs in i en djup depression. Det-
ta syntes och märktes också i Åbo. Sta-
dens skatteinkomster minskade, men 
utgifterna bara ökade. Arbetslösheten 

Därtill verkade två allmänbildande 
skolor i Åbo som inte hörde till stadens 
skolväsen. Normalskolan hade hösten 
1990 sammanlagt 838 elever och Stei- 
nerskolan hade 207 elever. Samman-
lagt hade alla allmänbildande skolor i 
staden då 19 563 elever. Fem år sena-
re hade normalskolan 872 elever och 
Steinerskolan hade 172. Hela elevan-
talet hade minskat något och var nu 
19 469. I slutet av årtiondet började 
en ny tillväxtperiod. År 1998 var elev- 
antalet i de allmänbildande skolorna 
redan över 20 000 elever.

I början av 1990-talet före depres-
sionsåren hade skolorna i Åbo sam-
manlagt 1351 lärare, varav de flesta i 
stadens tjänst. Efter detta minskade 
antalet ända till år 1997. Samma ut-
vecklingstrend kunde man se i det to-
tala antalet anställda inom staden. 
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tilltog, men man sade ändå att utbild-
ning är förmånligare än arbetslöshet.

Turun iltalukio ökade sin popula-
ritet så att alla inte kunde tas emot. I 
denna grupp fanns många som stan-
nat på klass i daggymnasiet. Rektor 
Paul Lemberg berättade, att intresset 
för vissa språkstudier hade ökat kraf-
tigt. En överraskning var det växande 
intresset för tyska språket.

Under femårsperioden 1986-1990 
hade Åbo investerat verkligt mycket. 
Inom utbildningssektorn hade man 
byggt det stora yrkesinstitutet i Peltola 
samt Nummi-Hakamaa skolcenter och 
man hade börjat en grundlig renove-
ring av yrkesutbildningens skolhus vid 
Aningaisgatan. Därtill godkände stads-
styrelsen det andra skedet av nybygg-
nadsprojektet för Riihikallio högstadi-
um och Turun lyseo. En del av bygg-
nadskostnaderna räknade man med 
att kunna täcka med försäljning av vis-
sa skolhus i centrum som var i ganska 
dåligt skick. Teräsrautelan koulu fick 
nya utrymmen, och när de var klara 
började man sanera de gamla. Enligt 
avdelningschef Alapaattikoski var sko-
lornas skick ganska tillfredsställande, 
men i brist på medel hade vissa skolors 
reparationer skjutits fram.   

Det ekonomiska läget i Åbo försäm-
rades redan i slutet av 1990, men ra-
dikala åtgärder gjordes då ännu inte. 
Inkomsterna översteg ännu utgifter-
na. Skatteörets pris var ännu 16 pen-
ni och arbetslösheten bara 4,2 %. De 

stora byggnadsprojekten stötte likväl 
på svårigheter. Nybyggnaden för Riihi-
kallion yläaste och Turum Lyseon lu-
kio hamnade i vågskålen. Avdelnings-
chef Alapaattikoski konstaterade i en 
skrivelse i Turun Sanomat, att om pro-
jektet skrinläggs, kan det leda till in-
dragning av Turun Lyseon lukio. Den 
gamla byggnaden behövde nödvändigt 
repareras. Där fattades flera utrymmen 
som en modern skola behöver. Också 
Wäinö Aaltosen koulus byggprojekt 
hamnade i motvind.

Riihikallioprojektet diskuterades i 
olika sammanhang, bl.a. vid ett för all-
mänheten öppet möte i Nunnavuoren 
koulu i slutet av oktober. Man förstod 
att det var fråga om pengar. Från pub- 
liken hördes en pinsam fråga: ”Har 
Åbos ekonomi verkligen skötts så då-
ligt, att man sätter barnen att beta-
la?” När ärendet inte såg ut att avance-
ra, började områdets invånare samla 
namn till en adress till förmån för skol-
bygget. Vid mitten av november hade 
man samlat 1650 namn. Representan-
ter för Runosmäkiseura överlämnade 
adressen till biträdande stadsdirektör 
Armas Lahoniitty med ansvar för un-
dervisningssektorn. Fullmäktige ville 
slutligen förverkliga projektet, men i 
mindre form. Efter segslitna förhand-
lingar beslöt fullmäktige, att Riihikal-
lion koulu byggs, men att gymnasiet tas 
bort från projektet. 

Undervisningsdirektör Hietanan 
var överraskad över beslutet, för nu 
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Turkka Hietanen blev undervisningsdirektör i slu-
tet av 1970-talet och han skötte denna tjänst till 
början av 2000-talet. (Lauri Tiikasalo)

måste planeringen göras om. Därtill 
måste man avgöra var gymnasieele-
verna från Runosbacken skulle place-
ras. Beslutet kunde betyda dödsstöten 
för Turun Lyseo. Tjänstemännen skulle 
bli tvungna att uppgöra nya byggnads-
planer. Jaakko Lavaste konstaterade 
vid en diskussion som lärarföreningen 
ordnat, att ett högstadium och ett gym-
nasium som fungerar tillsammans är 
den bästa pedagogiska lösningen. Han 
tillade att man i alla händelser borde 
dra in ett gymnasium vid slutet av år-
tiondet. Även professor Aimo Hakanen, 
som var ordförande för direktionen i 
Lyseon lukio, understödde att högsta-
diet och gymnasiet placeras i samma 
byggnad, för ett ”eget” gymnasium i 
samband med högstadiet motiverar 
eleverna och lugnar arbetet i skolge-
menskapen.

År 1991 minskade Finlands brutto-
nationalprodukt med 6,2 %. Hela lan-
dets svaga ekonomiutveckling avspeg-
lades också i Åbo. Skatteintäkterna var 
ca 80 milj. mark mindre är föregående 
år. Stadens investeringsutgifter sjönk 
radikalt från 1990, men löneutgifterna 
ökade. Till förbättringar skulle behö-
vas tiotals miljoner mark. I samband 
med Riihikallion koulu beslöts ändå 
sist och slutligen, att även bygga gym-
nasiet. På våren 1991 meddelade skol-
verket, att driftsutgifterna skärs ner 
med ca två miljoner mark. Lite senare 
beslöt stadsfullmäktige, att man ska få 
de växande personalkostnaderna un-
der kontroll. Följder av den svåra de-
pressionen tog sig uttryck på flera sätt i 
stadens skolor. Utgifterna måste skäras 
ner. Bl.a. timresursen skars ner med en 
veckotimme per klass på lågstadiet och 
två veckotimmar per klass på högsta-
diet. Elevernas veckotimantal föränd-
rades ändå inte, vilket innebar att åt-
minstone högstadiets undervisnings-
grupper i medeltal blev något större. 
Turkka Hietanen intygade i en inter-
vju, att skolväsendet nog kommer att 
klara sig: ”Nedskärningen av anslagen 
för anskaffningar förorsakar ingen ka-
tastrof och skolböcker har återanvänts 
förr. Särskilt många år kan vi ändå in-
te leva utan nyanskaffningar.” (övers.). 
Ett större problem än driftsutgifterna 
var investeringarna. Många av stadens 
skolor var i dåligt skick, men Hietanen 
konstaterade, att förslaget till kommu-
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Murkiogatans daghem. Detta var en 
tillfällig lösning.

Ett tecken på förändring fick man 
när Aurakadun koulu, som verkat i 
flickskolans gamla hus, drogs in efter 
läsåret 1991-1992. Till en början mot-
satte sig lärarna detta. Detta var den 
första skolan i Åbo som under grund-
skoletiden dragits in. En av skolans lä-
rare Aki Kaisalmi konstaterade i Turun 
Sanomat, att all forskning stöder upp-
fattningen, att inlärningsresultaten blir 
bättre i små skolor än i stora.

År 1992 utvecklades Finlands eko-
nomi svagt på alla nivåer. Arbetslös-
hetsgraden var i Åbo ca 18 %. Stadens 
ledning måste söka olika sparobjekt, 
med vilka man också åstadkom inbe-
sparingar, men investeringsanslagen 
minskade ytterligare. Samtidigt för-
sökte man minska lönekostnaderna 
bland stadens personal. Lågstadiets 
distriktsindelning ville man ändra så 
att skolorna blev effektivare använda. 
Tidigare hade det funnits 29 distrikt, 
men nu ändrades de till 17. Man be-
räknade att medelklasstorleken skul-
le stiga från 23,4 till 25,2. Ärendet fö-
rekom också i insändarspalter. Elev-
ernas vårdnadshavare följde bekym-
rade förändringen. Biträdande stads-
direktör Lahoniitty betonade i mitten 
av maj, att man måste skära ner kost-
naderna. Redan i detta skede väcktes 
frågan, om Åbo har råd att upprätt-
hålla tio finskspråkiga gymnasier. Av 
de små skolorna var enligt Lahoniitty 

nalplan inte lovade mycket för repara-
tionsarbeten.

Den svenska skoldirektören Bo Ro-
senberg var starkt besviken över att in-
ledandet av reparationsarbetena i S:t 
Olofsskolan såg ut att skjutas fram till 
1994 på grund av stadens svaga eko-
nomi. Enligt den svenska lärarfören-
ingens ordförande Carin Åminne var 
nedskärningen av anslagen ofattbart, 
eftersom reparations- och utbyggnads-
projektet hade varit aktuellt redan 
länge. Enligt eleverna var skolan i ”för-
skräckligt” skick. I början av följande 
år framgick det trots allt, att man hittat 
medel för reparationsarbetena.  

Hösten 1991 kunde man invi-
ga Teräsrautelan koulu och Vuorelan 
koulu. Därtill kunde man påbörja bygg-
nadsarbetena i Riihikallio. För första- 
klassarna från Harittu ordnades egna 
utrymmen i en elementbyggnad invid 

Den svenska högstadieskolan, S:t Olofskolan, vid 
Klostergatan 11. (ÅU, Jan-Ole Edberg)
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Kärsämäen koulu och Paimalan koulu 
främst på listan för indragning. Bygg-
projektet vid Riihikallion koulu fortsat-
te som planerat. På våren började man 
saneringsprojektet vid S:t Olofsskolan. 
Turkka Hietanen konstaterade något 
senare, att Aurakadun koulu och Här-
kämäen koulu hade indragits, men be-
träffande andra fattades ännu beslut. 
Sparåtgärderna skulle komma att be-
röra hela verksamheten.

Verksamheten vid Aurakadun koulu 
avslutades i slutet av juli 1992. Elever-
na flyttade antingen till Rieskalähteen 
koulu eller till den nybyggda högsta-
dieskolan i Rusko. Huvuddelen av lä-
rarna fortsatte sitt arbete i Rieskaläh-
teen koulu.

I Hallisområdet växte det upp ett 
nytt bostadsområde. Det gällde alltså 
att ordna skolgångsmöjligheter för lä-
ropliktiga barn. Hallis hörde till Num-
mi skoldistrikt, men gamla Nummen 
koulu var fullsatt. Turkka Hietanen an-
tog, att man kunde placera eleverna i 

de existerande skolorna för att undvi-
ka nybygge. 

När läsåret 1992-1993 startade de-
lade man ut betydligt flera begagnade 
skolböcker till eleverna än vad man 
hade gjort tidigare. Matlistan berör-
des också och man tog bort bl.a. saft, 
frukter, efterrätter, uppskärningar och 
helt kött, medan användningen av korv 
och malet kött ökade. Gruppstorlekar-
na ökade i gymnasierna och högstadi-
erna med några elever. Depressionens 
följder märktes också på skolcentralen. 
Tjänster hade indragits och t.ex. den 
finska skoldirektörstjänsten och eko-
nomichefstjänsten besattes inte.

 Det främsta störande momentet för 
undervisningsverksamheten var per-
mitteringen av lärarna och den övriga 
personalen. Nedskärningen av timre-
sursen var inte en tillräcklig åtgärd, så 
man måste ty sig till permittering av 
lärarna under höstterminen 1993. Det 
ordnades inga vikarier för lärarna, ut-
an kollegerna skötte undervisningsar-
betet vid sidan av sitt arbete i de klas-
ser som var utan lärare. Skolväsendets 
utgifter minskade på grund av sparåt-
gärderna år 1993 med 5,7 % jämfört 
med 1991. Anskaffningen av läroböck-
er minskade med hälften och livsmed-
elsanskaffningarna med en fjärdedel. 

Ekonomin återhämtar sig 
– försvann inbesparingarna 
från skolvärlden?

I Finlands nationalekonomi börja-
de en vändning till det bättre under år 

Skolväsendet i Åbo arrangerade från början av 
1990-talet årligen en händelsevecka i maj, som 
kallades Skolan är bäst. Där ingick många aktivi-
teter runt om i staden. Bilden är från Salutorget 
1994. Samma år togs skolväsendet egen flagga i 
bruk.
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1994, men fortsättningsvis fanns det 
problem. I Åbo minskade skatteintäk-
terna något, men statsandelarna mins-
kade med nästan 12 %.

Inom skolväsendet hade depres-
sionens negativa följder upplevts på 
många olika sätt, men det hade också 
uppstått projekt och lösningar, med vil-
ka man ville utveckla olika verksam-
hetsområden. Inom skola och under-
visning skedde också flera positiva för-
nyelser.  

Undervisningsdirektör Turkka Hie-
tanen resonerade kring skolvärldens 
utgångspunkter och utmaningar hös-
ten 1994 i Föriviestis spalter:

” Hur kan man föra in resultatmed-
vetenhet, kvalitetstänkande och ut-
värdering av verksamheten i under-
visningsväsendet? En svår fråga. Nu 
har utbildningsstyrelsen ändå börjat 
utvärdera gymnasiernas uppnådda 
resultat. Enligt rapporten är Finlands 
gymnasier bra. Det är förnuftigt, att 
utbildningsstyrelsen i sin rapport in-
te endast stannat för att jämföra stu-
dentskrivningarnas resultat. I mål-
sättningen är det bra att man även 
beaktar principerna för fostran. Med 
enkla indikatorer kan man inte mäta 
gymnasiets kvalitet.”  (övers.)

I augusti 1995 godkände undervis-
ningsnämnden utvecklingsplanen för 
Åbo stads skolväsen för åren 1996-
2000. De pedagogiska tyngdpunktsom-

rådena var utvecklandet av läroplaner-
na, internationalisering och utvecklan-
det av datasystemen. Uppbyggandet av 
skolornas datanät borde vara klart till 
år 2000. För att förverkliga planerna 
räckte inte enbart iver, utan utvecklan-
det av grundskolorna och gymnasier-
na kräver också – enligt avdelningschef 
Alapaattikoski – ökade resurser under 
de närmaste åren.

Under höstterminen 1994 startade 
Akvarieprojektet, som hade som mål 
att – till skillnad från tidigare tillväga-
gångssätt – utveckla skolan nerifrån 
uppåt. I projektet deltog 80 kommu-
ner och 400 skolor. Åbos ansvarsom-
råde var att utveckla utvärderingen. 
Åbo anslöt sig år 1995 till Kommun-
förbundets projekt ”Lära och kvalitet”, 
vars mål var att med hjälp av under-
visningens kvalitetskriterier höja ut-
bildningens och undervisningens kva-
litet. Från Åbo deltog skolorna i Puro-
pelto, Uittamo och Kastu samt Juhan 
Herttuan lukio. Man ville att kommu-
nerna och läroanstalterna skulle få 
de rätta redskapen för att utvärdera 
verksamheten och för att utveckla un-
dervisningens kvalitet. Utvärderings-
grunderna utgick från internationell 
begreppsapparat och kvalitetssystem, 
som man hade anpassat till den fin-
ländska skolvärldens behov. Skolorna 
och deras upprätthållare måste följa 
utvecklingen i det föränderliga arbets- 
och samhällslivet samt att via utvärde-
ringen vid behov förnya verksamhets-
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Folkskolornas ledande husmor var sedan år 1974 
Mirja Savola. Hon var senare kostchef till mitten av 
1990-talet. Mirja Savolas avskedsfest hölls i Skol-
centralen år 1996. (Bo Rosenberg)

linjerna. En central utgångspunkt var 
insamlandet och utnyttjandet av kund-
respons. I Åbo genomfördes en under-
sökning om kundtillfredsställelse hös-
ten 1995. I grundskolorna riktades un-
dersökningen till vårdnadshavarna och 
i gymnasiet till eleverna. 13 skolor del-
tog. Om undersökningens resultat in-
formerades sedan till vårdnadshavare 
och studerande.

 I Runosbackens bostadsområde 
stod Riihikallion koulu, dvs. Turun ly-
seon koulu ja lukio, klar på våren, till 
vilken man hade fått byggnadstillstånd 
i augusti 1991. Arbetena hade inletts 
i oktober. I den nya skolan fanns det 
plats för 730 elever, 42 klassrum, var- 
av 19 specialklasser, modern språk-
studio, auditorium för 180 personer, 
och ”panoramarestaurang”, som rym-
de 330 personer. I byggnaden fanns 
ingenting av det gamla lyceets dunkel 
och instängdhet. Skolan gav en känsla 
av öppenhet. Lampor fanns över 2000. 

Byggnaden hade kunnat placeras i en 
naturlig sluttning. Det ståtliga skol-
huset besöktes av representanter för 
många kommuner och skolor. Enligt 
vissas bedömning var skolan en av de 
finaste i landet. Våren 1994 blev också 
S:t Olofsskolans saneringsarbete klart.

Året 1995 var enligt stadsdirektör 
Armas Lahoniittys bedömning tungt 
för Åbo och Åbos personal, men trots 
allt nådde man ett bra resultat i kom-
munalekonomin. Skatteinkomster-
na ökade med 358 milj. mark jämfört 
med föregående år. Stadens invånar- 
antal växte, vilket närmast berodde på 
den förändrade lagstiftningen om hem-
kommun. De arbetslösa var ännu hela 
21,1 %, när motsvarande siffra för he-
la landet var 19,6 %. Detta avspegla-
de på flera sätt i stadens verksamhet. 
Hösten 1885 påbörjades saneringsar-
betena i Museomäki skolfastighet för 
Cygnaeus skolas bruk. I slutet av året 
startade man tillbyggnads- och föränd-
ringsarbeten i Wäinö Aaltosen koulu i 
Hirvensalo.

I mitten av 1990-talet var arbets-
lösheten fortsättningsvis hög i Åbo lik-
som i Finlands större städer. I Åbo steg 
skatteinkomsterna 1996 och de stod 
redan för 46 % av kommunens inkoms- 
ter. Detta var en glädjande utveck-
ling. Under depressionens dystraste 
år var skatteinkomsterna bara 26 % 
av Åbos inkomster. Den ekonomiska 
uppgången hade pågått redan tre år, 
men fortsättningsvis syntes spår av 
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Cygnaeus skola flyttade till Turun Lyseos f.d. byggnad i mitten av 1990-talet. Den renoverade byggnadens 
invigning hölls i november 1997. Turkka Hietanen, Bo Rosenberg, Tapio Alapaattikoski, Armas Lahoniitty, 
Kaarina Mäkelä, Georg Henrik Wrede och Jouko Narvanmaa framförde Åbo stads hälsning. (Bo Rosenberg)

depressionen inom många sektorer. 
Nedskärningen av timresursen fort-
satte. Grundskolorna och gymnasier-
na hade ca 2500 veckotimmar mindre 
än vad förordningarna möjliggjorde. 
TOAY räknade med att detta motsva-
rade ca 100 lärare mindre än vid nor-
maltillstånd. Skolinbesparingarna an-
togs bl.a. ha bidragit till att specialsko-
lornas elevantal växte kraftigt i slutet 
av 1990-talet.

I slutet av år 1996 stod tillbygg-
naden vid Wäinö Aaltosenkoulu klar. 
Detta var det största byggnadsprojek-
tet för lokalitetsförvaltningen. Där-
till fortsatte saneringsarbetet i Muse-
omäki. Turun lyseos gamla byggnad 
ändrades till att bli en funktionsduglig 

skola som uppfyller tidens krav, sam-
tidigt som man ville bevara den gamla 
arkitekturens drag.

De ekonomiska indikatorerna hade 
visat på tillväxt redan länge, men i Åbo 
var arbetslösheten hög ännu år 1997 
– ca 18 %. En stram sparlinje kändes 
konkret i det dagliga skolarbetet. Stora 
förnyelser och byggnadsprojekt kunde 
inte förverkligas. 

År 1997 sjönk undervisningsnämn-
dens driftsbudget med 0,4 % jämfört 
med föregående år. I antalet läroan-
stalter skedde inga förändringar. Från 
årets början hade Åbo i samarbete med 
utbildningsstyrelsen och rundradion 
ett projekt med distansundervisning, 
där undervisningen skedde i enlighet 
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Skolnämnden är i den kommunala demokratin ett betydelsefullt organ när det gäller beredning och sak-
kunskap. På bilden är nämndens medlemmar och föredragande i december 1996 (stadsstyrelsens repre-
sentant, ordförande, sekreterare och föredragande nämns skilt). Från vänster i den främre raden sekre-
terare Aivi Ojala, föredragande Kaarina Mäkelä, Kai Rekola, ordförande Seppo Järvinen och Harriet Sili-
us. I bakre raden från vänster Väinö Lindberg, Esko Laine, föredragande Matti Wendelin, Leena Grönroos, 
Kirsti Leivo, stadsstyrelsens representant Leena Koikkalainen, Antonio Casagrande, Mirja Hovirinta, Erkki 
Böhme, föredragande Turkka Hietanen, Tahvo Suikkanen, föredragande Tapio Alapaattikoski, föredragande 
Bo Rosenberg, Heli Paasio och Jukka Alari.

med kvällsgymnasiets läroplan. Från 
augusti övergick Pompon kouluyksik-
kö till undervisningsnämndens för-
valtning. Cygnaeus skola kunde flytta 
in i de renoverade utrymmena vid Ma-
riegatan 7. Officiellt skedde invigning-
en de 11 november, vilket blev särskilt 
festligt, eftersom man vid samma tid i 
Åbo firade det kommunala skolväsen-
dets 125-års jubileum. I Hallis fick låg-
stadiets klass 1 och 2 en egen skola. 
1998 inleddes sanerings- och tillbygg-
nadsarbetet i Sirkkala skola och bygg-
nadsarbetet vid Wäinö Aaltosen kou-
lu fortsatte. Vid Hirvensalos gamla Yli-
kylän koulu fick man så tre byggnader: 
klass-, konst- och gymnastikbyggnader. 

Åtminstone eleverna uppskattade ar-
rangemangen.

På grund av förändringar i elevan-
talen stod man i slutet av 1990-talet 
inför ett läge där indragningar av sko-
lor eller administrativa sammanslag-
ningar blev aktuella. Åtminstone Kä-
härin koulu och Snellmanin koulu var i 
vågskålen. En indragning av Snellman 
beräknades inbespara 1,4 milj. mark. 
För skolans bevarande samlade man 
in namn för en adress. Det blev 2600 
namn. Undervisningsnämnden tog till-
baka indragningen, och inbesparingar-
na måste sökas på annat håll. Turkka 
Hietanen konstaterade ändå, att det in-
te blir fråga om permitteringar.
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tning. Cygnaeus skola kunde flytta in i 
de renoverade utrymmena vid Marie-
gatan 7. Officiellt skedde invigningen
de 11 november, vilket blev särskilt
festligt, eftersom man vid samma tid i 
Åbo firade det kommunala skolväsen-
dets 125-års jubileum. I Hallis fick lå-
gstadiets klass 1 och 2 en egen skola.
1998 inleddes sanerings- och tillbygg-
nadsarbetet i Sirkkala skola och bygg-
nadsarbetet vid Wäinö Aaltosen koulu 
fortsatte. Vid Hirvensalos gamla Yliky-
län koulu fick man så tre byggnader:
klass-, konst- och gymnastikbyggnader.
Åtminstone eleverna uppskattade ar-
rangemangen.

På grund av förändringar i elevan-
talen stod man i slutet av 1990-talet
inför ett läge där indragningar av sko-

lor eller administrativa sammanslag-
ningar blev aktuella. Åtminstone Kä-
härin koulu och Snellmanin koulu var i 
vågskålen. En indragning av Snellman 
beräknades inbespara 1,4 milj. mark.
För skolans bevarande samlade man
in namn för en adress. Det blev 2600
namn. Undervisningsnämnden tog till-
baka indragningen, och inbesparingar-
na måste sökas på annat håll. Turkka
Hietanen konstaterade ändå, att det in-
te blir fråga om permitteringar.

Under depressionsåren på 1990-ta-
let hade timresursen på grundskolans 
lågstadium skurits ner med 7-8 %. I
många av lågstadieskolorna kunde det 
finnas klasser med över 30 elever. I
gymnasierna varierade undervisnings-

grupperna mycket – från små till över 
35 elever.

I slutet av 1990-talet kunde man
avstå från sparlinjen. 1998 hade Åbo
för första gången över 170 000 invåna-
re, och stadens ekonomi växte bättre
än väntat. Sommargymnasieverksam-
het hade inletts 1998. På hösten starta-
des processen med att utarbeta en stra-
tegiplan för undervisningsväsendet ut-
gående från centralförvaltningens di-
rektiv. I många skolor, t.ex. i Kaksker-

ran koulu, gjordes en del åtgärder för 
att förbättra inomhusluftens kvalitet.

Kostnaderna per elev steg inte särs-
kilt mycket från läsåret 1998-1999,
men en vändning kunde tydligt mär-
kas. Endast i kvällsgymnasiet gick kos-
tnaderna per elev något ner. Kostna-
derna var lägre än vad undervisnings-
nämnden uppsatt som mål, men följan-
de år började de stiga igen i grundsko-
lan, gymnasiet och kvällsgymnasiet.

1998 1999 2000

mk förändring  % mk förändring  % mk

Grundskola 26 467  3,8 27 468 3,6 28 458 

Gymnasium 21 920  2,4 22 448 3,0 23 131

Kvällsgymnasium 9 647 -0,7 9 579 5,6 10 116

Arbetarinstituten
under 1990-talet

För verksamheten i finska arbetarins-
titutet var 1990-talet en tid av stora
förändringar. Institutet fick bl.a. nya
språkstudior och ADB-klasser, men de 
utrymmen som avdelningen i Perno
haft måste man avstå ifrån. Fullmäk-

tige beslöt att dra in direktionerna för 
både finska och svenska arbetarins-
titutet, och instituten hänfördes från
början av år 1993 till yrkesutbildnings-
nämnden. Det finska institutets rektor 
Antti Airamo blev pensionerad 1992
och till hans efterträdare valdes ma-
gister Arto Kaarma. Institutet fick en
ny verksamhetsplan som fastställdes i 

KOSTNADERNA PER ELEV I ÅBO 1998-1999

Under depressionsåren på 1990-ta-
let hade timresursen på grundskolans 
lågstadium skurits ner med 7-8 %. I 
många av lågstadieskolorna kunde 
det finnas klasser med över 30 elev-
er. I gymnasierna varierade undervis-
ningsgrupperna mycket – från små till 
över 35 elever.

I slutet av 1990-talet kunde man av-
stå från sparlinjen. 1998 hade Åbo för 
första gången över 170 000 invånare, 
och stadens ekonomi växte bättre än 
väntat. Sommargymnasieverksamhet 
hade inletts 1998. På hösten startades 
processen med att utarbeta en strate-
giplan för undervisningsväsendet ut-
gående från centralförvaltningens di-
rektiv. I många skolor, t.ex. i Kaksker-
ran koulu, gjordes en del åtgärder för 
att förbättra inomhusluftens kvalitet.

Kostnaderna per elev steg inte sär-
skilt mycket från läsåret 1998-1999, 

men en vändning kunde tydligt mär-
kas. Endast i kvällsgymnasiet gick kost-
naderna per elev något ner. Kostna-
derna var lägre än vad undervisnings-
nämnden uppsatt som mål, men följan-
de år började de stiga igen i grundsko-
lan, gymnasiet och kvällsgymnasiet.

Gygnaeus skola, Mariegatan 7 sedd från skolgår-
den. (ÅU, Jan-Ole Edberg)
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Wäinö Aaltosen koulu förstördes i en brand som-
maren 1977. Nya utrymmen fick man våren 1980. 
Skolan utvidgades och sanerades på 1990-talet. 
(Lauri Tiikasalo)

Arbetarinstituten 
under 1990-talet

För verksamheten i finska arbetarin-
stitutet var 1990-talet en tid av stora 
förändringar. Institutet fick bl.a. nya 
språkstudior och ADB-klasser, men 
de utrymmen som avdelningen i Per-
no haft måste man avstå ifrån. Full-
mäktige beslöt att dra in direktioner-
na för både finska och svenska arbe-
tarinstitutet, och instituten hänfördes 
från början av år 1993 till yrkesutbild-
ningsnämnden. Det finska institutets 
rektor Antti Airamo blev pensionerad 
1992 och till hans efterträdare valdes 
magister Arto Kaarma. Institutet fick 
en ny verksamhetsplan som fastställ-
des i slutet av år 1994. Där beskrivs in-
stitutets uppgifter:

” Turun suomenkielinen työväen- 
opisto är en läroanstalt som ger all-
mänbildande vuxenutbildning. Insti-
tutet ger bl.a. öppna universitetsstu-
dier och universitetsstudier för äldre. 
Institutet arrangerar också arbets-
kraftsskolning i samarbete med an-
dra läroanstalter, samt bedriver för-
söksverksamhet och ger utbildning 
för specialgrupper.”  (övers.)

Depressionen påverkade starkt in-
stitutens ekonomi. Statsunderstödets 
andel av utgifterna minskade kännbart 
och de egna inkomsterna måste ökas. 
Man var tvungen att höja kursavgif-

terna, vilket gjorde att deltagarantalet 
minskade.

Vid mitten av 1990-talet började 
det finska arbetarinstitutet ett omfat-
tande projekt för att aktivera arbetslö-
sa. Hösten 1994 anmälde sig ca 1000 
arbetslösa till projektet. Till program-
met hörde också ett särskilt projekt 
för 25-åringar, ”Kisällihanke”. I augusti 
1994 fick institutet av utbildningssty-
relsen rätt att arrangera språkexamina 
för vuxna. Undervisningen i verksam-
hetens tyngdpunktsområden – konst- 
och färdighetsämnen samt språk - väx-
te fortsättningsvis. Föreläsningar ha-
de man försökt ordna i aktuella och in-
tressanta specialteman. Föreläsarna 
var kompetenta sakkunniga. Föreläs-
ningsserier har också gjorts i samar-
bete med andra arrangörer.

Läsåret 1991-1992 hade det svens-
ka arbetarinstitutet redan 1180 stude-
rande, men sedan skedde en vändning. 
Depressionstidens minskade elev- 
antal berodde dels på högre studieav-
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slutet av år 1994. Där beskrivs institu-
tets uppgifter:

” Turun suomenkielinen työväeno-
pisto är en läroanstalt som ger all-
mänbildande vuxenutbildning. Insti-
tutet ger bl.a. öppna universitetsstu-
dier och universitetsstudier för äld-
re. Institutet arrangerar också ar-
betskraftsskolning i samarbete med 
andra läroanstalter, samt bedriver 
försöksverksamhet och ger utbild-
ning för specialgrupper.” (övers.)

Depressionen påverkade starkt insti-
tutens ekonomi. Statsunderstödets an-
del av utgifterna minskade kännbart 
och de egna inkomsterna måste ökas. 
Man var tvungen att höja kursavgif-
terna, vilket gjorde att deltagarantalet 
minskade.

Vid mitten av 1990-talet började 
det finska arbetarinstitutet ett omfat-
tande projekt för att aktivera arbets-
lösa. Hösten 1994 anmälde sig ca 1000 
arbetslösa till projektet. Till program-
met hörde också ett särskilt projekt 
för 25-åringar, ”Kisällihanke”. I augusti 
1994 fick institutet av utbildningssty-
relsen rätt att arrangera språkexamina 
för vuxna. Undervisningen i verksam-
hetens tyngdpunktsområden – konst- 
och färdighetsämnen samt språk - väx-
te fortsättningsvis. Föreläsningar hade 
man försökt ordna i aktuella och int-
ressanta specialteman. Föreläsarna var 
kompetenta sakkunniga. Föreläsnin-

gsserier har också gjorts i samarbete 
med andra arrangörer.

Läsåret 1991-1992 hade det svens-
ka arbetarinstitutet redan 1180 stude-
rande, men sedan skedde en vändning. 
Depressionstidens minskade elevan-
tal berodde dels på högre studieavgif-
ter men också på indragna kurser. Det 
svenska arbetarinstitutets huvudsakli-
ga verksamhetsplats var Auragatan 1. 
Utrymmena sanerades i början av år-
tiondet och återinvigdes i februari 
1992 i närvaro av undervisningsminis-
ter Ole Norrback. Den egna direktionen 
drogs in i slutet av 1992, och i ett skede 
var institutets självständiga verksam-
het hotad. Det blev ändå så, att insti-
tutet anslöts till undervisningsväsen-
det och till undervisningsnämndens 
svenska avdelning. Under 1990-talet 
hann institutet ha tre rektorer: Börje 
Lång, Christine Welander och Gunnar 
Nyström. 

Den största förändringen inom det 
finska institutets administration i slu-
tet av 1990-talet var att även det finska 
arbetarinstitutet övergick till undervis-
ningsnämnden. I det finska arbetarins-
titutet var språkstudier mest populära 
därefter följde färdighetsämnen. I det 
svenska institutet var ordningsföljden 
den motsatta. I slutet av årtiondet ord-
nade det finska arbetarinstitutet ännu 
arbetskraftspolitisk utbildning.  

DE POPULÄRASTE SPRÅKEN I ARBETARINSTITUTEN 1999 (enligt antalet studerande)

Finska arbetarinstitutet Svenska arbetarinstitutet

Språk Antal Språk Antal

1. Engelska  891 1. Spanska 78

2. Franska  448 2. Engelska 59

3. Spanska  313 3. Franska 52
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finska institutets administration i slu-
tet av 1990-talet var att även det fin-
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Finlands nationalekonomi utve-
cklades gynnsamt under år 2000. 
Detta märktes också i Egentliga 

Finland och i Åbo. Stadsdirektör Laho-
niitty var nöjd med utvecklingens all-
männa linje. Åbo hade tre år tidigare 
lyckats med målsättningen att få eko-
nomin i balans. Framtidsutsikterna 
var goda och år 2001 var ekonomiskt 
ett bättre år för Åbo än vad man hade 
räknat med. Stadens befolkning växte, 
men långsamt.

År 2000 kunde man inte höja den 
allmänna undervisningens ekonomis-
ka resurser. Detta föranledde mycket 
diskussioner i skolorna. Ekonomipla-
nernas centrala mål var att få skolor-
na i sådant skick att man skulle vara 
bättre rustade att möta ett elevmate-
rial, som i många fall ansågs ha blivit 

FÖRÄNDRINGENS 
LINJER I BÖRJAN 
AV MILLENNIET

svårare och mera heterogent. Under-
visningsnämndens finska och svenska 
sektioner beslöt att höja timresursen 
för läsåret 2000-2001. På lågstadiet 
var förhöjningen 1 % och på högstadi-
et 0,5 %. Detta ville man fortsätta med 
också de kommande åren. Tillägget i 
antalet undervisningstimmar berodde 
på skolans storlek. 

Undervisningens nettokostnader 
hade från år 1999 till år 2000 ökat med 
5,7 % och under det följande året med 
5,9 %. Till år 2002 föreslogs en förhöj-
ning med 3,1 %.

Jämförelser med andra städer i Fin-
land ger en intressant bild av hur myc-
ket medel man satsar på allmänbildan-
de utbildning. Bland de stora städerna 
var Åbos kostnader per elev på en lägre 
nivå än i Helsingfors och Esbo. I gym-

nasieutbildningen var kostnaderna per 
elev lägre än i Helsingfors, Vanda och 
Esbo. Därtill kan man konstatera, att 
utbildningskostnaderna i tvåspråkiga 
kommuner i medeltal är något högre 
än i enspråkiga kommuner.  

vå än den varit före 1990-talets dep-
ressionsår.

Den nya lagen och förordningen om 
grundläggande utbildning samt gym-
nasielagen godkändes 1998 och trädde 
i kraft vid nästa års början. En märkbar 
förändring var att indelningen i lågsta-
dium och högstadium inte längre fanns 
med, utan man talar om skolor som ger 
grundläggande utbildning. Detta gav 
kommunerna möjlighet att organisera 
skolväsendet på nytt sätt. 

Hur förverkligades den nya lagens 
bokstav och anda i praktiken? Förän-
dringarna måste tas i beaktande i un-
dervisningsväsendets instruktion. I en 
tvåspråkig kommun ersattes undervis-
ningsnämndens finska och svenska av-
delningar med finska och svenska sek-
tioner. Sektionernas ställning var i vis-
sa avseenden svagare än vad avdelnin-
garnas hade varit, eftersom avdelnin-
garna hade kunnat utöva nämndens 
beslutanderätt. En annan möjlighet 
var att tillsätta skilda nämnder för den 
finska och den svenska verksamheten. 
Detta gjorde man i Esbo. Nya verksam-
hetsstadgor behandlades av nämnden 
under hösten 2000.

De nya skollagarna förpliktigade 
skolornas huvudmän att uppfölja och 
utvärdera verksamhetens kvalitet. 
Hösten 1999 deltog man i Kommun-
förbundets insamling av uppgifter in-
om ”Kouluvertti”-projektet. I Åbo del-
tog 12 skolor och skolcentralen. Mål-
sättningen var att få alla stadens sko-

Den gynnsamma ekonomiska utve-
cklingen varade inte länge. Inför år 
2003 var det ursprungliga budgetförs-
laget att timresursen skulle minska 
med 2 % från årsskiftet och med 6,7 % 
från höstterminens början. Slutresul-
tatet blev ändå att timresursen 2003 
hölls på samma nivå som 2002.  År 
2003 kunde man bara konstatera, att 
timresursen inte hade kunnat höjas i 
enlighet med strategiplanen. Timre-
sursen var fortfarande på en lägre ni-

Grundläggande utbildning

Esbo 26 460 mk/opp.

Helsingfors 28 722 mk/opp.

Tammerfors 23 629 mk/opp.

Åbo 25 856 mk/opp.

Vanda 24 521 mk/opp.

Gymnasieutbildning

Esbo 23 468 mk/opp.

Helsingfors 24 286 mk/opp.

Tammerfors 17 747 mk/opp.

Åbo 19 384 mk/opp.

Vanda 20 157 mk/opp.

DRIFTSKOSTNADERNA PER ELEV I DE 
STORA STÄDERNA 2000 (mk/elev)
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Detta märktes också i Egentliga 

Finland och i Åbo. Stadsdirektör Laho-
niitty var nöjd med utvecklingens all-
männa linje. Åbo hade tre år tidigare 
lyckats med målsättningen att få eko-
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var goda och år 2001 var ekonomiskt 
ett bättre år för Åbo än vad man hade 
räknat med. Stadens befolkning växte, 
men långsamt.

År 2000 kunde man inte höja den 
allmänna undervisningens ekonomis-
ka resurser. Detta föranledde mycket 
diskussioner i skolorna. Ekonomipla-
nernas centrala mål var att få skolor-
na i sådant skick att man skulle vara 
bättre rustade att möta ett elevmate-
rial, som i många fall ansågs ha blivit 

svårare och mera heterogent. Under-
visningsnämndens finska och svenska 
sektioner beslöt att höja timresursen 
för läsåret 2000-2001. På lågstadiet 
var förhöjningen 1 % och på högstadiet 
0,5 %. Detta ville man fortsätta med 
också de kommande åren. Tillägget 
i antalet undervisningstimmar berodde 
på skolans storlek. 

Undervisningens nettokostnader 
hade från år 1999 till år 2000 ökat med 
5,7 % och under det följande året med 
5,9 %. Till år 2002 föreslogs en förhöj-
ning med 3,1 %.

Jämförelser med andra städer i Fin-
land ger en intressant bild av hur myck-
et medel man satsar på allmänbildan-
de utbildning. Bland de stora städerna 
var Åbos kostnader per elev på en lägre 
nivå än i Helsingfors och Esbo. I gym- 
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Den gynnsamma ekonomiska utveck-
lingen varade inte länge. Inför år 2003 
var det ursprungliga budgetförslaget 
att timresursen skulle minska med 2 % 
från årsskiftet och med 6,7 % från 
höstterminens början. Slutresultatet 
blev ändå att timresursen 2003 hölls 
på samma nivå som 2002.  År 2003 
kunde man bara konstatera, att timre-
sursen inte hade kunnat höjas i enlig-
het med strategiplanen. Timresursen 
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lor med, men många skolor saknade 
resurser.

En märkbar nationell förändring 
var, att förskoleundervisningen togs 
med i lagen om grundläggande utbild-
ning. Om 6-åringarnas undervisning 
hade man fört livliga diskussioner på 
1990-talet. Förskolereformen genom-
fördes i Åbo som ett samarbete mel-
lan undervisningsnämnden och social- 
nämnden. Den avgiftsfria förskole- 
undervisningen började i den gam-
la skolstaden i augusti 2000.  Försök 
med parallell förskoleundervisning 
och nybörjarundervisning hade man 
haft t.ex. i Uittamo sedan 1990-talet. 
Den svenska förskoleundervisningen 
övergick likväl från början av augus-
ti 2002 till att höra till undervisnings-
nämnden och undervisningsnämndens 
svenska sektion.

Från början av 2001 fick Skolcen-
tralen i Åbo delvis nya renoverade ut-
rymmen vid Hantverkaregatan 10. Till 
dessa utrymmen flyttade förvaltnings-
avdelningen, undervisnings- och skol-
avdelningen samt den svenska förvalt-
ningsenheten.

År 2001 hade ett nytt förvaltning s- 
organ inlett sin verksamhet, nämli-
gen undervisningsväsendets lednings-
grupp. Till den hörde representan-
ter från skolcentralen och från de oli-
ka skolstadierna. 2001 koncentrerade 
man sig i stor utsträckning på utveck-
landet av ledningssystemet. Målsätt-
ningen var bl.a. att effektivera kom-

munikationen mellan skolorna och 
skolcentralen.

Skolornas utvecklingslinjer 
– styrkor och svagheter
I december 1999 godkände under-
visningsnämnden förslaget till strate-
gi- och utvärderingsplan för Åbo stads 
skolväsen för åren 2000-2005. Skolor-
nas och gymnasiernas utvärderings-
planer uppgjordes enligt fastställda 
målsättningar.  

I början av det nya årtusendet inled- 
des en omfattande utvecklingsprocess 
för att förnya läroplanerna. Förskole-
undervisningens läroplansarbete på 
börjades 2000-2001. Därefter börja-
de man förnya den grundläggande ut-
bildningens läroplan för årskurserna 
1 och 2, som godkändes i juni 2002. 
År 2003 arbetade man med hela den 
grundläggande utbildningens läroplan. 
De nationella läroplanerna var nu me-
ra bindande än tidigare, men på kom-
munal nivå gällde utvecklingsarbetet 
vissa kärnfrågor: synen på undervis-
ning, timresursen, språkprogrammet 
och utvärderingen. 

Utbildningsstyrelsen godkände i 
början av år 2004 läroplansgrunder-
na för den grundläggande utbildning-
en, som sedan låg till grund för läropla-
nens kommunvisa del för årskurserna 
1-9. I Åbo godkändes den finska delen
av den kommunvisa läroplanen i mars
och den svenska delen godkändes i maj
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Användningen av datateknik i undervisningen har 
ökat i takt med att datorerna och programmen ut-
vecklats och blivit fler. (Lauri Tiikasalo)

2004. Skolornas direktioner godkände 
de skolvisa läroplanerna på våren och 
sommaren 2004. De nya läroplanerna 
för den grundläggande utbildningen 
togs i bruk stegvis 2004-2006. Gym-
nasiernas läroplaner blev klara hösten 
2004 och togs i bruk följande år.

I juni 2001 godkände stadsfullmäk-
tige Åbostrategin för 2001-2004. Utgå-
ende från den och efter många semina-
rier och utbildningstillfällen beslöt man 
att justera skolväsendets plan. I ok-
tober 2001 godkände undervisnings- 
nämnden en strategi- och utvärde-
ringsplan för skolväsendet i Åbo stad 
för åren 2001-2004. I utvecklingen av 
den allmänna verksamhetslinjen skul-
le man beakta skolväsendets styrkor 
och möjligheter liksom svagheter och 
hot. Enligt strategi- och utvärderings- 
planen är styrkorna och svagheterna 
följande:

Styrkor
 – omfattande kunskapsförmåga
 – behöriga lärare
 – datasystem
 – specialundervisning och speci-

alskolor
 – användningen av datateknik i un-

dervisningen
 – språkundervisning och undervis-

ning i främmande språk
 – samarbete mellan olika sektorer
 – omfattande vuxenundervisning

Svagheter

 – undervisningens timresurs
 – utrymmenas dåliga skick och 

otillräcklighet
 – materielens kvalitet
 – kommunikation och marknads-

föring
 – otillräckligt samarbete mellan 

skolor

Som tyngdpunktsområden bestäm-
des: att trygga den allmänna under-
visningens resurser, livslångt läran-
de, utvecklandet av lednings- och or-
ganisationskulturen, förhindrande av 
utslagning, internationalisering och 
utvecklandet av datasystem. Åt dessa 
gav man vissa målsättningar och mät- 
instrument och samtidigt bestämdes 
om uppföljningen. Speciell vikt fäste 
man vid förhindrandet av ungas ut-
slagning. Därför måste man satsa på 
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skolornas smågruppsundervisning 
och andra speciella stödformer, såsom 
psykolog- och skolkuratorservice. Ett 
exempel på mätning och uppföljning 
är att det 2000 i medeltal fanns 8,26 
elever per dator. I klasserna 1-6 var det 
8,50 och i specialskolorna 8,46, men 
på högstadiet och i gymnasiet var siff-
ran 7,73. Därtill fastställdes årliga pla-
ner för hur strategin skulle förverkli-
gas fram till våren 2004.

Skolcentralen konkretiserade se-
dan i början av 2002 utgående från 
centralförvaltningens direktiv skolvä-
sendets kritiska framgångsfaktorer. 
Dessa var nio, av vilka man skulle rap-
portera till stadsfullmäktige om följan-
de: kvalitet i undervisning och fostran, 
förhindrande av utslagning, resurser 
och mångsidigt utbildningsutbud. För 
dessa framgångsfaktorer skulle un- 
dervisningsnämnden i samband med 
budgetförslaget fastställa utvärderings- 
nivåer och mätinstrument för åren 
2003-2005. Fem andra – ledarskap och 
organisationsstruktur, utvecklandet av 
läroplaner och handledning, använd-
ning av datateknik i undervisningen, 
rekrytering samt vidareutbildning och 
fortbildning – var förvaltningsenhetens 
framgångsfaktorer, vilkas förverkligan-
de på olika delområden utvärderades 
av undervisningsnämnden. Vid upp-
görandet av budgeten 2003 stod det 
klart, att man måste minska utgifter-
na. I början av september 2003 konsta-
terade undervisningsnämndens finska 

sektion, att budgeten inte beaktade de 
kritiska framgångsfaktorerna och att 
man därför måste avstå från den dåva-
rande strategins utvecklingsplan. För 
att behålla verksamhetens nivå behöv-
des 2,5 milj. euro som tilläggsanslag. I 
början av december beslöt fullmäktige 
ändå att höja undervisningssektorns 
budget med 2,3 milj. euro. Undervis-
ningsnämnden skulle granska de kri-
tiska framgångsfaktorerna samt deras 
indikatorer och mål till nästa års bör-
jan. Därtill beslöt stadsstyrelsen, att 
det ska göras en utredning om skolnä-
tet som beaktar befolkningsutveckling-
en och en verksamhetsplan för olika  
projekt till sommaren 2003.

I en undersökning som gjordes av 
pedagogiska institutionen vid Åbo uni-
versitet framhålls att stadens skolor 
arbetar i elevområden, som klart pro-
filerar sig i olika riktningar. Skolorna 
verkar i princip utgående från samma 
förutsättningar. Man kunde påverka 
utvecklingen genom att ge tilläggsre-
surser åt sådana områden som har de 
svagaste verksamhetsförutsättningar-
na. Detta hade man också försökt göra, 
men på grund av det ekonomiska läget 
var påverkningsmöjligheterna ganska 
begränsade. Exempelvis i den grund-
läggande utbildningen var undervis-
ningstimmarnas antal i början av år 
2002 var 7 % lägre jämfört med läget 
före depressionen på 1990-talet.

Början av det nya årtusendet med-
förde inte stora förändringar till skolor-
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I förfrågningar som gjorts framgår det att föräld-
rarna i allmänhet är nöjda med undervisningens 
kvalitet. Undervisning med tidningar som tema i 
Lausteen koulu år 2002. (Lauri Tiikasalo)

nas liv i Åbo. I planeringen och förverk-
ligandet av utbildningsservicen i föror-
terna, försökte man beakta, att stadens 
skolnät hade uppstått som ett resultat 
av en lång historisk process. Skolornas 
placering i början av 2000-talet mot-
svarade inte till alla delar bosättning-
ens förändrade tyngdpunkter. Områ-
den som hade en växande befolkning, 
såsom Hirvensalo, hade brist på skol- 
utrymmen, men samtidigt hade andra 
områden sjunkande elevtal som gjorde 
att vissa skolutrymmen blev obehövli-
ga. Som helhet stannade elevökning-
en upp, men utrymmesproblem fanns 
i lågstadie- och specialskolor.

En utvecklingsplan för Åbos skol-
nät för åren 2003-2010 behandlades 
av undervisningsnämnden i juni 2003. 
Enligt prognoserna skulle lågstadie-
elevernas antal växa mest i distrikten 
kring Jäkärlä, Moisio, Snellman och To-
pelius samt Wäinö Aaltonen. Högsta-
dieeleverna likaså i samma distrikt. 
I vissa områden minskade eleverna, 
men i verkligheten kunde man inte gå 
in för att stänga skolor, för 2003 var 
skolorna i effektiv användning. Stora 
svårigheter hade det varit att placera 
specialskolornas elever i de då befint-
liga utrymmena. Därtill måste man be-
akta, att flera skolor var i dåligt skick 
och krävde reparationer.

Utvärdering av undervisningens 
resultat är en väsentlig del av skolar-
betet. Prov och betyg ger en viss in-
formation om hur uppställda mål har 

uppnåtts. I skolvärlden började man i 
början av 2000-talet använda sig av en-
kätförfrågningar, genom vilka man fick 
rikligt med information om undervis-
ningsverksamheten. En del av resulta-
ten var offentliga, men en del konfiden-
tiella, som exempelvis inte överlämna-
des till media. Vintern 2000 ordnade 
skolväsendet i Åbo en undersökning 
om kundtillfredsställelse, där man fick 
närmare 7500 svar. Med var 35 av sta-
dens 69 skolor. Deltagandet var frivil-
ligt. I den grundläggande utbildningen 
riktades förfrågan till vårdnadshavar-
na och i gymnasiet till eleverna. Svaren 
ger information om svarspersonens 
uppfattning om läget. När det gäller 
den grundläggande utbildningen var 
vårdnadshavarna i allmänhet tämligen 
nöjda, men skolutrymmenas skick var 
man ibland missnöjd med. Detta hade 
nog också framgått tidigare i undervis-
ningsnämnden och skolcentralen i fle-
ra sammanhang. Förfrågan om kund-
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Skolstadium 2000 2001 2002 2003 2004 2005

Grundläggande 
utbildning 4786 5064 5369 5563 5867 6282

Gymnasieutbildning 3890 4064 4337 4541 4765 4998

Kvällsgymnasium 1701 1723 1928 1978 2037 2182

KOSTNADERNA PER ELEV (EURO) ÅREN 2000-2005

2000 2001 2002 2003 2004 2005

Förskoleundervisning - - 98 83 87 86

Årskurs 1-6 9166 9090 9087 9065 8830 8566

Årskurs 7-9 4330 4433 4459 4548 4585 4561

Specialskolor 956 1028 1078 1132 1127 1116

Gymnasier 3780 3876 3831 3719 3692 3701

Kvällsgymnasium 918 850 839 791 785 532

Sammanlagt 19150 19277 19392 19338 19106 18562

Kundtillfredsställelse 2000 och 2002 (2003)

Bedömning av inlärningsresultaten i åk 9 
åren 2002, 2003 och 2004

Skolhälsa 2003 – Åbos kommunrapport

Bedömning av inlärningsresultaten i 
modersmål och litteratur i åk 9 år 2003

Kartläggning av it-kunskaperna i åk 9 år 2004

Arbetsgemenskap 2002 och 2004

Bedömning av inlärningsresultaten i 
matematik i åk 9 år 2004

Undersökning av läget inom 
specialundervisningen 2005

Våren 2004 fanns det ännu stora
undervisningsgrupper, speciellt i gym-
nasiet, men i vissa ämnen kunde grup-
perna vara så små som under 10. En
del ämnen, såsom livsåskådningskuns-
kap, hade grupper där det bara fanns
någon elev. År 2005 stod undervis-
ningsväsendet igen inför stora utma-
ningar, när man försökte anpassa sig
till stadens krav på ekonomisk balans. 
T.ex. personalkostnaderna hade sedan
1999 varit större än vad man budge-
terat.

I vilken riktning utvecklades 
skolorna och undervisningen? ett gymnasium. Det fanns sju specials-

kolor, varav en var svensk. 
I början av årtusendet minskade

elevantalet i årskurserna 1-6 varje år, 
men i grundskolans högre klasser kun-
de man se en viss tillväxt. En helt ny
grupp var förskoleeleverna, men de var
tills vidare ganska få, och endast inom 
den svenska verksamheten. I specials-
kolorna var elevantalet kännbart stötte
än under föregående årtionde. 

UNDRSÖKNINGAR SOM UTFÖRDES 

Samarbetet mellan kommunerna var
omfattande inom handicapundervis-
ningen och i den svenska grundläg-
gande utbildningen. År 2000 fanns det 
sammanlagt 1407 elever från andra
kommuner i stadens skolor och gymna-
sier. Av dessa var 553 inom den grund-
läggande utbildningen, 672 i de fins-
ka daggymnasierna, 68 i det svenska
gymnasiet och 115 i kvällsgymnasiet.
I Luostaruvuoren koulu växte elevan-
talet kraftigt. Läsåret 1999-2000 ha-

de skolan 558 elever, men hösten 2003 
var elevantalet redan 626. Av denna or-
sak var man tvungen att söka utrym-
men utifrån, för i den egna skolan kun-
de man endast placera 500-520 elever. 

I början av årtusendet fäste man
särskild uppmärksamhet vid, att ele-
vantalet i specialskolan Mikaelin kou-
lu växte. Man ansåg allmänt, att detta 
var ett tecken på följderna av depres-
sionsåren på 1990-talet, då familjer-
nas problem sedan kom att avspegla

ELEVANTALET I ÅBO STADS SKOLOR 2000-2005

tillfredsställelse var ett redskap för 
att utveckla verksamheten. Det fanns 
också ganska stora skillnader mellan 
skolorna. Resultatet av undersökning-
en påminde rätt mycket om den under-
sökning som hade gjorts 1995, men på 
flera punkter hade det också skett en 
förbättring. Till arbetsförhållandena 
förhöll man sig ganska kritiskt i de un-
dersökningar om arbetsgemenskapen 
som gjordes 2002 och 2004.  

Läsåret 2003-2004 var den grund-
läggande utbildningens timresurs fort-
sättningsvis ca 4-5 % lägre än vad den 
varit i början av 1990-talet. Vid upp-
görandet av budgeten för 2004 före-
slog undervisningsnämnden för stads-
styrelsen, att budgeten skulle hållas på 
förhållandevis samma nivå som 2001, 
vilket betydde en ökning med 0,5 milj. 
euro. Man skulle ha haft behov av ett 
tillägg på 0,5 milj. euro. Vid början av 
århundradet hade likväl kostnaderna 
per elev ökat kännbart. Mest förorsaka- 
des kostnaderna av den grundläggan-
de utbildningen. T.ex. år 2005 hade 
kostnaderna per elev i grundläggande 
utbildningen och kvällsgymnasiet ökat 
med 7 % och i gymnasiet med 5 %.

Skolstadium 2000 2001 2002 2003 2004 2005

Grundläggande 
utbildning 4786 5064 5369 5563 5867 6282

Gymnasieutbildning 3890 4064 4337 4541 4765 4998

Kvällsgymnasium 1701 1723 1928 1978 2037 2182

KOSTNADERNA PER ELEV (EURO) ÅREN 2000-2005

2000 2001 2002 2003 2004 2005

Förskoleundervisning - - 98 83 87 86

Årskurs 1-6 9166 9090 9087 9065 8830 8566

Årskurs 7-9 4330 4433 4459 4548 4585 4561

Specialskolor 956 1028 1078 1132 1127 1116

Gymnasier 3780 3876 3831 3719 3692 3701

Kvällsgymnasium 918 850 839 791 785 532

Sammanlagt 19150 19277 19392 19338 19106 18562

Kundtillfredsställelse 2000 och 2002 (2003)

Bedömning av inlärningsresultaten i åk 9 
åren 2002, 2003 och 2004

Skolhälsa 2003 – Åbos kommunrapport

Bedömning av inlärningsresultaten i 
modersmål och litteratur i åk 9 år 2003

Kartläggning av it-kunskaperna i åk 9 år 2004

Arbetsgemenskap 2002 och 2004

Bedömning av inlärningsresultaten i 
matematik i åk 9 år 2004

Undersökning av läget inom 
specialundervisningen 2005

Våren 2004 fanns det ännu stora
undervisningsgrupper, speciellt i gym-
nasiet, men i vissa ämnen kunde grup-
perna vara så små som under 10. En
del ämnen, såsom livsåskådningskuns-
kap, hade grupper där det bara fanns
någon elev. År 2005 stod undervis-
ningsväsendet igen inför stora utma-
ningar, när man försökte anpassa sig
till stadens krav på ekonomisk balans. 
T.ex. personalkostnaderna hade sedan
1999 varit större än vad man budge-
terat.

I vilken riktning utvecklades 
skolorna och undervisningen? ett gymnasium. Det fanns sju specials-

kolor, varav en var svensk. 
I början av årtusendet minskade

elevantalet i årskurserna 1-6 varje år, 
men i grundskolans högre klasser kun-
de man se en viss tillväxt. En helt ny
grupp var förskoleeleverna, men de var
tills vidare ganska få, och endast inom 
den svenska verksamheten. I specials-
kolorna var elevantalet kännbart stötte
än under föregående årtionde. 

UNDRSÖKNINGAR SOM UTFÖRDES 

Samarbetet mellan kommunerna var
omfattande inom handicapundervis-
ningen och i den svenska grundläg-
gande utbildningen. År 2000 fanns det 
sammanlagt 1407 elever från andra
kommuner i stadens skolor och gymna-
sier. Av dessa var 553 inom den grund-
läggande utbildningen, 672 i de fins-
ka daggymnasierna, 68 i det svenska
gymnasiet och 115 i kvällsgymnasiet.
I Luostaruvuoren koulu växte elevan-
talet kraftigt. Läsåret 1999-2000 ha-

de skolan 558 elever, men hösten 2003 
var elevantalet redan 626. Av denna or-
sak var man tvungen att söka utrym-
men utifrån, för i den egna skolan kun-
de man endast placera 500-520 elever. 

I början av årtusendet fäste man
särskild uppmärksamhet vid, att ele-
vantalet i specialskolan Mikaelin kou-
lu växte. Man ansåg allmänt, att detta 
var ett tecken på följderna av depres-
sionsåren på 1990-talet, då familjer-
nas problem sedan kom att avspegla
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matematik i åk 9 år 2004

Undersökning av läget inom 
specialundervisningen 2005

Våren 2004 fanns det ännu stora
undervisningsgrupper, speciellt i gym-
nasiet, men i vissa ämnen kunde grup-
perna vara så små som under 10. En
del ämnen, såsom livsåskådningskuns-
kap, hade grupper där det bara fanns
någon elev. År 2005 stod undervis-
ningsväsendet igen inför stora utma-
ningar, när man försökte anpassa sig
till stadens krav på ekonomisk balans. 
T.ex. personalkostnaderna hade sedan
1999 varit större än vad man budge-
terat.

I vilken riktning utvecklades 
skolorna och undervisningen? ett gymnasium. Det fanns sju specials-

kolor, varav en var svensk. 
I början av årtusendet minskade

elevantalet i årskurserna 1-6 varje år, 
men i grundskolans högre klasser kun-
de man se en viss tillväxt. En helt ny
grupp var förskoleeleverna, men de var
tills vidare ganska få, och endast inom 
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omfattande inom handicapundervis-
ningen och i den svenska grundläg-
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sammanlagt 1407 elever från andra
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sier. Av dessa var 553 inom den grund-
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ka daggymnasierna, 68 i det svenska
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de skolan 558 elever, men hösten 2003 
var elevantalet redan 626. Av denna or-
sak var man tvungen att söka utrym-
men utifrån, för i den egna skolan kun-
de man endast placera 500-520 elever. 

I början av årtusendet fäste man
särskild uppmärksamhet vid, att ele-
vantalet i specialskolan Mikaelin kou-
lu växte. Man ansåg allmänt, att detta 
var ett tecken på följderna av depres-
sionsåren på 1990-talet, då familjer-
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ELEVANTALET I ÅBO STADS SKOLOR 2000-2005

Våren 2004 fanns det ännu stora 
undervisningsgrupper, speciellt i gym-
nasiet, men i vissa ämnen kunde grup-
perna vara så små som under 10. En 
del ämnen, såsom livsåskådningskun-
skap, hade grupper där det bara fanns 
någon elev. År 2005 stod undervis-
ningsväsendet igen inför stora utma-
ningar, när man försökte anpassa sig 
till stadens krav på ekonomisk balans. 
T.ex. personalkostnaderna hade sedan 
1999 varit större än vad man budge-
terat.  
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I början av årtusendet fäste man
särskild uppmärksamhet vid, att ele-
vantalet i specialskolan Mikaelin kou-
lu växte. Man ansåg allmänt, att detta 
var ett tecken på följderna av depres-
sionsåren på 1990-talet, då familjer-
nas problem sedan kom att avspegla

ELEVANTALET I ÅBO STADS SKOLOR 2000-2005

Från början av 2001 sammanslogs To-
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um. Inom det svenska undervisnings-
väsendet fanns tre grundskolor och

I vilken riktning utvecklades 
skolorna och undervisningen?
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sak var man tvungen att söka utrym-
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ett gymnasium. Det fanns sju special- 
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I början av årtusendet minskade 
elevantalet i årskurserna 1-6 varje år, 
men i grundskolans högre klasser kun-
de man se en viss tillväxt. En helt ny 
grupp var förskoleeleverna, men de var  
tills vidare ganska få, och endast inom  
den svenska verksamheten. I special- 
skolorna var elevantalet kännbart stöt-
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I lågstadieskolorna har man fått hjälp i olika un-
dervisningssituationer av medfostrare (farfar i sko-
lan). Verksamheten startade i Cygnaeus skola. I bild 
medfostrarna i Hannunniitun koulu Tauno Huh-
tala, Aulis Paarala och Antero Heikanen. (Tauno 
Huhtala)

sig i barnens skolgång. Detta förutsat-
te krafttag av skolväsendet för att för- 
hindra utslagning. En åtgärd var att 
satsa mera resurser på smågruppsun-
dervisning. Detta fortsatte sedan de 
följande åren.

Elevernas inlärningssvårigheter, 
beteendeproblem, känslolivets frågor 
samt överföringar till specialundervis-
ning var sådana frågor inom elevvår-
den, där man allt mera behövde pro-
fessionell hjälp från olika områden. På 
1980-talet gjordes mycket samarbete 
med rådgivningsbyrån för att tillgodo-
se behovet av skolpsykologer. Åtmins-
tone en av rådgivningsbyråns psyko-
loger var skolpsykolog på heltid, och i 
slutet av 1980-talet hade psykologerna 
fått ”egna” skolor. Vid början av det nya 
millenniet konstaterade man konkret, 
att man särskilt till den grundläggan-
de utbildningen behöver flera psyko-
loger och kuratorer. Ärendet togs upp 
i stadsstyrelsen och i undervisnings-
nämnden. I gymnasiet fanns det varken 
psykologer eller kuratorer. Man fäste 
också uppmärksamhet vid frågan i me-
dia. År 2002 hade skolväsendet i Åbo 
endast tre psykologer. Esbo hade 22 
skolpsykologer och Tammerfors hade 
10. Man försökte grunda nya tjänster, 
men efter några år kunde man ändå 
konstatera, att några skolor fortfaran-
de saknade psykolog- och kuratorsser-
vice. Turun Sanomat skrev direkt, att 
antalet skolpsykologer och skolkurato-
rer nog hade ökat, men att Åbo halkar

efter när man jämför med andra stora 
städer. I planen från 2001 sägs att Åbo 
år 2005 skulle ha 15 skolpsykologer 
och 14 skolkuratorer, men målsättnin-
gen förverkligades inte.

Åtminstone på lågstadiet tyck-
te man sig ha behov av stöd i arbetet 
med fostran. En lösning på detta var 
verksamheten med medfostrare – även 
kallade farfar i skolan. Undersökningar 
visade, att undervisningen nog funge-
rade, men att fostran inte alltid hade 
lyckats. Verksamheten med medfostra-
re började i Cygnaeus skola, och en ”fa-
dersgestalt” för verksamheten – både i 
Åbo och nationellt – var pensionären 
Börje Gorschelnik. Målsättningen var 
att ge ett mervärde åt fostran i vardag 
och även fest. Även i de finskspråkiga 

skolorna är man medvetna om nyttan 
av verksamheten. En skolfarfar kunde 
hjälpa med läxläsning, övervaka raster, 
delta i skolutflykter, ordna temadagar 
och handleda eleverna till artighet och 
gott uppförande.

I slutet av 1990-talet övergick i 
medeltal 56,6 % av eleverna från den 
grundläggande utbildningen till gym-
nasiet. Av de som utexaminerades från 
daggymnasierna var 37,5 % ett par år 
senare studerande vi något universi-
tet. Procenten var högre än i hela lan-
det och högre än i Egentliga Finland. 
Bland stadens gymnasier var skillna-
derna ändå märkbart stora. Exempel-
vis Katedralskolans studenter övergick 
till 60 % till något universitet.

I början av århundradet höjdes ele-
vantalet i gymnasierna, vilket delvis be-
rodde på att antalet som använde fyra 
år för gymnasiet ökade. Samtidigt öka-
de också elevantalet i specialskolorna. 
Gymnasienätet var ändå tillräckligt och 
man tänkte heller inte öka elevantalet. 
Gymnasiernas anseende och populari-
tet varierade mycket, bl.a. beroende på 
placeringen. På längre sikt var det inte 
nödvändigt att upprätthålla alla gym-
nasier. Därtill fanns det på nära håll 
gott om studiealternativ för dem som 
avslutade den grundläggande utbild-
ningen. Efter några år började elevan-
talet ändå att sjunka något. Detta syn-
tes i den grundläggande utbildningen, 
gymnasiet och kvällsgymnasiet.
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Åt 2000 studerade något över 50 %  
av 16-18-åringarna från Åbo i något 
daggymnasium. Dessutom fanns det 
nästan 27 % av elevantalet som var 
från andra kommuner. Det fanns inte 
planer på att öka antalet studieplatser. 
Man ansåg att gymnasienätet fungera-
de och att elevantalet var tillräckligt. I 
flera av gymnasierna antog man 115 
till den första årskursen. Därtill fanns 
kvällsgymnasiet, som sett till antalet 
studerande var näst störst i landet.     

Rangordningen bland Åbogymna-
sierna utgående från resultaten i stu-
dentskrivningarna var ganska kon-
stant år efter år. Turun klassikon lukio, 
Puolalamäen lukio och Luostarivuoren 
lukio var ofta i topp även nationellt.

Om skolornas verksamhet utan-
för klassrummen (även kallad UT-
SKOL-verksamhet) – såsom lokala lä-
gerskolor, lärarutbyte med vänorter-
na, vänskolverksamhet, samnordiska 
lägerskolor med vänorterna samt lä-
gerskolan med S:t Petersburg, som fick 
central finansiering – beslöt undervis-
ningsdirektörerna utgående från de ra-
mar som undervisningsnämnden fast-
slagit. I de lokala lägerskolorna deltog 
i början av 2000-talet över 1400 elev-
er årligen.  

Resurserna för skolornas klubb-
verksamhet hade minskat, men det 
gavs tilläggsfinansiering till vissa sär-
skilda verksamhetsformer. Sommarko-
loniverksamheten, som i Åbo hade en 
hundraårig historia, hörde inte längre 
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till kommunens lagstadgade uppgifter. 
Sommarkolonier hölls ändå i början 
av 2000-talet, men i något förändrad 
form. Från 1999 blev verksamheten av-
giftsbelagd. Dag- och veckoläger ord-
nades för lågstadieelever i samarbe-
te med ungdomssektorn. Skolsektorn 
stod ensam för en del läger för spe-
cialskolornas elever. Sommaren 2003 
fanns det sammanlagt 1108 sökande, 
av vilka man till lägren kunde ta 463. 
På grund av det svårare ekonomiska 
läget föreslog man att hela sommarko-
loniverksamheten skulle upphöra, men 
detta förslag gick ändå inte till beslut i 
detta skede.

I november 2004 granskade Turun 
Sanomat synligt den allmänbildande 
utbildningen i Åbo utgående från kom-
munalvalsperioden 2000-2004. Tim-
resursen hade utökats, men man kun-
de inte beskylla staden för slöseri om 
man jämförde med situationen i andra 
större städer. Undervisningsgrupper-
nas storlek hade minskat något, men 
var ännu rätt stora. På lågstadiet var 
grupperna i storleksklassen 20-24, på 
högstadiet 22 och i gymnasierna något 
över 30. Gymnasiernas kursbricka var 
också ganska knapp. Inom specialun-
dervisningen var trenden densamma 
som i landets stora städer. Elevantalet 

hade stigit tämligen snabbt under de 
senaste åren.  

Reparations- och 
nybyggnationen återhämtar sig
År 2000 ansåg undervisningsnämn-
den, att de mest brådskande byggpro-
jekten är Sirkkala skolas tillbyggnads- 
och saneringsprojekt samt Aurajoen 
koulus tillbyggnadsprojekt. Dessa pro-
jekt borde inledas följande år. Katarii-
nan koulus utbyggnadsprojekt, andra 
skedet av Moision koulus byggnads-
projekt samt Vähä-Heikkilän koulus 
reparation och tillbyggnad skulle star-
ta 2002. 

Våren 2001 fäste undervisnings-
nämnden uppmärksamhet vid att sta-
dens anslag för reparationer och un-
derhåll är för små. Om man inte skulle 
få förhöjningar, skulle det om ett par 
årtionden vara katastrofläge i dåligt 
underhållna skolhus. Första skedet av 
Sirkkala skolas byggnadsprojekt och 
första skedet av Katariinan koulus til-
lbyggnadsprojekt blev klara i augusti 
2001.  

Det sista skedet av Sirkkala sko-
las byggnadsprojekt blev klart i juni 
2002. I Aurajoen koulus skolhus, som 
var från 1960-talet och som länge vän-
tat på renovering, kunde man 2001 in-
leda sanerings- och tillbyggnadsarbe-
tet. Det första skedet blev klart i juni 
2002. Efter det började man repare-
ra den gamla delen. Den nya byggna-

den togs i undervisningsbruk i augus-
ti. Kostnaderna för det första skedet 
var 3,78 milj. euro. Under året utför-
des andra tämligen grundliga repara-
tioner också i andra skolor. I början av 
juni konstaterade undervisningsnämn-
den med bekymmer, att de årliga ansla-
gen för reparationer och underhåll är 
alldeles för små.

Vid slutet av år 2002 beslöt staden, 
att avstå från Majanummi skolfastighet 
och lägercentret i Finby. Förhållandena 
i flera skolor fick utrymme i tidningar-
nas allmänna spalter. Särskilt fukt- och 
mögelskadorna i Pääskyvuoren koulu 
berördes i många skrivelser. Elevernas 
föräldrar var också bekymrade över lä-
get. Skolan fick sedan också första pri-
oritet för reparationer 2003.

I den utvecklingsplan för skolnä-
tet som gjordes våren 2003 konstate-
rades direkt, att man i många skolor 
så fort möjligt borde utföra reparatio-
ner. Därför måste man inse att en del 
elever tillfälligt måste placeras i andra 

Undervisningsgruppernas storlek har ofta diskuterats. Under årtiondenas lopp har antalet elever i klasser-
na minskat, och timresurssystemet gör att man flexibelt kan bilda grupper. Utöver läraren kan det finnas ett 
skolgångsbiträde i klassen. På bilden modersmålsundervisning med läraren Minna Haavisto. (Lauri Tiikasalo)
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Hakamaan koulu flyttade från Luolavuori till Num-
misbacken. Skolan fick också ett nytt namn, Katari-
inan koulu. Skolhuset reparerades och förstorades 
på 1990-talet. (Lauri Tiikasalo)
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ner. Därför måste man inse att en del 
elever tillfälligt måste placeras i andra 
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skolor och att man också behöver nya 
tillfälliga utrymmen. Likaså får man lov 
att konstatera, att alla fastigheter in-
te nödvändigtvis behöver vara i skol-
bruk. Stadsstyrelsen betonade, att man 
vid förverkligandet av planen ska utreda 
möjligheterna av samarbete och sam-
användning med andra förvaltnings- 
enheter. På så sätt kunde använd- 
ningen bli effektivare och flexiblare. I 
den undersökning om kundtillfreds-
ställelse som gjordes inom den grund-
läggande utbildningen sommaren 
2003 framgick också, att vårdnadsha-
varna inte till alla delar var nöjda med 
skolutrymmenas skick.

Pääskyvuoren koulu blev en dyr 
historia, men enligt utbildningschef 
Tapio Alapaattikoski blev det ändå 
många miljoner billigare än att byg-
ga en helt ny skola. Undervisnings- 
nämndens ordförande Henry Toivari 
konstaterade senare, att Pääskyvuoren 
koulu var en vändpunkt, som senare 
kom att ge tilläggsanslag för skolre-
parationer. Samma konstaterade Ala-
paattikoski 2008, när undervisnings-
nämnden behandlade ett sammandrag 
över reparationer som gjorts i skolvä-
sendets fastigheter under åren 1997-
2008:

” Höjningen av anslagen efter 2002 
påverkades märkbart av de diskus-
sioner som fördes om skolornas fukt- 
och mögelproblem. Speciellt Pääsky-
vuoren koulus skick och därtill höran-
de diskussioner medvetandegjorde 

skolornas behov av reparationer.” 
(övers.)

Till byggarbeten och reparationer av 
stadens skolfastigheter var man tvung-
en att använda mera och mera resur-
ser. Ökningen av anslagen för under-
håll och reparationer jämnades ut först 
i slutet av årtiondet. Samtidigt inten-
sifierades samarbetet mellan skolvä-
sendet, fastighetsmyndigheterna, häl-
sovården och arbetarskyddet. År 2003 
utförde lokalitetsverket särskilda 
reparationsarbeten i hela 25 skolor. En 
stor del av reparationsarbetena föror-
sakades av problem med fukt och in-
omhusluft. Då pågick också sanerings- 
arbetena i Aurajoen koulu. Därefter 
följde reparationsarbeten i Pääsky-
vuoren koulu. På våren 2003 fick Moi-
sion koulu nya gymnastikutrymmen.

När man år 2004 utförde repara-
tionsarbeten i Pääskyvuoren koulu 
var man tvungen att flytta eleverna till 
andra tillfälliga utrymmen. Nya fukt- 
skador upptäcktes hela tiden. Hösten 
2004 undersöktes inomhusluften i Ha-
ritun koulu. Man hade från första bör-
jan avsett att använda denna byggnad 
endast en begränsad tid, och hösten 
2005 överfördes en stor del av elever-
na till skolan i Ilpois.

Stadens anslag för att reparera skol-
byggnader ökade 2004 kännbart jäm-
fört med föregående år. Underhålls- 
ingenjör Jarmo Love konstaterade, att 
byggnader från 1960- och 1970-talen 
saknade vattenisolering och täckdik-



227SKOLORNA I ÅBO AVSPEGLAR SIN TID

Svalberga fick en egen skola på 1960-talet. Under 
depressionsåren måste anslagen för reparationer 
minskas och i början av 2000-talet förekom pro-
blem med fukt och inomhusluft i flera skolor.  (Lau-
ri Tiikasalo)

ning. Planeringsfel hade också gjorts 
när golven i stort sett var på marknivå. 
Skolornas nybyggnation koncentrera-
des till Haarlan koulu och tillbyggna-
den i Vähä-Heikkilän koulu. Av repara-
tionsprojekten var Pääskyvuoren kou-
lu det största. Fuktproblemen krävde 
mycket pengar. Den lokala föräldraför-
eningen fäste också uppmärksamhet 
vid skolfastigheternas skick.

Många av Åboskolornas rektorer 
önskade, att beslutsfattarna skulle be-
söka skolorna och bekanta sig med 
skolans vardag. I lärarrummen tänkte 
man, att alla beslutsfattare inte har rätt 
information om hur den sedan flera år 
knappa undervisningsbudgeten påver-
kade skolans verksamhet.

 Hälsovårdsnämnden gav i mars 
2005 en omfattande och detaljerad 
rapport om de olika skolornas skick. 
Åren 2004 och 2005 hade man gjort re-
parationer betydligt mera än tidigare. 

Fastighetsnämndens ordförande 
Aila Harjanne uttalade som sin stånd-
punkt, att lån inte kan tas till vilket än-
damål som helst. Hon hade besökt sko-

lorna och bekantat sig med deras skick. 
Fullmäktige hade gett tilläggsanslag till 
reparationer. Harjanne ansåg, att man 
med lånemedel kunde få skolorna i 
skick på tre år.

Läget i skolorna höll dock på att 
förbättras. Haarlan koulu togs i bruk 
i augusti 2005. Vähä-Heikkilän kou-
lus tillbyggnad blev klar 2005 och se-
dan började man reparera de gamla 
utrymmena. Invigningen av de nya ut-
rymmena var på samma gång skolans 
100-års jubileum. De nya utrymmena 
var imponerande fina jämfört med de 
gamla skolbyggnaderna från början av 
1900-talet. Festtalare var utbildnings-
styrelsens generaldirektör Aslak Lind-
ström. Den internationella skolan fick 
nya renoverade utrymmen i Kråkkär-
rets ungdomsgård. I Luolavuoren kou-
lu och i Kakskerran koulu utfördes re-
parationsarbeten. Mindre reparationer 
gjordes också i många andra skolor. 

Under år 2006 utfördes fortsätt-
ningsvis reparationsarbeten i många 
skolor. Huvudsakligen försökte men 
göra arbetena under sommaren, men 
vissa arbeten gick också över hela året. 
De största var Vähä-Heikkilä, Luol-
avuori och Vuorela.    

Arbetarinstitutens 
nya betoningar
Arbetarinstitutens grundmålsättning 
var utgående från principen om livs-
långt lärande stöda individens mångsi-
diga utveckling. I verksamheten följde 
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de undervisningsväsendets strategis-
ka principer. I verksamheten i det fins-
ka arbetarinstitutet var huvudvikten 
vid den egentliga institutundervisnin-

gen, men på programmet fanns också 
arbetskraftspolitisk utbildning. Därtill 
fanns kurser inom öppna universitetet 
och kurser beställda av arbetsgivaren.

I det finska arbetarinstitutet hade kur-
serna i språk mest studerande. Även 
konst- och färdighetsämnen var popu-
lära. År 2000 fanns det förutom rektor 
och biträdande rektor fem ordinarie lä-
rare och 135 timlärare. I institutet stu-
derade då över 7000 personer, varav 

majoriteten var kvinnor. Egentliga Fin-
lands TE-central hade beställt arbets-
kraftsutbildning som var avsedd för ar-
betslösa 17-25-åringar. I det svenska 
arbetarinstitutet studerade 700-800 
personer i början av 2000-talet.

Timmar Studerande på olika kurser

Finska arbetarinstitutet

Arbetarinstitutets undervisning  18 164  13 331

Undervisning inom öppna universitetet 346 157

Arbetskraftspolitisk utbildning 2009 79

Kurser beställda av arbetsgivaren 192 65

Sammanlagt  20 711  13 632

Svenska arbetarinstitutet

Sammanlagt 3867 1633

Finska arbetarinstitutet

2000 2001 2002 2003 2004 2005

Studerande sammanlagt 7063 6014 6130 7176 7397 7884

Kvinnor 5442 4705 4686 5535 5512 6307

Män 1621 1309 1444 1641 1885 1577

Svenska arbetarinstitutet

Studerande sammanlagt  856  744  859  748  705 769

Kvinnor  643  551  665  569  550 577

Män  212  193  194  179  155 192

År

2000 22538 92

2001 23505 95

2002 23705 95

2003 25057 90

2004 24571 91

ÅBOS ARBETARINSTITUT ÅR 2000

Vuxenutbildningen minskade i det 
finska institutetår 2003 med 2 % vid 
årets början och med 6,7 % på hösten. 
Fortsättningsvis var kvinnorna i ma-
joritet bland studerandena. Institutet 
satsade på lite äldre deltagare. Ande-
len som var över 70 år – såväl män som 
kvinnor – var större än de som var un-
der 20 år.  

År 2004 hade det finska arbetarins-
titutet undervisning på 25 olika plat-
ser. Lärarna och föreläsarna var sam-
manlagt över 300. Institutet koordine-
rade flera utbildnings- och utvecklin-
gsprojekt, som förverkligades i samar-
bete med andra medborgar- och arbe-
tarinstitut.  

Det finska arbetarinstitutets nya 
rektor Ilkka Virta konstaterade i en in-
tervju i Turun Sanomat 2005, att ins-
titutets mål är att öka antalet kortkur-
ser. Samtidigt försöker man utveckla 
kursernas innehåll, så att de bättre 
motsvarar studerandenas målsättnin-
gar. Långa och tunga kurser som tar ett 
helt år kommer man att dela upp. Mest 
undervisade man i språk, handarbete, 
konstämnen och motion. Studerande-
na var 2004 närmare 7400, och i olika 
kortkurser 14 500. Man försökte också 
ha ett kursutbud för speciella grupper, 
såsom åldringar, arbetslösa och sådana 
som hade låg utbildning.

Huvuddelen av arbetarinstitutens 
studerande var Åbobor, men det kom 
också årligen studerande från andra 
kommuner. Ilkka Virta berättade vi-

ELEVANTALEN I ARBETARINSTITUTEN I ÅBO 2000-2005

dare, att det till veckoslutsseminari-
er kunde komma deltagare från flera 
hundra kilometers avstånd. Ett pro-
jekt med universitetsverksamhet för 
åldrande hade startats av rektor Arto 
Kaarma.

Arbetarinstitutens kostnad per un-
dervisningstimme steg en aning i bör-
jan av århundradet åren 2001-2002, 
men år 2004 var nivån ungefär den-
samma som 2000.  

de undervisningsväsendets strategiska 
principer. I verksamheten i det finska 
arbetarinstitutet var huvudvikten vid 
den egentliga institutundervisningen, 

men på programmet fanns också ar-
betskraftspolitisk utbildning. Därtill 
fanns kurser inom öppna universitetet 
och kurser beställda av arbetsgivaren.



229SKOLORNA I ÅBO AVSPEGLAR SIN TID

de undervisningsväsendets strategis-
ka principer. I verksamheten i det fins-
ka arbetarinstitutet var huvudvikten
vid den egentliga institutundervisnin-

gen, men på programmet fanns också 
arbetskraftspolitisk utbildning. Därtill 
fanns kurser inom öppna universitetet 
och kurser beställda av arbetsgivaren.

I det finska arbetarinstitutet hade kur-
serna i språk mest studerande. Även
konst- och färdighetsämnen var popu-
lära. År 2000 fanns det förutom rektor 
och biträdande rektor fem ordinarie lä-
rare och 135 timlärare. I institutet stu-
derade då över 7000 personer, varav

majoriteten var kvinnor. Egentliga Fin-
lands TE-central hade beställt arbets-
kraftsutbildning som var avsedd för ar-
betslösa 17-25-åringar. I det svenska
arbetarinstitutet studerade 700-800
personer i början av 2000-talet.

Timmar Studerande på olika kurser

Finska arbetarinstitutet

Arbetarinstitutets undervisning  18 164  13 331

Undervisning inom öppna universitetet 346 157

Arbetskraftspolitisk utbildning 2009 79

Kurser beställda av arbetsgivaren 192 65

Sammanlagt  20 711  13 632

Svenska arbetarinstitutet

Sammanlagt 3867 1633

Finska arbetarinstitutet

2000 2001 2002 2003 2004 2005

Studerande sammanlagt 7063 6014 6130 7176 7397 7884

Kvinnor 5442 4705 4686 5535 5512 6307

Män 1621 1309 1444 1641 1885 1577

Svenska arbetarinstitutet

Studerande sammanlagt  856  744  859  748  705 769

Kvinnor  643  551  665  569  550 577

Män  212  193  194  179  155 192

År

2000 22538 92

2001 23505 95

2002 23705 95

2003 25057 90

2004 24571 91

ÅBOS ARBETARINSTITUT ÅR 2000

Vuxenutbildningen minskade i det
finska institutetår 2003 med 2 % vid
årets början och med 6,7 % på hösten. 
Fortsättningsvis var kvinnorna i ma-
joritet bland studerandena. Institutet
satsade på lite äldre deltagare. Ande-
len som var över 70 år – såväl män som
kvinnor – var större än de som var un-
der 20 år.  

År 2004 hade det finska arbetarins-
titutet undervisning på 25 olika plat-
ser. Lärarna och föreläsarna var sam-
manlagt över 300. Institutet koordine-
rade flera utbildnings- och utvecklin-
gsprojekt, som förverkligades i samar-
bete med andra medborgar- och arbe-
tarinstitut.  

Det finska arbetarinstitutets nya
rektor Ilkka Virta konstaterade i en in-
tervju i Turun Sanomat 2005, att ins-
titutets mål är att öka antalet kortkur-
ser. Samtidigt försöker man utveckla
kursernas innehåll, så att de bättre
motsvarar studerandenas målsättnin-
gar. Långa och tunga kurser som tar ett 
helt år kommer man att dela upp. Mest 
undervisade man i språk, handarbete, 
konstämnen och motion. Studerande-
na var 2004 närmare 7400, och i olika 
kortkurser 14 500. Man försökte också 
ha ett kursutbud för speciella grupper, 
såsom åldringar, arbetslösa och sådana
som hade låg utbildning.

Huvuddelen av arbetarinstitutens
studerande var Åbobor, men det kom
också årligen studerande från andra
kommuner. Ilkka Virta berättade vi-

ELEVANTALEN I ARBETARINSTITUTEN I ÅBO 2000-2005

dare, att det till veckoslutsseminari-
er kunde komma deltagare från flera
hundra kilometers avstånd. Ett pro-
jekt med universitetsverksamhet för
åldrande hade startats av rektor Arto
Kaarma.

Arbetarinstitutens kostnad per un-
dervisningstimme steg en aning i bör-
jan av århundradet åren 2001-2002,
men år 2004 var nivån ungefär den-
samma som 2000.  

ARBETARINSTITUTENS 
UNDERVISNINGSTIMMAR OCH 

KOSTNADERNA PER TIMME 2000-2004

Undervisnings-
timmar

€/ 
undervisnings-

timme

Vuxenutbildningen minskade i det 
finska institutetår 2003 med 2 % vid 
årets början och med 6,7 % på hösten. 
Fortsättningsvis var kvinnorna i ma-
joritet bland studerandena. Institutet 
satsade på lite äldre deltagare. Ande-
len som var över 70 år – såväl män som 
kvinnor – var större än de som var un-
der 20 år.  

År 2004 hade det finska arbetarin-
stitutet undervisning på 25 olika plat-
ser. Lärarna och föreläsarna var sam-
manlagt över 300. Institutet koordine-
rade flera utbildnings- och utvecklings-
projekt, som förverkligades i samar- 
bete med andra medborgar- och arbe-
tarinstitut.  

Det finska arbetarinstitutets nya 
rektor Ilkka Virta konstaterade i en in-
tervju i Turun Sanomat 2005, att ins- 
titutets mål är att öka antalet kortkur-
ser. Samtidigt försöker man utveck-
la kursernas innehåll, så att de bättre 
motsvarar studerandenas målsättning-
ar. Långa och tunga kurser som tar ett 
helt år kommer man att dela upp. Mest 
undervisade man i språk, handarbete, 
konstämnen och motion. Studerande-
na var 2004 närmare 7400, och i olika 
kortkurser 14 500. Man försökte också 
ha ett kursutbud för speciella grupper, 
såsom åldringar, arbetslösa och sådana 
som hade låg utbildning.

Huvuddelen av arbetarinstitutens 
studerande var Åbobor, men det kom 
också årligen studerande från andra 
kommuner. Ilkka Virta berättade vi-

dare, att det till veckoslutssemina-
rier kunde komma deltagare från fle-
ra hundra kilometers avstånd. Ett pro-
jekt med universitetsverksamhet för 
åldrande hade startats av rektor Arto 
Kaarma.

Arbetarinstitutens kostnad per un-
dervisningstimme steg en aning i bör-
jan av århundradet åren 2001-2002, 
men år 2004 var nivån ungefär den-
samma som 2000.  

de undervisningsväsendets strategis-
ka principer. I verksamheten i det fins-
ka arbetarinstitutet var huvudvikten
vid den egentliga institutundervisnin-

gen, men på programmet fanns också 
arbetskraftspolitisk utbildning. Därtill 
fanns kurser inom öppna universitetet 
och kurser beställda av arbetsgivaren.

I det finska arbetarinstitutet hade kur-
serna i språk mest studerande. Även
konst- och färdighetsämnen var popu-
lära. År 2000 fanns det förutom rektor 
och biträdande rektor fem ordinarie lä-
rare och 135 timlärare. I institutet stu-
derade då över 7000 personer, varav

majoriteten var kvinnor. Egentliga Fin-
lands TE-central hade beställt arbets-
kraftsutbildning som var avsedd för ar-
betslösa 17-25-åringar. I det svenska
arbetarinstitutet studerade 700-800
personer i början av 2000-talet.

Timmar Studerande på olika kurser

Finska arbetarinstitutet

Arbetarinstitutets undervisning  18 164  13 331

Undervisning inom öppna universitetet 346 157

Arbetskraftspolitisk utbildning 2009 79

Kurser beställda av arbetsgivaren 192 65

Sammanlagt  20 711  13 632

Svenska arbetarinstitutet

Sammanlagt 3867 1633

Finska arbetarinstitutet

2000 2001 2002 2003 2004 2005

Studerande sammanlagt 7063 6014 6130 7176 7397 7884

Kvinnor 5442 4705 4686 5535 5512 6307

Män 1621 1309 1444 1641 1885 1577

Svenska arbetarinstitutet

Studerande sammanlagt  856  744  859  748  705 769

Kvinnor  643  551  665  569  550 577

Män  212  193  194  179  155 192

År

2000 22538 92

2001 23505 95

2002 23705 95

2003 25057 90

2004 24571 91

ÅBOS ARBETARINSTITUT ÅR 2000

Vuxenutbildningen minskade i det
finska institutetår 2003 med 2 % vid
årets början och med 6,7 % på hösten. 
Fortsättningsvis var kvinnorna i ma-
joritet bland studerandena. Institutet
satsade på lite äldre deltagare. Ande-
len som var över 70 år – såväl män som
kvinnor – var större än de som var un-
der 20 år.  

År 2004 hade det finska arbetarins-
titutet undervisning på 25 olika plat-
ser. Lärarna och föreläsarna var sam-
manlagt över 300. Institutet koordine-
rade flera utbildnings- och utvecklin-
gsprojekt, som förverkligades i samar-
bete med andra medborgar- och arbe-
tarinstitut.  

Det finska arbetarinstitutets nya
rektor Ilkka Virta konstaterade i en in-
tervju i Turun Sanomat 2005, att ins-
titutets mål är att öka antalet kortkur-
ser. Samtidigt försöker man utveckla
kursernas innehåll, så att de bättre
motsvarar studerandenas målsättnin-
gar. Långa och tunga kurser som tar ett 
helt år kommer man att dela upp. Mest 
undervisade man i språk, handarbete, 
konstämnen och motion. Studerande-
na var 2004 närmare 7400, och i olika 
kortkurser 14 500. Man försökte också 
ha ett kursutbud för speciella grupper, 
såsom åldringar, arbetslösa och sådana
som hade låg utbildning.

Huvuddelen av arbetarinstitutens
studerande var Åbobor, men det kom
också årligen studerande från andra
kommuner. Ilkka Virta berättade vi-

ELEVANTALEN I ARBETARINSTITUTEN I ÅBO 2000-2005

dare, att det till veckoslutsseminari-
er kunde komma deltagare från flera
hundra kilometers avstånd. Ett pro-
jekt med universitetsverksamhet för
åldrande hade startats av rektor Arto
Kaarma.

Arbetarinstitutens kostnad per un-
dervisningstimme steg en aning i bör-
jan av århundradet åren 2001-2002,
men år 2004 var nivån ungefär den-
samma som 2000.  
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skolornas direktioner skulle vara akti-
va i läroanstalternas utveckling.

I början av 1990-talet skötte Puola-
lamäen lukio med framgång sin speci-
aluppgift som baserade sig på en mu-
sikbetonad läroplan. Internationalise-
ringen hade beaktats i Puolalan koulu 
när man i en klass gav en del av under-
visningen på engelska. Man hade där
också börjat ett försök med att använ-
da datorer som hjälpmedel. Aurajo-
en lukio verkade som ett årskurslöst
idrottsgymnasium, där det var möjligt 
att kombinera vanlig skolgång med trä-
ningar. I Kastun lukio fortsatte man ett 
försök som naturvetenskapligt gym-
nasium. Eleverna hade möjlighet att
välja antingen en läroplan med utö-
kad biologi och fysik eller utökad fysik 
och kemi. Läsåret 1990-1991 började 
man i Katedralskolan ett försök med
årskurslöst gymnasium där man sam-
tidigt minskade de obligatoriska kur-
sernas antal. Såväl elever som lärare
ansåg att detta ökade elevernas studi-
emotivation. Rektor Bertel Wahlström
ansåg, att det nya gymnasiet gav ele-
verna större valfrihet och att gymnasi-
et i högre grad än tidigare var en sko-
la som förberedde för universitetsstu-
dier. Kvällsgymnasiet hade samarbete 
med yrkesutbildningen. Hösten 1991
startade normalskolan en internatio-
nell gymnasieutbildning. Följande år
startade man ett försök med konst och 
kommunikation.

Utvecklandet av skolan är ofta ett
projekt, som många olika bakgrund-
skrafter tar del i. Man behöver ener-
giska personer som verkligen tror på
idén. Om hur musiken kom till Puolala-
mäen lukio har Jaakko Lavaste skrivit:

Lavastes mål var att i Åbo grunda ett
musikgymnasium, men statsrådet gav 
inte tillstånd. För att få följande ansö-
kan 1988 att lyckas satsade man myc-
ket och påverkare kontaktades. Så gjor-
de också Harri Holkeris regering, vars 
undervisningsminister var Christoffer 
Taxell, ett positivt beslut. Jarmo Kok-
konen önskade, att musiken skulle be-
tyda något för de unga också efter sko-

På 1980- och 1990 talen var det
många av Åbos grundskolor och 
gymnasier som specialiserade

sig. Detta möjliggjordes av frikommun-
sförsöket. Vid grundskolereformens
införande på 1970-talet underströk
man starkt att alla skolor skulle verka 
utgående från samma läroplan. Elever-
nas specialintressen och specialbegåv-
ningar framhölls inte på den tiden.

Nya riktlinjer för specialisering
Jaakko Lavaste hade framhållit i slu-
tet av 1980-talet, att skolverket stöder 
skolornas självständiga, nya betonin-
gar och skapande utveckling. I början 

SATSNING PÅ 
SPECIALISERING – 
MÅNGKULTURELL
VERKSAMHET OCH
INTERNATIONALISERING
I SKOLANS VARDAG

av årtiondet hade det funnits en hel del
projekt, men sedan följde en lugnare
period. Målsättningen var också att
grunda en internationell skola. När un-
dervisningsministeriet inte beviljade
alla försöksansökningar, ansåg Turkka 
Hietanen, att man kunde verka inom de
ramar som lagstiftningen gav utan den 
högre förvaltningsnivåns tillstånd. I
Åbo fanns det ambitioner att även lågs-
tadieskolor kunde ha en viss speciali-
sering. Som exempel nämnde Hietanen
en bildkonstklass i Martin koulu och en
klass för dans i Aunelan koulu. Särs-
kilt gymnasierna var tvungna att tänka 
över sin verksamhet, för de tävlade om 
mellanstadiets elever. Man önskade att 
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På 1980- och 1990 talen var det 
många av Åbos grundskolor och 
gymnasier som specialiserade 

sig. Detta möjliggjordes av frikommuns- 
försöket. Vid grundskolereformens in-
förande på 1970-talet underströk man 
starkt att alla skolor skulle verka utgå-
ende från samma läroplan. Elevernas 
specialintressen och specialbegåvning-
ar framhölls inte på den tiden.

Nya riktlinjer för specialisering
Jaakko Lavaste hade framhållit i slutet 
av 1980-talet, att skolverket stöder sko-
lornas självständiga, nya betoningar 
och skapande utveckling. I början av 

årtiondet hade det funnits en hel del 
projekt, men sedan följde en lugnare 
period. Målsättningen var också att 
grunda en internationell skola. När un-
dervisningsministeriet inte beviljade 
alla försöksansökningar, ansåg Turkka 
Hietanen, att man kunde verka inom 
de ramar som lagstiftningen gav utan 
den högre förvaltningsnivåns tillstånd. 
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en bildkonstklass i Martin koulu och en 
klass för dans i Aunelan koulu. Särskilt 
gymnasierna var tvungna att tänka 
över sin verksamhet, för de tävlade om 
mellanstadiets elever. Man önskade att

skolornas direktioner skulle vara akti-
va i läroanstalternas utveckling.

I början av 1990-talet skötte Puola-
lamäen lukio med framgång sin speci-
aluppgift som baserade sig på en mu-
sikbetonad läroplan. Internationalise-
ringen hade beaktats i Puolalan koulu 
när man i en klass gav en del av under-
visningen på engelska. Man hade där
också börjat ett försök med att använ-
da datorer som hjälpmedel. Aurajo-
en lukio verkade som ett årskurslöst
idrottsgymnasium, där det var möjligt 
att kombinera vanlig skolgång med trä-
ningar. I Kastun lukio fortsatte man ett 
försök som naturvetenskapligt gym-
nasium. Eleverna hade möjlighet att
välja antingen en läroplan med utö-
kad biologi och fysik eller utökad fysik 
och kemi. Läsåret 1990-1991 började 
man i Katedralskolan ett försök med
årskurslöst gymnasium där man sam-
tidigt minskade de obligatoriska kur-
sernas antal. Såväl elever som lärare
ansåg att detta ökade elevernas studi-
emotivation. Rektor Bertel Wahlström
ansåg, att det nya gymnasiet gav ele-
verna större valfrihet och att gymnasi-
et i högre grad än tidigare var en sko-
la som förberedde för universitetsstu-
dier. Kvällsgymnasiet hade samarbete 
med yrkesutbildningen. Hösten 1991
startade normalskolan en internatio-
nell gymnasieutbildning. Följande år
startade man ett försök med konst och 
kommunikation.

Utvecklandet av skolan är ofta ett
projekt, som många olika bakgrund-
skrafter tar del i. Man behöver ener-
giska personer som verkligen tror på
idén. Om hur musiken kom till Puolala-
mäen lukio har Jaakko Lavaste skrivit:

Lavastes mål var att i Åbo grunda ett
musikgymnasium, men statsrådet gav 
inte tillstånd. För att få följande ansö-
kan 1988 att lyckas satsade man myc-
ket och påverkare kontaktades. Så gjor-
de också Harri Holkeris regering, vars 
undervisningsminister var Christoffer 
Taxell, ett positivt beslut. Jarmo Kok-
konen önskade, att musiken skulle be-
tyda något för de unga också efter sko-

På 1980- och 1990 talen var det
många av Åbos grundskolor och 
gymnasier som specialiserade

sig. Detta möjliggjordes av frikommun-
sförsöket. Vid grundskolereformens
införande på 1970-talet underströk
man starkt att alla skolor skulle verka 
utgående från samma läroplan. Elever-
nas specialintressen och specialbegåv-
ningar framhölls inte på den tiden.

Nya riktlinjer för specialisering
Jaakko Lavaste hade framhållit i slu-
tet av 1980-talet, att skolverket stöder 
skolornas självständiga, nya betonin-
gar och skapande utveckling. I början 

SATSNING PÅ 
SPECIALISERING – 
MÅNGKULTURELL 
VERKSAMHET OCH 
INTERNATIONALISERING 
I SKOLANS VARDAG

av årtiondet hade det funnits en hel del
projekt, men sedan följde en lugnare
period. Målsättningen var också att
grunda en internationell skola. När un-
dervisningsministeriet inte beviljade
alla försöksansökningar, ansåg Turkka 
Hietanen, att man kunde verka inom de
ramar som lagstiftningen gav utan den 
högre förvaltningsnivåns tillstånd. I
Åbo fanns det ambitioner att även lågs-
tadieskolor kunde ha en viss speciali-
sering. Som exempel nämnde Hietanen
en bildkonstklass i Martin koulu och en
klass för dans i Aunelan koulu. Särs-
kilt gymnasierna var tvungna att tänka 
över sin verksamhet, för de tävlade om 
mellanstadiets elever. Man önskade att 



231SKOLORNA I ÅBO AVSPEGLAR SIN TID
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alla försöksansökningar, ansåg Turkka 
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ramar som lagstiftningen gav utan den 
högre förvaltningsnivåns tillstånd. I
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sering. Som exempel nämnde Hietanen
en bildkonstklass i Martin koulu och en
klass för dans i Aunelan koulu. Särs-
kilt gymnasierna var tvungna att tänka 
över sin verksamhet, för de tävlade om 
mellanstadiets elever. Man önskade att 

” Musikverksamheten blev en stor 
framgång. Särskilt, när man som lä-
rare fick Jarmo Kokkonen, den be-
römda kompositören Joonas Kokko-
nens son. Han dök upp hos mig våren 
1987 och erbjöd sig som musiklektor 
i gymnasiet. Han klargjorde sina pla-
ner: körer, orkestrar och jazz. Stora 
planer, tänkte jag, men på våren val-
des han interimistiskt till den nämn- 
da tjänsten. Det var nämligen så, att 
han inte hade behörighet för lektors-
tjänst, eftersom han studerat vid Sibe-
liusakademins kyrkomusiklinje. Trots 
avsaknad av formell behörighet, visa-
de han sig vara en mycket kompetent 
musiklärare. Kända blev framförallt 
julkonserterna som ordnades i Mika-
elskyrkan.”  (övers.).
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va i läroanstalternas utveckling.

I början av 1990-talet skötte Puola-
lamäen lukio med framgång sin speci-
aluppgift som baserade sig på en mu-
sikbetonad läroplan. Internationalise-
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när man i en klass gav en del av under-
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också börjat ett försök med att använ-
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idrottsgymnasium, där det var möjligt 
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ningar. I Kastun lukio fortsatte man ett 
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nasium. Eleverna hade möjlighet att 
välja antingen en läroplan med utö-
kad biologi och fysik eller utökad fysik 
och kemi. Läsåret 1990-1991 började 
man i Katedralskolan ett försök med 
årskurslöst gymnasium där man sam- 
tidigt minskade de obligatoriska kur-
sernas antal. Såväl elever som lärare 
ansåg att detta ökade elevernas studie-
motivation. Rektor Bertel Wahlström 
ansåg, att det nya gymnasiet gav ele- 
verna större valfrihet och att gymnasi- 
et i högre grad än tidigare var en sko-
la som förberedde för universitetsstu-
dier. Kvällsgymnasiet hade samarbete 
med yrkesutbildningen. Hösten 1991 
startade normalskolan en internatio-
nell gymnasieutbildning. Följande år 
startade man ett försök med konst och 
kommunikation.

Utvecklandet av skolan är ofta ett 
projekt, som många olika bakgrunds-
krafter tar del i. Man behöver ener- 
giska personer som verkligen tror på 
idén. Om hur musiken kom till Puolala- 
mäen lukio har Jaakko Lavaste skrivit:
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lan. Han ville fostra eleverna till kon-
sumenter av musik. När musikklasser-
nas budget i Puolalamäki 1992 varit ca 
600 000 mark per år, var detta inte til-
lräckligt, utan man samlade in medel 
vid framträdanden och från en unders-
tödsförening.

Verksamhet med idrottsgymna-
sium hade man haft på försök i vissa 
orter redan på 1980-talet. Även i Åbo 
hade detta planerats, men till en bör-
jan koncentrerades verksamheten till 
orter som hade idrottsinstitut. Olym-
piska kommitténs träningschef Kalevi 
Tuominen konstaterade 1989 i en in-
tervju i Turun Sanomat, att intresset 
för att grunda nya idrottsgymnasier är 
på stigande. I Egentliga Finland fanns 
det ännu inte en sådan läroanstalt och 
Tuominen uppmanade Åbo att snab-
bt föra projektet vidare innan det var 
för sent.

Skoldirektör Lavaste var också po-
sitivt inställd till planerna. Från bör-
jan av 1980-talet hade Luostarivuoren 
lukio och Aurajoen lukio i sitt utbild-
ningsprogram satsat på idrott. Förut-
sättningarna för att grunda ett idrott-
sgymnasium i Åbo var goda. Man tänk-
te sig att grenarna kunde vara friidrott, 
ishockey, basketboll, rodd och skytte.

Ursprungligen hade man tänkt sig 
Luostarivuoren lukio som idrottsgym-
nasium, men vid närmare klargöran-
den gick man ändå in för Aurajoen lu-
kio. Försöket skulle börja läsåret 1990-
1991 från den första klassen som ett 

årskurslöst idrottsgymnasium. Un-
dervisningsminister Christoffer Ta-
xell och undervisningsministeriet var 
välvilligt inställda till projektet. Tills-
tånd för försöket fick man i maj. Bes-
lutet kom sedan snabbt, för Finlands 
idrottsförbund drev på grundandet av 
idrottsgymnasier. Till en början tog 
man emot 36 idrottare. En stor del av 
eleverna kom från andra orter än Åbo. 

Aurajoen lukio var i början av 
1990-talet det enda gymnasiet i Fin-
land som verkade årskurslöst. För 
idrottarna garanterades här en möjlig-
het, att avancera enligt ett eget tävlin-
gs- och träningsprogram. Studietiden i 
gymnasiet kunde variera kraftigt. I vis-
sa få fall var det 2,5 år och någon gång 
med specialtillstånd 5 år.

Lavaste har skrivit om idrottsgym-
nasiets första tider:

Aurajoen lukios huvudtränare Hannu 
Rautala ansåg att konceptet var lyckat. 

Elevernas motivation var god, och sys-
temet gav utmärkta förutsättningar för 
såväl idrott som studier.

Även i lågstadieskolorna skedde en 
liknande trend. Från hösten 1991 hade 
Pääskyvuoren koulu en idrottsbetonad 
undervisning i årskurs 3. Eleverna togs 
visserligen bara från det egna distrik-
tet. Det var den första idrottsklassen i 
Finland.

Från hösten 1992 verkade Juha-
na Herttuan lukio som ett gymnasium 
med betonad undervisning i konst 
och kommunikation samt Turun Ly-
seon lukio som ett gymnasium med 
betonad undervisning i företagsam-

Motion och idrott togs med i skolverksamheten 
först under självständighetstiden. Även Åbo blev 
en idrottsstad. På Idrottsparkens kolstybb vann 
stadens son Paavo Nurmi flera ståtliga segrar. I 
skolorna blev tävlingsverksamheten livligare från 
1950-talet. I början av 1990-talet blev Auarajo-
en lukio ett idrottsgymnasium och Pääskyvuoren 
koulu blev en idrottsbetonad skola. (Vesa Mus-
tikkamaa)
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600 000 mark per år, var detta inte till-
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eleverna kom från andra orter än Åbo. 

Aurajoen lukio var i början av 
1990-talet det enda gymnasiet i Fin-
land som verkade årskurslöst. För 
idrottarna garanterades här en möj-
lighet, att avancera enligt ett eget täv-
lings- och träningsprogram. Studie- 
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tigt. I vissa få fall var det 2,5 år och nå-
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Aurajoen lukio var i början av
1990-talet det enda gymnasiet i Fin-
land som verkade årskurslöst. För
idrottarna garanterades här en möjlig-
het, att avancera enligt ett eget tävlin-
gs- och träningsprogram. Studietiden i 
gymnasiet kunde variera kraftigt. I vis-
sa få fall var det 2,5 år och någon gång 
med specialtillstånd 5 år.

Lavaste har skrivit om idrottsgym-
nasiets första tider:

Aurajoen lukios huvudtränare Hannu 
Rautala ansåg att konceptet var lyckat. 

Elevernas motivation var god, och sys-
temet gav utmärkta förutsättningar för 
såväl idrott som studier.

Även i lågstadieskolorna skedde en 
liknande trend. Från hösten 1991 hade 
Pääskyvuoren koulu en idrottsbetonad 
undervisning i årskurs 3. Eleverna togs 
visserligen bara från det egna distrik-
tet. Det var den första idrottsklassen i 
Finland.

Från hösten 1992 verkade Juha-
na Herttuan lukio som ett gymnasium 
med betonad undervisning i konst 
och kommunikation samt Turun Ly-
seon lukio som ett gymnasium med 
betonad undervisning i företagsam-

År 2000 fann det tio högstadier som hade en betonad undervisning i minst ett ämne. I Luostarivuoren 
koulu fanns bl.a. svenska språkbadsklasser. (Lauri Tiikasalo)

” Bättre skola och rektor hade jag 
inte kunnat välja, för Seesto skötte och 
organiserade allting självständigt och 
exakt. Först började idrottsgymnasiet 
med ishockey, fotboll och basketboll, 
men senare utvidgades utbudet när 
Seppo Okko blivit rektor. Som lärare 
fick man de olika grenarnas toppträ-
nare. Bland de kändaste eleverna kan 
man nämna NHL-spelarna Saku och 
Mikko Koivu, tennisstjärnan Jarkko 
Nieminen och basketspelaren Teemu 
Rannikko”  (övers.).
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het. Steinerskolan, som hade sina röt-
ter i Tyskland, förverkligade också 
sin särskilda undervisningsidé. I Åbo 
hade Steinerskolan verkat redan så 
länge, att man stod inför att grunda ett 
gymnasium. Denna privata skola hade 
våren 1990 av statsrådet fått tillstånd 
att verka som grundskolans ersättan-
de skola, och därefter beslöt också 
stadsfullmäktige att göra en överens-
kommelse med Steinerskolans huvud-
man om godkännandet som ersättan-
de skola.

Grundskolorna och gymnasierna 
fortsatte specialiseringen även efter 
2000. Då fanns det i Åbos grundskolor 
redan musik-, bildkonst-, idrotts- och 
matematikklasser, vilkas elevupptag-
ningsområde var hela staden. Därtill 
hade vissa skolor klasser med under-
visning i annat språk eller tvåspråkig 
undervisning. År 2000 fanns det i hög-
stadieskolorna åtminstone en klass 
med specialisering. Sammanlagt var 
dessa klasser 19. Detta påverkar ele- 
vernas skolval.

På våren 2000 beslöt undervisnings- 
nämndens finska sektion att för Kupit-
taan lukio söka om tillstånd för en linje 
med informationsteknologi och media, 
men undervisningsministeriet förhöll 
sig då negativt till alla ansökningar om 
specialtillstånd. Detta hindrade likväl 
egentligen inte undervisning i enlig-
het med planerna. Skolan hade bered-
skap att starta en sådan undervisning 

från början av läsåret 2000-2001, och 
undervisningsnämndens finska sek-
tion förhöll sig positivt. Därtill fanns i 
staden Aurajoen lukio med idrottsbe-
toning, Juhana Herttua med konst och 
kommunikation, Kastu med natur-
vetenskap, Perno med teknologi och 
industri samt Puolalamäki med musik.

Läroanstalternas specialisering kan 
skapa förutsättningar för att effektive-
ra och utvidga verksamheten. Att stö-
da de unga i deras ”dubbla” studerande 
fick sin början i Aurajoki idrottsgym-
nasium. Utgående från idrottsgymna-
siet startades arbetet för att grunda en 
idrottsakademi 2002. Idrottsakademin 
var ett nätverk, som till en början för-
verkligades av idrottsgymnasiet, Åbo 
yrkesinstitut och Åbo yrkeshögskola. 
Officiellt började verksamheten i bör-
jan av år 2004. Katedralskolan samar-
betade med idrottsgymnasiet, vilket 
gav de svenskspråkiga eleverna möj-
lighet att delta i idrottsverksamheten.

Flyktingar och emigranter
I slutet av 1990-talet började man i de 
största städerna i Finland se ett feno-
men, som delvis var väntat, men som 
ändå överraskade. Det var bekant från 
Förenta staterna och från många av 
Europas länder. Till dem hade det av 
olika orsaker kommit folk från främ- 
mande kulturer. Världskrigets spår ha-
de något så när sopats undan i Europa, 
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men i världens krisområden var flyk-
tingar och flyktingläger vardag. Vissa 
kulturskillnader hade man ju nog kun-
nat iaktta bland eleverna redan tidiga-
re.

Redan på 1980-talet fäste man upp-
märksamhet vid två små elevgrupper: 
ortodoxa och romer. Undervisningen 
av ortodoxa elever försvårades av att 
de var spridda i olika skolor. Efter att 
ärendet utretts, samlade man elever-
na i tre grupper, som en ortodox lärare 
undervisade på tider som passade alla. 
Den ortodoxa kyrkan var nöjd med det-
ta arrangemang, och modellen sprid-
des till andra orter som hade ortodox 
befolkning.

De romska elevernas skolgång var 
oregelbunden, och man fick inte alla 
elever till läroplikten. I Åbo gjordes en 
undersökning av elevsituationen på in-
itiativ av Frikyrkans pastor Vänö Lind-
berg. Länsstyrelsen ville utvidga un-
dersökningen till att gälla hela länet, 
och anställde Lindberg för detta upp-
drag. Skolstyrelsen utvidgade sedan 
undersökningen till att gälla hela lan-
det – utgående från Åbos modell. 

I Åbo fanns det ca 1000 bokförda 
utlänningar i slutet av 1980-talet. Man 
kunde inte se stora förändringar i an-
talet. Händelserna i Chile väckte på sin 
tid stor uppmärksamhet också i Fin-
land, och från detta fjärran land kom 
det också flyktingar till Åbo. Här bör-
jade en utveckling, som fortgått och på 
många sätt ändrat även skolornas liv.  

Vintern 1987 började de statliga 
myndigheterna klarlägga möjligheter-
na, att placera flyktingar även utan- 
för huvudstadsregionen. Ärendet togs 
därefter upp i stadsstyrelsen. Som ett 
alternativ hade man framfört place-
ring av en ”liten flyktinggrupp” i Åbo. 
Till staden hade tidigare kommit några 
tiotal flyktingar, och de hade anpas-
sat sig väl till de nya förhållandena. 
Staten lovade ersätta kostnaderna för 
gruppen under det första året. Stads-
styrelsen fäste också uppmärksamhet 
vid, att även skolväsendet bör förbere-
da sig för att en eventuell flyktinggrupp 
kommer. Snart efter detta anlände någ-
ra tiotal vietnameser till staden, de för-
sta kvotflyktingarna. I gruppen fanns 
åtta barn i skolåldern. För dem ordna-
des på sommaren undervisning i Kråk-
kärret – enheten vid Ormsgränd. På 
hösten fördes flyktingundervisningen 
till Pääskyvuoren koulu. Vid flykting-
mottagningen gjordes samarbete med 
flera olika myndigheter.

Flyktingbarnen började sin skol-
gång i små grupper. I Åbo varade det 
första skedets undervisning i ett år. Där-
efter flyttade eleven till en finsksprå-
kig klass, om han/hon hade tillräckli-
ga inlärningsförutsättningar. Att eleven 
kom till en finskspråkig klass berodde 
på principen om att skolvalet görs ut-
gående från ortens majoritetsspråk. De 
svenska skolorna fick också med åren 
invandrarelever, men då hade eleven 
börjat sin skolgång i en ort med svens- 
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ka som majoritetsspråk. År 1989 fanns 
det sammanlagt 27 invandrarelever. 
Första skedets grupper var Vasara-
mäen koulu och Pääskyvuoren koulu. 
Senare fanns det grupper också i Jäkär-
lä, Pansio och Runosmäki. Undervis-
ningen försvårades av brist på materi-
el och på flyktingarnas heterogenitet. 
Eleverna var ofta av olika ålder, hade 
olika livserfarenheter, olika språk och 
utbildningsbakgrund. I allmänhet var 
eleverna ändå ivriga och lärde sig rätt 
snabbt.

I Föriviesti fanns en artikel om in-
ternationaliseringen i Åbos skolor. Där 
ingick en berättelse av en flicka som 
flyttat från Afrika till Åbo:

”Vår skola var ganska stor, vi var un-
gefär 300. Skolämnena var ungefär 
desamma, men i Somalia hade vi in-
te handarbete, musik eller teckning. 
Som främmande språk hade vi ara-
biska. I vår klass var vi 60, som sedan 
delades i grupper. Skoldagen börja-
de kl. 7.00 och slutade kl. 12.00. Skol-
dagen hade bara en rast. Man mås-
te sluta skoldagen redan kl. 12.00 för 
sedan blev det för hett i solen. Fredag 
var ledig dag. Lärarna var mycket 
strängare än i Finland.” (övers.)

I Åbo hade 0,8 % av befolkningen år 
1990 ett annat språk än finska el-
ler svenska. Andelen växte förvånan-
de snabbt. I mitten av 1990-talet det i 
Åbo över 3000 utländska medborgare 

och ca 970 flyktingar. En stor del av in-
flyttarna kom från Ingermanland. Åbo 
hade förbundit sig att årligen ta emot 
150 kvotflyktingar.

I flera av Åbos lågstadieskolor i mit-
ten på 1990-talet, såsom Aunela, Laus-
te, Majanummi och Varissuo, var det 
mångkulturella en del av skolans var-
dag. Man kunde säga att skolorna kom 
i kontakt med främmande kulturer via 
sina invandrarelever. Undervisning i 
eget modersmål gavs på 11 språk. Un-
dervisning i finska för invandrarelever 
på högstadiet koncentrerades till den 
finska samskolan.

I slutet av årtiondet fanns det re-
dan över 1000 elever med annat språk 
i Åbos grundskolor och gymnasier. De 
stöddes bl.a. med undervisning i eget 
språk och med stödundervisning. Det 
var svårt att hitta lämpliga personer 
för uppgiften, men i Åbo gavs det un-
dervisning i eget språk på ryska, ara-

Under 1990-talet skedde mycket po-
sitivt. Invandrarundervisningen var år 
2000 ett av skolväsendets tyngdpunkt-
sområden. Läroplikten omfattar ock-
så invandrares barn i skolåldern. I den 
grundläggande utbildningen är målet, 
att elever med främmande språk ska 
få avgångsbetyg från grundskolan. så 
att det sedan är möjligt med fortsat-
ta studier i Finland. I Åbos grundsko-
lor och gymnasier fanns det år 2000 
över 1200 barn med ett annat språk än 
finska eller svenska. De representera-
de över 50 olika språk. I den grundläg-
gande utbildningen utgjorde eleverna 
med främmande språk 7,5 % av hela 
elevantalet, men i vissa områden kun-
de de vara en tredjedel av skolans ele-
vantal. Lärararbetet kan vara mycket 
utmanande i den mångkulturella mil-
jön, och barnet har svårt att nå fram-
gång, om man inte förstår skolans un-
dervisningsspråk. För dem som nyli-
gen har kommit till Åbo och för asylsö-
kande ordnas en förberedande under-
visning i fem olika skolor. Skolväsendet 
hade även ett integrationsprogram för 
invandrarnas barn och unga.

Stödåtgärder för elever med 
främmande språk

 – förberedande undervisning
 – undervisning i finska/svenska 

som andra språk
 – undervisning på eget språk
 – undervisning i eget modersmål 

(hemspråk)

I många skolor är det mångkulturella en del av 
skolans vardag. Eleverna får på samma gång mö-
jlighet att lära sig tolerans och internationalism. 
Till den finländska skoldagen hör oskiljaktigt en 
kostnadsfri måltid. Skolmåltid i Lausteen koulu 
2004. (Lauri Tiikasalo)

” Vår skola var ganska stor, vi var 
ungefär 300. Skolämnena var unge-
fär desamma, men i Somalia hade vi 
inte handarbete, musik eller teckning. 
Som främmande språk hade vi arabis-
ka. I vår klass var vi 60, som sedan de-
lades i grupper. Skoldagen började kl. 
7.00 och slutade kl. 12.00. Skoldagen 
hade bara en rast. Man måste sluta 
skoldagen redan kl. 12.00 för sedan 
blev det för hett i solen. Fredag var le-
dig dag. Lärarna var mycket stränga-
re än i Finland.”  (övers.)
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ka som majoritetsspråk. År 1989 fanns 
det sammanlagt 27 invandrarelever. 
Första skedets grupper var Vasara-
mäen koulu och Pääskyvuoren koulu. 
Senare fanns det grupper också i Jäkär-
lä, Pansio och Runosmäki. Undervis-
ningen försvårades av brist på materi-
el och på flyktingarnas heterogenitet. 
Eleverna var ofta av olika ålder, hade 
olika livserfarenheter, olika språk och 
utbildningsbakgrund. I allmänhet var 
eleverna ändå ivriga och lärde sig rätt 
snabbt.

I Föriviesti fanns en artikel om in-
ternationaliseringen i Åbos skolor. Där 
ingick en berättelse av en flicka som 
flyttat från Afrika till Åbo:

”Vår skola var ganska stor, vi var un-
gefär 300. Skolämnena var ungefär 
desamma, men i Somalia hade vi in-
te handarbete, musik eller teckning. 
Som främmande språk hade vi ara-
biska. I vår klass var vi 60, som sedan 
delades i grupper. Skoldagen börja-
de kl. 7.00 och slutade kl. 12.00. Skol-
dagen hade bara en rast. Man mås-
te sluta skoldagen redan kl. 12.00 för 
sedan blev det för hett i solen. Fredag 
var ledig dag. Lärarna var mycket 
strängare än i Finland.” (övers.)

I Åbo hade 0,8 % av befolkningen år 
1990 ett annat språk än finska el-
ler svenska. Andelen växte förvånan-
de snabbt. I mitten av 1990-talet det i 
Åbo över 3000 utländska medborgare 

och ca 970 flyktingar. En stor del av in-
flyttarna kom från Ingermanland. Åbo 
hade förbundit sig att årligen ta emot 
150 kvotflyktingar.

I flera av Åbos lågstadieskolor i mit-
ten på 1990-talet, såsom Aunela, Laus-
te, Majanummi och Varissuo, var det 
mångkulturella en del av skolans var-
dag. Man kunde säga att skolorna kom 
i kontakt med främmande kulturer via 
sina invandrarelever. Undervisning i 
eget modersmål gavs på 11 språk. Un-
dervisning i finska för invandrarelever 
på högstadiet koncentrerades till den 
finska samskolan.

I slutet av årtiondet fanns det re-
dan över 1000 elever med annat språk 
i Åbos grundskolor och gymnasier. De 
stöddes bl.a. med undervisning i eget 
språk och med stödundervisning. Det 
var svårt att hitta lämpliga personer 
för uppgiften, men i Åbo gavs det un-
dervisning i eget språk på ryska, ara-

Under 1990-talet skedde mycket po-
sitivt. Invandrarundervisningen var år 
2000 ett av skolväsendets tyngdpunkt-
sområden. Läroplikten omfattar ock-
så invandrares barn i skolåldern. I den 
grundläggande utbildningen är målet, 
att elever med främmande språk ska 
få avgångsbetyg från grundskolan. så 
att det sedan är möjligt med fortsat-
ta studier i Finland. I Åbos grundsko-
lor och gymnasier fanns det år 2000 
över 1200 barn med ett annat språk än 
finska eller svenska. De representera-
de över 50 olika språk. I den grundläg-
gande utbildningen utgjorde eleverna 
med främmande språk 7,5 % av hela 
elevantalet, men i vissa områden kun-
de de vara en tredjedel av skolans ele-
vantal. Lärararbetet kan vara mycket 
utmanande i den mångkulturella mil-
jön, och barnet har svårt att nå fram-
gång, om man inte förstår skolans un-
dervisningsspråk. För dem som nyli-
gen har kommit till Åbo och för asylsö-
kande ordnas en förberedande under-
visning i fem olika skolor. Skolväsendet 
hade även ett integrationsprogram för 
invandrarnas barn och unga.

Stödåtgärder för elever med 
främmande språk

 – förberedande undervisning
 – undervisning i finska/svenska 

som andra språk
 – undervisning på eget språk
 – undervisning i eget modersmål 

(hemspråk)

biska, somaliska, albanska, bosniska, 
kurdiska och vietnamesiska. Det mång-
kulturella blev en del av vardagen i fle-
ra skolor. I samma klass kunde det fin-
nas elever från Libanon, Pakistan, Eng-
land, Kosovo, Ryssland, Vietnam och 
naturligtvis från Finland. Kulturskill-
naderna som man såg i vardagen fost-
rade eleverna till tolerans.

”Lagen om främjande av invand-
rares integration samt mottagande av 
asylsökande” trädde i kraft i maj 1999. 
När man behandlar invandrarfrågor, 
måste man beakta att grupperna är he-
terogena. De invandrare som kom till 
Åbo hade invandrat av många olika or-
saker. En del hade kommit för att de va-
rit tvungna att lämna sin hemtrakt och 
en del för att komma till ett land med 
bättre arbetsmöjligheter. Återflyttning-
en över Finlands östra gräns (främst 
ingermanländare) hade några år varit 
livlig. Vissa grupper har inga möjlighe-
ter att återvända till sitt hemland. 

I den finländska grundläggande 
utbildningen sker undervisningen på 
finska, svenska, samiska eller tecken-
språk, men via invandrarna har mäng-
den undervisningsspråk ökat markant. 
Skolorna försöker även ge undervis-
ning i hemspråk. Alldeles lätt är detta 
inte, för vid det nya århundradets bör-
jan fanns det redan över 100 olika hem-
språk i Finland.

I Åbos skolor har man sedan 
1980-talet försökt anta de utmaning-
ar som det mångkulturella medför.

Under 1990-talet skedde mycket posi-
tivt. Invandrarundervisningen var år 
2000 ett av skolväsendets tyngdpunkt- 
sområden. Läroplikten omfattar ock-
så invandrares barn i skolåldern. I den 
grundläggande utbildningen är målet, 
att elever med främmande språk ska 
få avgångsbetyg från grundskolan. så 
att det sedan är möjligt med fortsat-
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lor och gymnasier fanns det år 2000 
över 1200 barn med ett annat språk än 
finska eller svenska. De representera-
de över 50 olika språk. I den grundläg-
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med främmande språk 7,5 % av hela 
elevantalet, men i vissa områden kun-
de de vara en tredjedel av skolans elev- 
antal. Lärararbetet kan vara mycket  
utmanande i den mångkulturella mil-
jön, och barnet har svårt att nå fram-
gång, om man inte förstår skolans un-
dervisningsspråk. För dem som nyli-
gen har kommit till Åbo och för asylsö-
kande ordnas en förberedande under-
visning i fem olika skolor. Skolväsendet 
hade även ett integrationsprogram för 
invandrarnas barn och unga.

Stödåtgärder för elever med 
främmande språk

 – förberedande undervisning
 – undervisning i finska/svenska 

som andra språk
 – undervisning på eget språk
 – undervisning i eget modersmål 

(hemspråk)
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År Antal Språk

1998 873 44

1999 985 45

2000 1083 52

2001 1143 55

2002 1249 58

2003 1266 62

2004 1220 58

2005 1183 56

2006 1245 56

2007  1238 59

2008  1210 59 

2009  1228

2010  1219

Språk 2000 2005

Ryska 21,30 16,11

Arabiska 12,14 14,34

Albanska 11,33 12,35

Kurdiska 8,52 13,34

Estniska 7,23 4,12

Somaliska 6,03 8,37

Vietnamesiska 6,19 5,18

 – stödundervisning
 – skolgångsbiträden
 – stödd undervisning

Exempelvis hösten 2000 var nästan 
hälften av eleverna som började sin 
skolgång i Lausteen koulu elever med 
främmande språk. Av hela skolans ele-
vantal talade en tredjedel något an-
nat språk än finska. Skolnämnden ha-
de också fäst uppmärksamhet vid lä-
get. Man ansåg, att det ur integrerin-
gens synvinkel skulle vara önskvärt, att 
högst en femtedel av en skolas elever 
skulle vara elever med ett främman-
de språk. Invandrarundervisningens 
resurser kunde man ändå öka, vilket 

underlättade läget i många skolor. År 
2000 hade man i stadens budget re-
serverat 5,0 milj. mark för olika stöd-
former som invandrarundervisningen 
behövde. Följande år var anslaget 6,0 
milj. mark.

Antalet elever med främmande 
språk ökade något i början av 2000-ta-
let. I den grundläggande utbildningen 
var deras andel 8,3 % av alla elever. Lä-
get varierade skolorna emellan och i 
vissa skolor var andelen 60 %. De olika 
språkgrupperna var 60, där de störs-
ta var ryska, arabiska, kurdiska och al-
banska. Detta krävde effektivering av 
stödåtgärderna i skolorna.

Skolornas verksamhet och profile-
ring påverkades stort av att befolknin-
gen med främmande språk fördelades 
ojämnt i de olika stadsdelarna. I Kråk-
kärret, Laustis och Hallis bodde för-
hållandevis mest invånare med annat 
språk än finska och svenska. I slutet av 
år 2009 var befolkningen med annat 
språk 7,1 % av hela stadens befolkning. 
I vissa stadsdelar var de i majoritet i de 
yngre årskullarna. Speciellt i Varissuon 
koulu har det mångkulturellas krafti-
ga ökning präglat skolan. Rektor Outi 
Rinne påpekade vid skolans 20-års ju-
bileum, att man strävat till att beakta 
de individuella behoven och elevernas 
bakgrund. 

Våren 2006 godkändes undervis-
ningsväsendets mångkulturella stra-
tegi för åren 2006-2008. Dess grund-

tanke var, att det mångkulturella är en 
bestående och ökande del av Åbosko-
lornas vardag. En sådan plan behövdes, 
för till det mångkulturella hörde mån-
ga sådana frågor, som inte hade beak-
tats vid undervisningsväsendets stra-
tegi från 2005.

År 2010 fanns det elever med främ-
mande språk särskilt i skolorna i Kråk-
kärret, Laustis, Pansio och Hallis. På 
högstadiet var de främst i Turun Suo-
malainen Ykteiskoulu, Kupittaan kou-
lu och i Aurajoen koulu. I den grund-
läggande utbildningen fanns det över 
1200 elever med annat språk. I gymna-
siet var andelen inte särskilt stor.

Internationaliseringens 
utvecklingslinjer
Vänortsverksamheten mellan Finland 
och Sverige hade börjat redan år 1940. 
Mellan vänorterna Åbo och Göteborg 
utvecklades ett skolsamarbete med 

ELEVER MED ANNAT SPRÅK 
I DEN GRUNDLÄGGANDE 

UTBILDNINGEN I ÅBO 1998-2010

DE STÖRSTA SPRÅKGRUPPERNA I 
UNDERVISNINGEN I FRÄMMANDE 

SPRÅK 2000 OCH 2005

Undervisningen i mångkulturella grupper kan vara utmanande. Klasslärarna får stöd av assistenter och lä-
rare i eget språk. Många lärare har aktivt utvecklat sin yrkeskunnighet för att kunna anta utmaningarna. I 
bild lärare från Nummenpakan koulu med assistenter och lärare i eget språk. Skolans lärare Outi och Arto 
Soilamo har forskat i invandraelevernas problem och skrivit en doktorsavhandling i ämnet.
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 – stödd undervisning

Exempelvis hösten 2000 var nästan 
hälften av eleverna som började sin 
skolgång i Lausteen koulu elever med 
främmande språk. Av hela skolans elev- 
antal talade en tredjedel något an-
nat språk än finska. Skolnämnden ha-
de också fäst uppmärksamhet vid lä-
get. Man ansåg, att det ur integrering-
ens synvinkel skulle vara önskvärt, att 
högst en femtedel av en skolas elever 
skulle vara elever med ett främman-
de språk. Invandrarundervisningens 
resurser kunde man ändå öka, vilket 
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främmande språk. Av hela skolans ele-
vantal talade en tredjedel något an-
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get. Man ansåg, att det ur integrerin-
gens synvinkel skulle vara önskvärt, att
högst en femtedel av en skolas elever 
skulle vara elever med ett främman-
de språk. Invandrarundervisningens
resurser kunde man ändå öka, vilket

underlättade läget i många skolor. År
2000 hade man i stadens budget re-
serverat 5,0 milj. mark för olika stöd-
former som invandrarundervisningen 
behövde. Följande år var anslaget 6,0
milj. mark.

Antalet elever med främmande
språk ökade något i början av 2000-ta-
let. I den grundläggande utbildningen 
var deras andel 8,3 % av alla elever. Lä-
get varierade skolorna emellan och i
vissa skolor var andelen 60 %. De olika 
språkgrupperna var 60, där de störs-
ta var ryska, arabiska, kurdiska och al-
banska. Detta krävde effektivering av
stödåtgärderna i skolorna.

Skolornas verksamhet och profile-
ring påverkades stort av att befolknin-
gen med främmande språk fördelades 
ojämnt i de olika stadsdelarna. I Kråk-
kärret, Laustis och Hallis bodde för-
hållandevis mest invånare med annat 
språk än finska och svenska. I slutet av 
år 2009 var befolkningen med annat 
språk 7,1 % av hela stadens befolkning. 
I vissa stadsdelar var de i majoritet i de 
yngre årskullarna. Speciellt i Varissuon 
koulu har det mångkulturellas krafti-
ga ökning präglat skolan. Rektor Outi 
Rinne påpekade vid skolans 20-års ju-
bileum, att man strävat till att beakta 
de individuella behoven och elevernas 
bakgrund. 

Våren 2006 godkändes undervis-
ningsväsendets mångkulturella stra-
tegi för åren 2006-2008. Dess grund-

tanke var, att det mångkulturella är en 
bestående och ökande del av Åbosko-
lornas vardag. En sådan plan behövdes, 
för till det mångkulturella hörde mån-
ga sådana frågor, som inte hade beak-
tats vid undervisningsväsendets stra-
tegi från 2005.

År 2010 fanns det elever med främ-
mande språk särskilt i skolorna i Kråk-
kärret, Laustis, Pansio och Hallis. På 
högstadiet var de främst i Turun Suo-
malainen Ykteiskoulu, Kupittaan kou-
lu och i Aurajoen koulu. I den grund-
läggande utbildningen fanns det över 
1200 elever med annat språk. I gymna-
siet var andelen inte särskilt stor.

Internationaliseringens 
utvecklingslinjer
Vänortsverksamheten mellan Finland 
och Sverige hade börjat redan år 1940. 
Mellan vänorterna Åbo och Göteborg 
utvecklades ett skolsamarbete med 

ELEVER MED ANNAT SPRÅK 
I DEN GRUNDLÄGGANDE 

UTBILDNINGEN I ÅBO 1998-2010

DE STÖRSTA SPRÅKGRUPPERNA I 
UNDERVISNINGEN I FRÄMMANDE 

SPRÅK 2000 OCH 2005
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Våren 2006 godkändes undervis-
ningsväsendets mångkulturella stra-
tegi för åren 2006-2008. Dess grund-
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bl.a. elevutväxling och från 1970 de in-
ternordiska lägerskolorna med vänor-
terna Göteborg, Bergen och Århus. Till 
lägerskolan i Åbo kom hela klasser, me-
dan de som reste från Åbo ofta var ele-
ver som läste A-svenska. Senare ändra-
des systemet, så att också Åbo sände 
hela klasser. Leningrad hade lägerskola 
tillsammans med Åbo från 1979. Utan-
för Norden var skolornas utländska 
kontakter ganska få ända till början av 
1990-talet. Från 1980 deltog Åbo i ett 
årligt lärarutbyte med Göteborg, Ber-

gen och Århus, som 1995 utvecklades 
till att också gälla gymnasie- och yrke-
sutbildningen. Utbytet gav möjligheter 
att bekanta sig med undervisningen 
och andan i grannländernas skolor. En 
lärare från Sverige som blev intervjuad 
1990 konstaterade, att auktoriteten i 
de finländska skolorna var god och 
eleverna satt tysta. Läxor gavs i större 
grad och prov hade man också ganska 
ofta. Större delen av den internationel-
la verksamheten stöddes centralt med 
ekonomiska medel, men en del resor 
gjordes också med medel som elever-
na samlat in. Så småningom utvidga-
des den internationella verksamheten, 
och t.ex. via biståndsverksamhet ända 
till Afrika.

Hösten 1991 hade Åbo lägerskolor 
tillsammans med bl.a. Göteborg, Århus, 
Bergen, Köln och S:t Petersburg. Till ut-
vecklandet av den internationella verk-
samheten bidrog i hög grad skolornas 
språkundervisning. För Åbos del var 
det främst elever från årskurs 9 som 
deltog i lägerskolverksamheten.

En plan för skolornas internatio-
nella verksamhet blev klar vid slutet 
av 1994. I undervisningen hade inter-
nationaliseringen beaktats genom att 
erbjuda ett mångsidigt språkprogram. 
Huvudvikten vid skolornas internatio-
nella verksamhet låg fortsättningsvis 
vid det nordiska samarbetet, fastän det 
utvecklades linkar och projekt i en vi-
dare utsträckning.

I början av 2000-talet ordnades 
enligt gammal tradition lägerskolor i 
Bergen, Göteborg och Århus. Det fanns 
ett 20-tal olika EU-projekt. Därtill ha-
de det utvecklats ett samarbete mellan 
skolväsendet och skola 204 i S:t Peters-
burg med bl.a. lärar- och elevutbyte.

Finskspråkiga elever hade möjlig-
het att få undervisning på annat språk 
– engelska, svenska (språkbad), tyska,
franska och ryska. Detta ingick i un-
dervisningsväsendets verksamhet. Vid 
början av 2000-talet var det över 100
elever per årskurs som deltog i denna
undervisning.

Tanken på att grunda en interna-
tionell skola i Åbo hade väckts redan 
i början av 1990-talet, och projektet 
började på allvar vid millennieskiftet. 
Det grundades en arbetsgrupp för pro-
jektet, som huvudsakligen bestod av 
tjänstemän från skolsektorn. Arbets-
gruppen bekantade sig med internatio-
nella skolor i Helsingfors, Stockholm, 

Bryssel och London. Åbos internatio-
nella skola planerades stå klar 2003. 
Finansieringen ansågs problematisk, 
för brukskostnaderna för den interna-
tionella skolan beräknades vara 30 % 
högre än de vanliga skolornas. Utrym-
men började man genast söka.

Finlands i ordningen sjunde inter-
nationella skola – Turku International 
School – kunde börja sin verksamhet 
i augusti 2003. Den grundades för att 
tillgodose det utbildningsbehov, som 
internationalisering och internationell 
verksamhet förutsatte. Över 70 elever 
togs in till det nya lärosätet. Undervis-
ningsspråket var engelska, vilket fö-
rutsatte tillräckliga språkkunskaper. 
En del av skolan placerades tillfälligt 
i Aurajoen koulu och en del i normals-
kolan i Kråkkärret. År 2004 hade sko-
lan ca 100 elever. I början av augusti 
2005 flyttade den internationella sko-
lan till ungdomsgården i Kråkkärret. I 
skolan ges grundläggande utbildning 
och gymnasieutbildning på engelska. 
Undervisningen beställs som köptjänst 
av Åbo universitet. Numera finns sko-
lan i Kråkkärrets ungdomsgård, men 
en del av undervisningen sker i nor-
malskolan. Andelen elever med främ-
mande språk är över 50 %. I oktober 
2010 hade skolan över 200 elever, av 
vilka största delen bodde i Åbo. Bland 
eleverna med främmande språk har de 
flesta varit engelskspråkiga.

Enligt rektor Pentti Päivänsalo var 
internationaliseringen och det mån-

Skolan har en central roll i invandraelevernas inte-
grering. Man kan bekanta sig med beslutsfattande 
t.ex. genom att delta i elevparlamentet. På bilden 
övar men närdemokrati i Runosmäen koulu. (Lau-
ri Tiikasalo)
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vecklandet av den internationella verk-
samheten bidrog i hög grad skolornas 
språkundervisning. För Åbos del var 
det främst elever från årskurs 9 som 
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En plan för skolornas internatio-
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dare utsträckning.
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terna Göteborg, Bergen och Århus. Till 
lägerskolan i Åbo kom hela klasser, me-
dan de som reste från Åbo ofta var ele-
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des systemet, så att också Åbo sände 
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tillsammans med Åbo från 1979. Utan-
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spansklektion i Puropellon koulu. (Lauri Tiikasalo)

Bryssel och London. Åbos internatio-
nella skola planerades stå klar 2003. 
Finansieringen ansågs problematisk, 
för brukskostnaderna för den interna-
tionella skolan beräknades vara 30 % 
högre än de vanliga skolornas. Utrym-
men började man genast söka.

Finlands i ordningen sjunde inter-
nationella skola – Turku International 
School – kunde börja sin verksamhet 
i augusti 2003. Den grundades för att 
tillgodose det utbildningsbehov, som 
internationalisering och internationell 
verksamhet förutsatte. Över 70 elever 
togs in till det nya lärosätet. Undervis-
ningsspråket var engelska, vilket för-
utsatte tillräckliga språkkunskaper. 
En del av skolan placerades tillfälligt 
i Aurajoen koulu och en del i normal-
skolan i Kråkkärret. År 2004 hade sko-
lan ca 100 elever. I början av augusti 
2005 flyttade den internationella sko-
lan till ungdomsgården i Kråkkärret. I 
skolan ges grundläggande utbildning 
och gymnasieutbildning på engelska. 
Undervisningen beställs som köptjänst 
av Åbo universitet. Numera finns sko-
lan i Kråkkärrets ungdomsgård, men 
en del av undervisningen sker i nor-
malskolan. Andelen elever med främ-
mande språk är över 50 %. I oktober 
2010 hade skolan över 200 elever, av 
vilka största delen bodde i Åbo. Bland 
eleverna med främmande språk har de 
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kulturella starkt närvarande i normal-
skolan. I läroanstaltens gymnasium 
kunde man avlägga IB-examen. Därtill 
hade 25-30 % av skolans elever invand-
rarbakgrund.

Den internationella verksamheten 
utökades snabbt i Åbo under 2000-ta-
let. I början av år 2002 var 19 skolor/
gymnasier med i något EU-projekt. 
Därtill var 26 skolor/gymnasier med i 
något annat internationellt samarbets-
projekt.

Åbos skolor har varit aktiva aktö-
rer när det gällt kulturer kring Öster-
sjön samt inom utvecklingen av Öster-
sjöns tillstånd. Man har försökt värna 
om skolornas språkutbud genom att 
erbjuda undervisning också i s.k. säll-
synta språk.

Puolalamäen lukio hade en part-
nerskola i Köln, Schiller-Gymnasium, 
som man haft ett mångsidigt samarbe-
te med under flera årtionden. Till verk-
samheten hörde bl.a. ett veckolångt 
elevutbyte. Hösten 2007 inledde man 
också ett samarbete inom musiken. 
Gymnasiets kammarkör Camis gjorde 
en konsertresa till Köln och uppträdde 
bl.a. i Kölner Dom.

År 2008 började man uppgöra en 
utvecklingsplan för skolornas globala 
fostran. I stället för internationalise-
ring talade man om globalisering. Be- 
greppet globalfostran förflyttar tyngd-
punkten i internationaliseringen till 
utvecklingssamarbete, fredsfostran, 
hållbar utveckling, mångkulturella 

färdigheter samt människorättsfrågor. 
Fostran till internationalism bör va-
ra helhetsmässig och nära knuten till 
skolans verksamhetskultur. Under år 
2009 försökte man stärka undervis-
ningspersonalens mångkulturella fär-
digheter inom globalfostran genom att 
satsa på fortbildning.

I Turun iltalukio arrangerades un-
dervisning för ”överåriga” unga med 
främmande språk. Huvudvikten låg i 
undervisning i finska. När språkför-
mågan förbättrades undervisade man 
också i matematik, miljö- och natur-
kunskap, historia, samhällskunskap 
och ADB.

I det finska arbetarinstitutet hade 
man börjat ge allt flera kurser åt ung-
domar och invandrare som var i fara 
att marginaliseras. I institutets mång-
kulturella avdelning hade utbildnings- 
utbudet blivit mångsidigare. Redan 
1993 hade institutet i samarbete med 
Kristillinen opisto ordnat komplette-
rande allmänbildande studier för vux-
na utlänningar. Särskilt välbesökta var 
kurserna i finska.   

Hösten 2010 grundades i det finska 
arbetarinstitutet en för båda instituten 
gemensam utbildningsenhet, Luuppi, 
som förverkligar undervisning sär-
skilt avsedd för invandrare och andra 
internationella studerandegrupper. Un-
der år 2012 gjordes kursutbudet mera 
mångsidigt i den gemensamma mång-
kulturella avdelningen. Utbildning för 
integreringsgrupperna arrangerades 
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i samarbete med integreringsteamet 
vid stadens utlänningsbyrå. Det svens-
ka arbetarinstitutet har också haft kur-
ser i svenska avsedda för invandrare.

Ämbetsverket för fostran och un-
dervisning ordnade 2012 i Åbo de 
fjärde nationella internationaliserings-
dagarna inom den allmänbildande ut-
bildningen i samarbete med Utbild-
ningsstyrelsen och CIMO. I dessa da-
gar deltog 150 lärare och rektorer från 
den grundläggande utbildningen och 
från gymnasierna i Finland. Den sam-
nordiska verksamhetens kärna bestod 
fortsättningsvis i 9:e klassernas läger- 
skolor i Göteborg, Bergen och Århus. 
Åbos internordiska lägerskola hölls i 
Kasnäs. 
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I början av årtusendet skedde en ut-
veckling i Finland, där små skolor 
drogs in och elever inom den grund-

läggande utbildningen koncentrerades 
till större enheter. Lagar och förordnin-
gar ger många noggranna direktiv, men 
beslut om skolnätet och om skolornas 
storlek görs av kommunen. Under åren 
2006-2010 indrogs över 400 skolor. 
Samma utvecklingstrend kunde iakttas 
också i Åbo.  

Åren 2000-2004 utvecklades Åbos 
ekonomi gynnsamt, men sedan följde en 
vändning till det sämre. Stadens skat-
teintäkter ökade endast svagt, och ut-
gifterna samlade sig. Bokslutets unders-
kott var 38,6 milj. euro. 

Inom Åbo stads förvaltning skedde 
många förändringar i början av 2005. 

UTMANINGAR, 
MÅLSÄTTNING OCH 
FÖRNYELSER

Den finska undervisningsdirektören, 
speciallärare Turkka Hietanen hade 
blivit pensionerad i början av decem-
ber 2004. Efter detta skötte den svens-
ka undervisningsdirektören, politices 
licentiat Bo Rosenberg, vid sidan av 
sitt arbete även den finska undervis-
ningsdirektörens tjänst. Tjänsten som 
finsk undervisningsdirektör ledigans-
logs och söktes sedan av 26 personer, 
av vilka undervisningsnämnden inter-
vjuade 3 sökande. Särskilt viktigt an-
sågs vara, att den blivande finska un-
dervisningsdirektören har förmåga att 
leda och utveckla undervisningsväsen-
det i enlighet med stadens och under-
visningsväsendets strategi. Därtill bör 
personen ha erfarenhet av att leda en 
stor organisation. Samtidigt framhölls, 

att man under 2005 ämnade förnya 
undervisningsväsendets ledningssys-
tem. Till tjänsten valde stadsstyrelsen 
rektorn för Mynämäen lukio, filosofie 
licentiat Timo Jalonen.

I februari 2005 valdes Tero Hirvi-
lammi som efterträdare för biträdande 
stadsdirektören för bildningssektorn 
Kaija Hartiala. Ledningen för det fins-
ka undervisningsväsendet övertogs så-
ledes av Timo Jalonen.

Hur bedömde då den nya under-
visningsdirektören läget och utmanin-
garna på det nya arbetsfältet? Stadens 
ledning hade fäst uppmärksamhet vid 
läget inom skolsektorn. Antalet ele-
ver hade hela tiden minskat, men den 
utvecklingen syntes inte i ekonomin. 
T.ex. fastighetskostnaderna hade inte
minskat. Jalonen underströk i en in-
tervju i Hufvudstadsbladet, att under-
visningsarbetet inte var ett problem, 
men många skolfastigheter var i olov-
ligt dåligt skick. Han lovade snabbt ta 
itu med utmaningarna. Fastigheterna 
borde repareras och periferiskolornas 
rykte förbättras. Därtill krävde skolnä-
tet översyn.

En redaktör för Turun Sanomat frå-
gade Jalonen om aktuella frågor i feb-
ruari 2005. Undervisningsväsendet 
höll på att nedskriva sin budget med 
tre miljoner euro. En stor del av utgif-
terna gick till fastigheternas hyror. Ja-
lonen underströk, att specialundervis-
ningen borde förnyas. Han var redo att 
flytta så många elever som möjligt från 

specialskolorna till den allmänna un-
dervisningen eller åtminstone till spe-
cialklasser inom den allmänna under-
visningen. Besluten måste ändå avgö-
ras från fall till fall.

År 2005 skedde stora förändrin-
gar inom undervisningsväsendets 
förvaltning. Instruktionen förnyades. 
Skolcentralens finska namn ändrades 
från koulutoimintakeskus till opetus-
palvelukeskus. Det svenska namnet 
ändrades inte. Samtidigt blev ämbets-
verket ett förvaltningsmässigt resulta-
tområde. Därtill bildades tre resulta-

I början av årtusendet skedde en ut- 
veckling i Finland, där små skolor 
drogs in och elever inom den grund-

läggande utbildningen koncentrerades 
till större enheter. Lagar och förordning-
ar ger många noggranna direktiv, men 
beslut om skolnätet och om skolornas 
storlek görs av kommunen. Under åren 
2006-2010 indrogs över 400 skolor. 
Samma utvecklingstrend kunde iakttas 
också i Åbo.  

Åren 2000-2004 utvecklades Åbos 
ekonomi gynnsamt, men sedan följde 
en vändning till det sämre. Stadens skat-
teintäkter ökade endast svagt, och ut-
gifterna samlade sig. Bokslutets under- 
skott var 38,6 milj. euro. 

Inom Åbo stads förvaltning skedde 
många förändringar i början av 2005. 

Den finska undervisningsdirektören, 
speciallärare Turkka Hietanen hade 
blivit pensionerad i början av decem-
ber 2004. Efter detta skötte den svens-
ka undervisningsdirektören, politices 
licentiat Bo Rosenberg, vid sidan av sitt 
arbete även den finska undervisnings-
direktörens tjänst. Tjänsten som finsk 
undervisningsdirektör lediganslogs 
och söktes sedan av 26 personer, av 
vilka undervisningsnämnden inter-
vjuade 3 sökande. Särskilt viktigt an-
sågs vara, att den blivande finska un-
dervisningsdirektören har förmåga att 
leda och utveckla undervisningsväsen-
det i enlighet med stadens och under-
visningsväsendets strategi. Därtill bör 
personen ha erfarenhet av att leda en 
stor organisation. Samtidigt framhölls,
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Bo Rosenberg var direktör för det svenska skol-
väsendet från mitten av 1980-talet till år 2011. (Bo 
Rosenberg)

att man under 2005 ämnade förnya  
undervisningsväsendets ledningssys-
tem. Till tjänsten valde stadsstyrelsen 
rektorn för Mynämäen lukio, filosofie 
licentiat Timo Jalonen.

I februari 2005 valdes Tero Hirvi-
lammi som efterträdare för biträdande 
stadsdirektören för bildningssektorn 
Kaija Hartiala. Ledningen för det finska 
undervisningsväsendet övertogs så- 
ledes av Timo Jalonen.

Hur bedömde då den nya under- 
visningsdirektören läget och utmaning-
arna på det nya arbetsfältet? Stadens 
ledning hade fäst uppmärksamhet vid 
läget inom skolsektorn. Antalet elev-
er hade hela tiden minskat, men den 
utvecklingen syntes inte i ekonomin. 
T.ex. fastighetskostnaderna hade inte 
minskat. Jalonen underströk i en in-
tervju i Hufvudstadsbladet, att under-
visningsarbetet inte var ett problem, 
men många skolfastigheter var i olov-
ligt dåligt skick. Han lovade snabbt ta 
itu med utmaningarna. Fastigheterna 
borde repareras och periferiskolornas 
rykte förbättras. Därtill krävde skolnä-
tet översyn.

En redaktör för Turun Sanomat frå-
gade Jalonen om aktuella frågor i fe-
bruari 2005. Undervisningsväsendet 
höll på att nedskriva sin budget med 
tre miljoner euro. En stor del av utgif-
terna gick till fastigheternas hyror. Ja-
lonen underströk, att specialundervis-
ningen borde förnyas. Han var redo att 
flytta så många elever som möjligt från 

specialskolorna till den allmänna un-
dervisningen eller åtminstone till spe-
cialklasser inom den allmänna under-
visningen. Besluten måste ändå avgö-
ras från fall till fall.

År 2005 skedde stora förändring-
ar inom undervisningsväsendets för-
valtning. Instruktionen förnyades. Skol-
centralens finska namn ändrades från 
koulutoimintakeskus till opetuspal-
velukeskus. Det svenska namnet änd-
rades inte. Samtidigt blev ämbetsver-
ket ett förvaltningsmässigt resultat-
område. Därtill bildades tre resulta- 
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VERKSCHEF Timo Jalonen

Finsk undervisningsdirektör

RESULTATOMRÅDEN

Skolcentralen Tapio Alapaattikoski

Verksamhetsenheten 
för undervisnings och 

skolservice
Tapio Alapaattikoski

Verksamhetsenheten för 
förvaltning Pentti Merta

Verksamhetsenheten för 
ekonomi Pauliina Lautiainen

Service för 
grundläggande 
utbildning

Outi Rinne

Service för gymnasie- 
och vuxenutbildning Esko Heikkonen

Svensk 
undervisningsservice Bo Rosenberg

Svensk undervisningsdirektör

tområden för undervisningsverksam-
heten: ett för den grundläggande ut-
bildningen, ett för gymnasie- och vuxe-
nutbildning samt ett för den svenska
verksamheten. Förvaltningen organi-
serades därtill om när undervisnin-
gsnämnden beslöt att grunda två nya
tjänster: en chef för den grundläggan-
de utbildningen och en chef för gymna-
sie- och vuxenutbildning. Dessa skul-
le samtidigt vara resultatområdesche-
fer. Vid skolcentralen arbetade då 79
personer. I hela undervisningssektorns
tjänst var 2310 personer, varav lärare 
1639. Skolgångsbiträdenas antal var
252, varav 139 i ordinarie befattning.

Till chef för gymnasie-och vuxenut-
bildning valdes filosofie doktor Esko
Heikkonen och till chef för den grund-
läggande utbildningen filosofie kandi-
dat Outi Rinne. De inledde sin tjänstgö-
ring under år 2006. Skolorna i de östra 
delarna av Åbo började läsåret 2005-
2006 försök med en regionförvaltnin-
gsmodell, som man från andra delar
av Finland hade goda erfarenheter av. 
Samtidigt samlade sig specialskolor-
na, som verkade på många olika plat-
ser, till ett regionforum på försök från 
hösten 2005. I juni 2006 beslöt man att
fortsätta försöken tills vidare.

Strukturförvandlingens
utgångspunkter

I början av det nya millenniet diskute-
rade man intensivt behovet av att för-
nya skolnätet. De minskande årskullar-
na, effektiv användning av utrymmen
och de ekonomiska utsikterna måste
noggrant beaktas i planeringen. Från
år 2000 hade eleverna i den finska
grundläggande utbildningen minskat
kontinuerligt. Vid höstterminen 2000
var antalet 8404, men fem år sena-

re 7768. Samma trend kunde man se
i gymnasierna börjande från år 2002.

I samband med den budget som
fullmäktige fastslog i november 2003
för år 2004 omnämndes, att undervis-
ningsväsendets strukturer borde för-
nyas och att gymnasienätet skulle ut-
vecklas. Utbildningschef Alapaattikos-
ki sammankallade en arbetsgrupp i ok-
tober 2003 för att förbereda ärendet.
Arbetsgruppen fick sin rapport klar i
augusti 2004. Utredningen gick sedan 
till undervisningsnämnden. Arbets-
gruppen presenterade flera åtgärds-
förslag, men de flesta av dem förkasta-
des av undervisningsnämndens finska 
sektion i slutet av hösten 2004.

Stadsfullmäktige förutsatte i slutet 
av 2004, att man i Åbo under det föl-
jande året gör en skolnätsutredning.
Det hade i Åbo under de senaste 15
åren skett märkbara förändringar i in-
vånarstrukturen. På det nationella pla-
net hade man börjat betona betydelsen
av att ha sammanhållna grundskolor,
dvs. utan indelning i låg- och högsta-
dium. 2005 fanns det 400 sammanhål-
lna grundskolor i landet. Undervisnin-
gsväsendet i Åbo hade från olika hå-
ll fått kritik för att det gick för mycket 
pengar till skolutrymmenas hyror och 
förvaltning. Våren 2005 tillsattes en rå-
dplägningsgrupp för att ta fram utve-
cklingsförslag för skolnätet. Medlem-
mar var utbildningschef Tapio Alapaat-
tikoski, rektor Samuli Luojola, rektor
Jari Rusanen, rektor Timo Kalske, rek-

tor Jyrki Latva och den svenska un-
dervisningsdirektören Bo Rosenberg.
Sekreterare var planerare Lars Wiren. 
Målsättningen var att stadens skolnät 
och utbildningsutbud år 2009 skulle
motsvara invånarnas förhoppningar
och förändrade behov.

När man arbetade med strukturfö-
rändringarna inom skolnätet och skol-
systemet i staden fäste man särskild
vikt vid följande: Samarbetet mellan
förskoleundervisningen och nybörja-
rundervisningen ansågs vara ett vik-
tigt mål. Därför borde de lägsta klas-
sernas skolor och förskolenheterna
vara placerade nära varandra eller till 
och med i samma fastighet.

Övergången från lågstadium till hö-
gstadium kunde ibland medföra olika
svårigheter. En sammanhållen grund-
skola, dvs. klasserna 1-9, kunde under-
lätta övergången från klass till klass in-
om en enhetlig skola.

Nationellt skedde det en tydlig fö-
rändring i gymnasiernas utveckling.
Man började bilda större enheter än
tidigare. Exempelvis i Åbos närområ-
den hade man i Forssa, Raumo och Sa-
lo slagit samman mindre gymnasier
till en större enhet. Av detta hade man 
goda erfarenheter. Man kunde utvidga 
gymnasiernas kursutbud och effektive-
ra elevvården. 

År 2005 talade man rätt mycket of-
fentligt om Åbos skolnätsreform. Dis-
kussioner om reformen – dess fördelar 

ÅBO STADS SKOLCENTRAL 2006
tområden för undervisningsverksam-
heten: ett för den grundläggande ut- 
bildningen, ett för gymnasie- och vuxen- 
utbildning samt ett för den svenska 
verksamheten. Förvaltningen organi-
serades därtill om när undervisnings-
nämnden beslöt att grunda två nya 
tjänster: en chef för den grundläggande 
utbildningen och en chef för gymnasie- 
och vuxenutbildning. Dessa skulle sam-
tidigt vara resultatområdeschefer. Vid
skolcentralen arbetade då 79 personer. 
I hela undervisningssektorns tjänst var 
2310 personer, varav lärare 1639. Skol-
gångsbiträdenas antal var 252, varav 
139 i ordinarie befattning.

Till chef för gymnasie-och vuxen-
utbildning valdes filosofie doktor Esko 
Heikkonen och till chef för den grund-
läggande utbildningen filosofie kandi-
dat Outi Rinne. De inledde sin tjänstgö-
ring under år 2006. Skolorna i de östra 
delarna av Åbo började läsåret 2005-
2006 försök med en regionförvaltnings- 
modell, som man från andra delar av 
Finland hade goda erfarenheter av. 
Samtidigt samlade sig specialskolor-
na, som verkade på många olika plat-
ser, till ett regionforum på försök från 
hösten 2005. I juni 2006 beslöt man att 
fortsätta försöken tills vidare.

Strukturförvandlingens 
utgångspunkter

I början av det nya millenniet diskute-
rade man intensivt behovet av att för-
nya skolnätet. De minskande årskullar-
na, effektiv användning av utrymmen 
och de ekonomiska utsikterna måste 
noggrant beaktas i planeringen. Från 
år 2000 hade eleverna i den finska 
grundläggande utbildningen minskat 
kontinuerligt. Vid höstterminen 2000 
var antalet 8404, men fem år sena-
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re 7768. Samma trend kunde man se 
i gymnasierna börjande från år 2002.

I samband med den budget som 
fullmäktige fastslog i november 2003 
för år 2004 omnämndes, att undervis-
ningsväsendets strukturer borde för-
nyas och att gymnasienätet skulle ut-
vecklas. Utbildningschef Alapaattikoski 
sammankallade en arbetsgrupp i ok- 
tober 2003 för att förbereda ärendet. 
Arbetsgruppen fick sin rapport klar i 
augusti 2004. Utredningen gick sedan 
till undervisningsnämnden. Arbets-
gruppen presenterade flera åtgärds-
förslag, men de flesta av dem förkasta-
des av undervisningsnämndens finska 
sektion i slutet av hösten 2004.

Stadsfullmäktige förutsatte i slutet 
av 2004, att man i Åbo under det föl- 
jande året gör en skolnätsutredning. 
Det hade i Åbo under de senaste 15 
åren skett märkbara förändringar i in-
vånarstrukturen. På det nationella pla-
net hade man börjat betona betydelsen 
av att ha sammanhållna grundskolor, 
dvs. utan indelning i låg- och högstadi-
um. 2005 fanns det 400 sammanhållna 
grundskolor i landet. Undervisnings-
väsendet i Åbo hade från olika håll fått 
kritik för att det gick för mycket peng-
ar till skolutrymmenas hyror och för-
valtning. Våren 2005 tillsattes en råd- 
plägningsgrupp för att ta fram utveck-
lingsförslag för skolnätet. Medlemmar 
var utbildningschef Tapio Alapaatti- 
koski, rektor Samuli Luojola, rektor 
Jari Rusanen, rektor Timo Kalske, rek-

tor Jyrki Latva och den svenska un- 
dervisningsdirektören Bo Rosenberg. 
Sekreterare var planerare Lars Wiren. 
Målsättningen var att stadens skolnät 
och utbildningsutbud år 2009 skulle 
motsvara invånarnas förhoppningar 
och förändrade behov.

När man arbetade med strukturför-
ändringarna inom skolnätet och skol-
systemet i staden fäste man särskild 
vikt vid följande: Samarbetet mellan 
förskoleundervisningen och nybörjar-
undervisningen ansågs vara ett vik-
tigt mål. Därför borde de lägsta klas- 
sernas skolor och förskolenheterna 
vara placerade nära varandra eller till 
och med i samma fastighet.

Övergången från lågstadium till 
högstadium kunde ibland medföra 
olika svårigheter. En sammanhållen 
grundskola, dvs. klasserna 1-9, kunde 
underlätta övergången från klass till 
klass inom en enhetlig skola.

Nationellt skedde det en tydlig för-
ändring i gymnasiernas utveckling. 
Man började bilda större enheter än 
tidigare. Exempelvis i Åbos närområ-
den hade man i Forssa, Raumo och Salo 
slagit samman mindre gymnasier till en 
större enhet. Av detta hade man goda 
erfarenheter. Man kunde utvidga gym-
nasiernas kursutbud och effektivera 
elevvården. 

År 2005 talade man rätt mycket of-
fentligt om Åbos skolnätsreform. Dis-
kussioner om reformen – dess fördelar 
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År 2001 började ett nytt förvaltningsorgan, skolväsendets ledningsgrupp, sin verksamhet. Till den hör 
skolcentralens och olika skolstadiers företrädare. På bilden ledningsgruppen från 2012 med Timo Jalonen 
som ordförande. Från vänster Tomi Törrönen, Esko Heikkonen, Raili Koski, Mika Helva, Liliane Kjellman, 
Timo Jalonen, Päivi Lehtinen, Tini Vehviläinen, Anne Takalo, Hannu Immonen, Elina Kajanto och Pia Lager-
crantz. (Lauri Tiikasalo)

och nackdelar – fördes också livligt i de 
lokala tidningarna. 

Genom de stora årskullarna och 
de nya förorterna hade Åbo på sin tid 
grundat flera folkskolor och läroverk. 
Den stora förändringen skedde sedan 
i samband med införandet av grund-
skolan. Skolornas antal blev större, när 
man av läroverkens högsta klasser gjor-
de gymnasier. De verkade visserligen 
fortsättningsvis i de gamla skolfastig-
heterna tillsammans med högstadiet. 

Det enda undantaget från detta var Ka-
tedralskolan.

Växlingarna i elevantalet och barn-
familjernas nya bostadsområden 
gör för sin del att skolvärlden hålls i 
ett ständigt tillstånd av förändring. 
Skolnätets profil och därtill hörande 
problem var i själva verket en aktu-
ell nationell fråga. I Åbotrakten drogs 
många barnfamiljer till grannkommu-
nerna. I Åbo väntade man sig ökning i 
elevantalet endast i Haarla och Moisio, 
där det hade planerats och reserverats 
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många tomter för egnahemshus. I gym-
nasieskedet kom flera elever som bör-
jat sin skolgång i grannkommunerna 
till gymnasierna i Åbo. Läsåret 2005-
2006 var Åboelevernas andel av elev-
antalet ca 72 %.

De ekonomiska realiteterna måste 
man beakta. Sysselsättningsläget ha-
de förbättrats under 2005. men Åbos 
ekonomi hade tagit en vändning till 
det sämre. Investeringsutgifterna ha-
de ökat på grund av många reparatio-
ner i skolorna. Våren 2005 diskuterade 
man livligt skolväsendets kommande 
inbesparingar, men dessa kunde slut-
ligen ändå undvikas. 

Redan i slutet av 1990-talet konsta-
terade undervisningsnämndens ordfö-
rande Henry Toivari, att skolväsendet är 
i en svår ekonomisk situation och att 
den enklaste lösningen skulle vara att 
dra in två gymnasier. Stadsdirektör Ar-
mas Lahoniitty önskade, att man skul-
le göra en grundlig utredning av un-
dervisningens kostnader och allmän-
na läge. Utgifterna hade ökat kännbart. 
Fackföreningens representant Ari-Pek-
ka Elomaa konstaterade för sin del, att 
man inte satsat särskilt mycket på un-
dervisningen, men att fastigheterna 
och deras underhåll slukade pengar. 

Staden ordnade våren 2005 ett in-
formationstillfälle om undervisnings-
väsendets aktuella frågor. Stadssty-
relsens ordförande Aleksi Randell un-
derströk, att det minskade elevanta-
let tvingar fram inbesparingar genom 

att dra in skolor. Undervisningsnämn-
dens ordförande ansåg också, att skol-
nätet måste krympas. Skolnätets ar-
betsgrupp skulle ge sin rapport i okto-
ber-november. Som grund för arbetet 
låg den tidigare gjorda undersökningen 
om gymnasienätet. Under de två följan-
de åren skulle man genom att krympa 
skolnätet kunna spara in 800 000 euro.

Åbostrategin för åren 2005-2008 
godkändes av fullmäktige i maj. Som 
strategins vision framställdes, att sta-
den 2015 skulle vara ett attraktivt  
centrum för kultur och kunnande. Un-
dervisningsväsendets strategi följde 
Åbostrategins principer. Många av de 
bindande framgångsfaktorerna hade 
visserligen nämnts redan i den grund- 
läggande utbildningens- och gymnasi- 
ets läroplan.

Som strategiska tyngdpunktsområ-
den för undervisningsväsendet valdes:  

 – kvalitativ fostran, främjande av 
undervisning och välfärd

 – tryggandet av verksamhetsför-
utsättningar och ekonomiska re-
surser

 – utvecklandet av kunnandet inom 
organisationen 

 
År 1976, när Åbo övergick till grund-
skolsystemet, fanns det i de finsksprå-
kiga lågstadieskolorna över 10 000 
elever. Elevantalet hölls tämligen oför-
ändrat i årtionden, men sanningen 
var, att genom minskning i elevantalet 
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Gymnasierna i Åbo har gott rykte och det kommer rätt mycket elever från grannkommunerna. På bilden 
lektor Paula Sjöblom med elever i muntlig engelska i Puolalan lukio. (Lauri Tiikasalo)

och nya bostadsområden var det ofrån-
komligt att många skolor stod inför 
förändringar. Som målsättning ställde 
man, att staden i framtiden skulle ha 
ett skolnät, som utgående från elevan-
talen garanterar en god skolgång i alla 
bostadsområden.

Hösten 2004 inledde 1416 finsk-
språkiga elever sin skolgång, men ett 
år senare var de 1357. Däremot sked-
de en ökning bland de svenskspråki- 
ga eleverna, vilket ledde till många 
problem. Den svenska grundläggande 
utbildningen behövde tilläggsutrym-
men, särskilt högstadiet. Hösten 2005 
fanns i S:t Olofsskolan över 400 elev-
er, när skolan ursprungligen planerats 
för 325 elever. Alla tänkbara utrym- 

men var i bruk. Rektor Elvi Johansson 
antog, att elevökningen berodde på att 
de tvåspråkiga familjerna huvudsakli-
gen satte sina barn i en svensk skola. 
I S:t Olofsskolan fanns också de finsk-
språkiga grannkommunernas svenska 
elever. Efter vissa tillfälliga arrange-
mang fick utrymmesfrågan sin lösning 
när det sedan 2007 beslöts att skolan 
får överta fjärde våningen i grannhu-
set, Kaskisgatan 5. Det byggdes också 
en gångbro mellan husen. När sedan 
Åbo svenska arbetarinstitut flyttade till 
samma hus, kunde S:t Olofsskolan och 
arbetarinstitutet samanvända flera av 
sina utrymmen. 

Skolnätsutredningen blev klar i 
oktober 2005. Undervisningsväsen-
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det föreslog, att en ny skola byggs och 
att fjorton skolor dras in. Ärendet in-
tresserade naturligtvis många kretsar. 
Hösten 2005 diskuterade man livligt 
Åbos skolnät, t.ex. i insändarspalter. I 
december beslöt man att via skolnäts-
förnyelsen grunda nya sammanhållna 
grundskolor genom att slå samman låg-
stadier och högstadier. En del skolor 
väntade på stängning. På det här sättet 
skulle man åstadkomma betydande in-
besparingar och stabilisera undervis-
ningsväsendets ekonomi. Förnyelsen 
skulle göras under fyra år. Undervis-
ningsdirektör Timo Jalonen medgav i 
Turun Sanomat, att reformen är ytterst 
känslig för många. Undervisningsnämn-
den behandlade ärendet den 19 okto-
ber. Lågstadieskolornas elevantal hade 
hela tiden minskat. Hösten 2005 fanns 
det nästan 300 elever mindre än före-
gående år. Det motsvarade i medeltal 
en hel skolas elevantal. Exempelvis 
i Kråkkärret hade eleverna minskat 
kännbart. De skolor som skulle dras in 
hade valts utgående från skick, elevantal 
och placering. Samtidigt fanns det för 
mycket elever i vissa skolor och i andra 
skolor fanns det tomma klassrum. Jalo-
nen underströk, att klasstorleken inte 
skulle bli större på grund av reformen. 
Även skolornas administration skulle 
ses över. 

Efter detta beslöt undervisnings-
nämnden enhälligt, att Pernon lukio 
och sju lågstadieskolor dras in. Nämn-
dens ordförande Henry Toivari antog, 

att enhälligheten berodde på att mo-
tiveringarna var mycket klara. Beslu-
tet började förverkligas i början av år 
2006.

Politiskt var indragningen av sko-
lorna en svår fråga, för även besluts-
fattarna har sina stödområden. I kom-
munalpolitiken växer knappast stö-
det om man blir stämplad som en som 
drar in närskolor. Från fackföreningens 
håll betonade man, att sammanhållna 
grundskolor lämpar sig bra för sådana 
låg- och högstadieskolor som verkar i 
samma fastighet. Rektorn är naturligt-
vis den administrativa ledaren, men 
även pedagogisk ledare, vars närvaro 
är behövlig i skolans dagliga arbete. 

Topeliuksen koulu och Juhana Hert-
tuan koulu slogs ihop till en samman-
hållen grundskola efter att tidigare ha 
varit försöksskolor. Att förena de båda 
skolornas verksamhetskulturer var till 
en början problematiskt. Rektor Jouko 
Kauppinen tyckte ändå att det var en 
fungerande lösning.

Fullmäktige konstaterade i slu- 
tet av 2005, att undervisningsnämn- 
den måste anpassa sin verksamhet och 
beakta, att elevantalet sjunker 
ännu 2006. Skolnätsutredningens 
åtgärder måste förverkligas under 
planeringsperioden. Därtill måste 
verksamhetsprocesserna effektiveras 
och för att kunna producera 
stödtjänster bör samarbetet med 
andra sektorer utökas. Man började 
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också förnya undervisningsväsendets 
instruktion.

År 2005 hade det funnits tio finsks-
pråkiga gymnasier i Åbo. Flera av dem 
var tämligen små. I Pernon lukio hade 
endast 256 elever. Endast Puolalamäen 
lukio hade över 400 elever.

ÅBO STADS GYMNASIER ÅR 2005

Våren 2006 hade en rektorsarbets-
grupp sammanträtt för att utreda gym-
nasiernas storlek. De framförde som 
sitt ställningstagande, att ett gymna-
sium med 550 elever skulle vara mest 
effektivt. När eleverna delas in i sex pa-
rallellgrupper, kan de olika läroämne-

nas kurser väljas ur kursbrickan under 
hela läsåret. Dessutom kan antalet kur-
ser i tillvalsämnen utökas märkbart. 
Om elevantalet i ett gymnasium växer, 
borde antalet högstadieelever som är i 
samma fastighet minska. Detta anslu-
ter väsentligt till de lösningar som fö-
reslogs i skolnätsutredningen. 

Skolornas och skolnätets 
förändringsprocess
Som stadsdirektör Lahonniittys eftert-
rädare hade man valt Mikko Pukkinen. 
Hans ledarstil var målinriktad. Pukki-
nen verkade i Åbo till år 2010. Biträ-
dande stadsdirektör Tero Hirvilammi 
ansåg, att man borde frångå indelnin-
gen i specialskolor och vanliga läroans-
talter. Avsikten var att övergå till en fle-
xibel specialundervisning, där speci-
alundervisningens elever skulle gå i en 
vanlig grundskolas specialklass eller i 
en vanlig klass med stöd.  

I Finland minskade elevantalet i 
årskurs 7 från 2001 med ungefär 2000 
per år. Man beräknade, att sjundeklas-
sarnas antal skulle stiga igen 2010 och 
att det sammanlagda elevantalet inom 
den grundläggande utbildningen skul-
le öka igen 2013. Regionalt skulle det 
vara stora skillnader, eftersom bar-
nen föddes och bodde i tillväxtcentra. 
Man förutsåg, att skolorna skulle fyllas 
i Nyland, Birkaland, Uleåborgstrakten 
och Egentliga Finland.

Undervisningsväsendet i Åbo fick 
en ny verksamhetsstadga i augusti 
2006. I samband med förnyelsen blev 
Aurajoen koulu och Nummenkoulu 
Nummenpakan koulu, Kastun koulu 
och Raunistulan koulu blev Raunistu-
lan koulu, Puolalamäen koulu och Puo-
lalan koulu blev Puolalan koulu. Där-
till förenades Snellmanin koulu med 
Topeliuksen koulus sammanhållna 
grundskola. Även av lågstadierna gjor-
de man större enheter. Nunnavuoren 
koulu förenades med Runosmäen kou-
lu och Suikkilan koulu med Teräsrau-
telan koulu. Timo Jalonen underströk, 
att det kommer att ta några terminer 
innan man i den sammanhållna grund-
skolan hittar en gemensam verksam-
hetskultur. 

Ekonomin i Åbo kunde man inte 
skryta med, och detta fick de bekym-
rade lärarna att engagera sig. I slutet 
av oktober ordnades en demonstrati-
on som riktades mot stadens plane-

Läroanstalt Elever

Undervisningsspråk I finska

Aurajoen lukio 287

Juhana Herttuan lukio 339

Kastun lukio 341

Kupittaan lukio 344

Luostarivuoren lukio 357

Pernon lukio 256

Puolalanmäen lukio 445

Turun klassikon lukio 344

Turun lyseon lukio 350

Turun Suomalaisen Yhteiskoulun 
lukio

345

I tillsammans  3408

Undervisningsspråk II engelska

Turun kansainvälinen koulu 31

I – II tillsammans  3439

Undervisningsspråk III svenska

Katedralskolan i Åbo  263

Alla tillsammans  3702

rade skol- och undervisningsinbespa-
ringar. Demonstrationen fick mycket 
publicitet och samlade hundratals på 
Åbos gator – professionella, elever och 
föräldrar som var bekymrade för un-
dervisningen. Lärarna hoppades att de 
kommunala beslutsfattarna skulle sat-
sa mera på undervisning och utbild-
ning. Huvudförtroendeman Ari-Pekka 
Elomaa konstaterade att händelser-
na, som stöddes av den lokala fackfö-
reningen, hade fått sin start från den 
allmänbildande undervisningens sida, 
men att alla lärargrupper sedan anslu-
tit sig. De fortsatta sparåtgärderna på-
verkade också personalens välbefin-
nande. Fackföreningsaktivist Eija Ke-
tola ansåg att staden inte hade en klar 
strategi för bildningssektorn.

Från år 2006 till år 2007 ökades 
anslagen per elev endast något. Redan 
det att elevantalet minskar gör att kos-
tnaderna per elev ökar.

också förnya undervisningsväsendets 
instruktion.

År 2005 hade det funnits tio finsk-
språkiga gymnasier i Åbo. Flera av dem 
var tämligen små. I Pernon lukio hade 
endast 256 elever. Endast Puolalamäen 
lukio hade över 400 elever.

Våren 2006 hade en rektorsarbets-
grupp sammanträtt för att utreda gym-
nasiernas storlek. De framförde som 
sitt ställningstagande, att ett gymna-
sium med 550 elever skulle vara mest 
effektivt. När eleverna delas in i sex pa-
rallellgrupper, kan de olika läroämne-

nas kurser väljas ur kursbrickan under 
hela läsåret. Dessutom kan antalet kur-
ser i tillvalsämnen utökas märkbart. 
Om elevantalet i ett gymnasium växer, 
borde antalet högstadieelever som är i 
samma fastighet minska. Detta anslu-
ter väsentligt till de lösningar som fö-
reslogs i skolnätsutredningen. 

Skolornas och skolnätets 
förändringsprocess
Som stadsdirektör Lahonniittys efter-
trädare hade man valt Mikko Pukkinen. 
Hans ledarstil var målinriktad. Pukki-
nen verkade i Åbo till år 2010. Biträ-
dande stadsdirektör Tero Hirvilam-
mi ansåg, att man borde frångå indel- 
ningen i specialskolor och vanliga läro-
anstalter. Avsikten var att övergå till 
en flexibel specialundervisning, där 
specialundervisningens elever skulle 
gå i en vanlig grundskolas specialklass 
eller i en vanlig klass med stöd.  

I Finland minskade elevantalet i 
årskurs 7 från 2001 med ungefär 2000 
per år. Man beräknade, att sjundeklas-
sarnas antal skulle stiga igen 2010 och 
att det sammanlagda elevantalet inom 
den grundläggande utbildningen skul-
le öka igen 2013. Regionalt skulle det 
vara stora skillnader, eftersom barnen 
föddes och bodde i tillväxtcentra. Man 
förutsåg, att skolorna skulle fyllas i Ny-
land, Birkaland, Uleåborgstrakten och 
Egentliga Finland.
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Undervisningsväsendet i Åbo fick 
en ny verksamhetsstadga i augusti 
2006. I samband med förnyelsen blev 
Aurajoen koulu och Nummenkoulu 
Nummenpakan koulu, Kastun koulu 
och Raunistulan koulu blev Raunistu-
lan koulu, Puolalamäen koulu och Puo- 
lalan koulu blev Puolalan koulu. Där-
till förenades Snellmanin koulu med 
Topeliuksen koulus sammanhållna 
grundskola. Även av lågstadierna gjor-
de man större enheter. Nunnavuoren 
koulu förenades med Runosmäen kou-
lu och Suikkilan koulu med Teräsrau-
telan koulu. Timo Jalonen underströk, 
att det kommer att ta några terminer 
innan man i den sammanhållna grund-
skolan hittar en gemensam verksam-
hetskultur. 

Ekonomin i Åbo kunde man inte 
skryta med, och detta fick de bekym-
rade lärarna att engagera sig. I slutet 

av oktober ordnades en demonstration 
som riktades mot stadens planerade 
skol- och undervisningsinbesparingar. 
Demonstrationen fick mycket publicitet 
och samlade hundratals på Åbos ga-
tor – professionella, elever och för-
äldrar som var bekymrade för un- 
dervisningen. Lärarna hoppades att de 
kommunala beslutsfattarna skulle sat-
sa mera på undervisning och utbild-
ning. Huvudförtroendeman Ari-Pekka 
Elomaa konstaterade att händelser- 
na, som stöddes av den lokala fackför-
eningen, hade fått sin start från den 
allmänbildande undervisningens sida, 
men att alla lärargrupper sedan anslu-
tit sig. De fortsatta sparåtgärderna på-
verkade också personalens välbefin-
nande. Fackföreningsaktivist Eija Ke-
tola ansåg att staden inte hade en klar 
strategi för bildningssektorn.

Från år 2006 till år 2007 ökades 
anslagen per elev endast något. Redan 
det att elevantalet minskar gör att kost- 
naderna per elev ökar.

Eftermiddagsverksamheten underlättar många fa-
miljer vardag. I bild. Sirkkala skolas Eftis anordnad 
av Folkhälsan. (ÅU, Maria Thölix)
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2006 2007 2008 2009 2010

Den grundläggande utbildningens nettokostnader

Elevantal 14035 13789 13439 13115 12853

€/elev 6390 6596 7161 7535 7971

Förändring % 3,2 8,6 5,2 5,8

Gymnasieutbildningens nettokostnader

Elevantal 3598 3608 3482 3398 3337

€/elev 5059 5171 5445 5748 6058

Förändring % 2,2 5,3 5,6 5,4

Kvällsgymnasiets nettokostnader

Elevantal 750 713 724 721 742

€/elev 2413 2449 2667 2779 2837

Förändring % 1,5 8,9 4,2 2,1

Arbetarinstitutens nettokostnader

Undervisningstimmar 22518 24278 24939 25169 25736

€/undervisningstimme 82  80 86 84 82

Förändring % -2,4 6,6 -1,9 -2,8

År 2007 fortsatte man utvecklandet 
av skolnätet. Av Kärsämäen koulu och 
Pallivahan koulu bildades Pallivahan 
koulu, Särkilahden koulu och Haarlan 
koulu blev Haarlan koulu, samt Pernon 
koulu och Pansion koulu blev Pansion 
koulu. Därtill upphörde verksamheten 
helt i Paimalan koulu och Pernon kou-
lu. I december 2007 konstaterade un-
dervisningsdirektör Timo Jalonen för 
Turun Sanomat, att antalet gymnasier 
borde minska fram till år 2015. Han an-
såg, att fem gymnasier skulle vara till-

räckligt. Ett stort gymnasiums fördel är 
att särskilda kurser med säkerhet kan 
erbjudas. Exempelvis undervisnings-
grupper i vissa språk hade inte kunnat 
grundas i mindre gymnasier, eftersom 
resurserna inte räckte. Under 2008 
diskuterade man ofta Pansion koulus 
verksamhet och om Perno skolfastig-
hets framtida öde.

Läsåret 2008 fanns det i det fins-
ka undervisningsväsendet i Åbo 23 
lågstadieskolor, sju högstadieskolor, 
fem sammanhållna grundskolor samt 

sex skolor med centraliserad service, 
dvs. specialskolor. Därtill fanns nio 
daggymnasier, ett kvällsgymnasium 
och ett arbetarinstitut. Till det svens-
ka undervisningsväsendet hörde förs-
koleundervisningen, två lågstadiesko-
lor, en högstadieskola, en specialskola, 
ett gymnasium och ett arbetarinstitut. 
I februari 2009 beslöt undervisnings-
nämndens finska sektion att skolorna 
med centraliserad service, specialsko-
lorna, har hela staden som elevområde.

Undervisningsdirektör Jalonen bes-
löt i augusti 2008, att Tapio Alapaat-
tikoski sammankallar en ny skolnät-
sarbetsgrupp, vars uppgift var att up-
pgöra en plan för stadens skolnät för 
åren 2011-2015. Medlemmar i arbet-
sgruppen blev förutom Alapaattikoski 
den svenska undervisningsdirektören 
Bo Rosenberg, chefen för den grund-
läggande utbildningen Outi Rinne och 
chefen för gymnasie- och vuxenutbild-
ning Esko Heikkonen. Planen skulle va-
ra klar under 2008. Särskilt betonades, 
att i alla byggnadsprojekt skulle beak-
tas möjligheten att i skolutrymmena 
placera också andra förvaltningsenhe-
ters verksamhet.

Det skick som stadens skolfastighe-
ter var i kunde ibland förorsaka över-
raskningar. Under åren 2007-2009 ha-
de man på grund av problem med in-
omhusluft avstått helt eller tills vidare 
från skolutrymmena i Kakskerta, Moi-
kois och Perno. 

Arbetsgruppen gjorde ett grund-
ligt arbete. Det gavs ett par månader 
tilläggstid, och utredningen blev klar 
i februari 2009. Undervisningsminis-
ter Henna Virkkunen konstaterade vid 
samma tid, att hon var en vän av sam-
manhållna grundskolor och av sto-
ra gymnasier. Enligt ministern skulle 
det vara bra om ett barn kunde gå hela 
sin skolgång i samma sammanhållna 
nioåriga grundskola. Naturligtvis 
kommer förändrade tyngdpunkter 
i bosättningen inom kommunen att 
påverka förändringar i skolornas 
placering. 

Största delen av de gamla lågstadi-
eskolorna skulle också i framtiden för-
bli skilda skolor med årskurserna 1-6, 
men där det var möjligt sammanslo-
gs en lågstadie- och en högstadieskola 
till en sammanhållen grundskola. Vid 
början av 2010-talet skulle man bör-
ja planera byggandet av skolor till Öv-
re S:t Marie, Hirvensalo och Skansen 
området.

När man förverkligade det förslag 
som arbetsgruppen lagt fram skulle 
det vara möjligt att överföra alla gym-
nasier till egna utrymmen. Enligt prin-
cipen om närskola skulle de elever in-
om den grundläggande utbildningen, 
som hade emotionella eller sociala svå-
righeter i inlärningen, kunna placeras i 
regionala specialklasser.

Efter reformen skulle undervisnin-
gsväsendet i Åbo ha endast fem fins-
kspråkiga gymnasier: Kerttulin lukio, 

ELEVANTALET OCH ANSLAGEN PER ELEV MED FÖRÄNDRINGAR 2006-2010
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2006 2007 2008 2009 2010

Den grundläggande utbildningens nettokostnader

Elevantal 14035 13789 13439 13115 12853

€/elev 6390 6596 7161 7535 7971

Förändring % 3,2 8,6 5,2 5,8

Gymnasieutbildningens nettokostnader

Elevantal 3598 3608 3482 3398 3337

€/elev 5059 5171 5445 5748 6058

Förändring % 2,2 5,3 5,6 5,4

Kvällsgymnasiets nettokostnader

Elevantal 750 713 724 721 742

€/elev 2413 2449 2667 2779 2837
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Undervisningstimmar 22518 24278 24939 25169 25736

€/undervisningstimme 82  80 86 84 82

Förändring % -2,4 6,6 -1,9 -2,8

År 2007 fortsatte man utvecklandet 
av skolnätet. Av Kärsämäen koulu och 
Pallivahan koulu bildades Pallivahan 
koulu, Särkilahden koulu och Haarlan 
koulu blev Haarlan koulu, samt Pernon 
koulu och Pansion koulu blev Pansion 
koulu. Därtill upphörde verksamheten 
helt i Paimalan koulu och Pernon kou-
lu. I december 2007 konstaterade un-
dervisningsdirektör Timo Jalonen för 
Turun Sanomat, att antalet gymnasier 
borde minska fram till år 2015. Han an-
såg, att fem gymnasier skulle vara till-

räckligt. Ett stort gymnasiums fördel är 
att särskilda kurser med säkerhet kan 
erbjudas. Exempelvis undervisnings-
grupper i vissa språk hade inte kunnat 
grundas i mindre gymnasier, eftersom 
resurserna inte räckte. Under 2008 
diskuterade man ofta Pansion koulus 
verksamhet och om Perno skolfastig-
hets framtida öde.

Läsåret 2008 fanns det i det fins-
ka undervisningsväsendet i Åbo 23 
lågstadieskolor, sju högstadieskolor, 
fem sammanhållna grundskolor samt 

sex skolor med centraliserad service, 
dvs. specialskolor. Därtill fanns nio 
daggymnasier, ett kvällsgymnasium 
och ett arbetarinstitut. Till det svens-
ka undervisningsväsendet hörde förs-
koleundervisningen, två lågstadiesko-
lor, en högstadieskola, en specialskola, 
ett gymnasium och ett arbetarinstitut. 
I februari 2009 beslöt undervisnings-
nämndens finska sektion att skolorna 
med centraliserad service, specialsko-
lorna, har hela staden som elevområde.

Undervisningsdirektör Jalonen bes-
löt i augusti 2008, att Tapio Alapaat-
tikoski sammankallar en ny skolnät-
sarbetsgrupp, vars uppgift var att up-
pgöra en plan för stadens skolnät för 
åren 2011-2015. Medlemmar i arbet-
sgruppen blev förutom Alapaattikoski 
den svenska undervisningsdirektören 
Bo Rosenberg, chefen för den grund-
läggande utbildningen Outi Rinne och 
chefen för gymnasie- och vuxenutbild-
ning Esko Heikkonen. Planen skulle va-
ra klar under 2008. Särskilt betonades, 
att i alla byggnadsprojekt skulle beak-
tas möjligheten att i skolutrymmena 
placera också andra förvaltningsenhe-
ters verksamhet.

Det skick som stadens skolfastighe-
ter var i kunde ibland förorsaka över-
raskningar. Under åren 2007-2009 ha-
de man på grund av problem med in-
omhusluft avstått helt eller tills vidare 
från skolutrymmena i Kakskerta, Moi-
kois och Perno. 

Arbetsgruppen gjorde ett grund-
ligt arbete. Det gavs ett par månader 
tilläggstid, och utredningen blev klar 
i februari 2009. Undervisningsminis-
ter Henna Virkkunen konstaterade vid 
samma tid, att hon var en vän av sam-
manhållna grundskolor och av sto-
ra gymnasier. Enligt ministern skulle 
det vara bra om ett barn kunde gå hela 
sin skolgång i samma sammanhållna 
nioåriga grundskola. Naturligtvis 
kommer förändrade tyngdpunkter 
i bosättningen inom kommunen att 
påverka förändringar i skolornas 
placering. 

Största delen av de gamla lågstadi-
eskolorna skulle också i framtiden för-
bli skilda skolor med årskurserna 1-6, 
men där det var möjligt sammanslo-
gs en lågstadie- och en högstadieskola 
till en sammanhållen grundskola. Vid 
början av 2010-talet skulle man bör-
ja planera byggandet av skolor till Öv-
re S:t Marie, Hirvensalo och Skansen 
området.

När man förverkligade det förslag 
som arbetsgruppen lagt fram skulle 
det vara möjligt att överföra alla gym-
nasier till egna utrymmen. Enligt prin-
cipen om närskola skulle de elever in-
om den grundläggande utbildningen, 
som hade emotionella eller sociala svå-
righeter i inlärningen, kunna placeras i 
regionala specialklasser.

Efter reformen skulle undervisnin-
gsväsendet i Åbo ha endast fem fins-
kspråkiga gymnasier: Kerttulin lukio, 
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sex skolor med centraliserad service, 
dvs. specialskolor. Därtill fanns nio 
daggymnasier, ett kvällsgymnasium 
och ett arbetarinstitut. Till det svens-
ka undervisningsväsendet hörde för-
skoleundervisningen, två lågstadiesko-
lor, en högstadieskola, en specialskola, 
ett gymnasium och ett arbetarinstitut. 
I februari 2009 beslöt undervisnings-
nämndens finska sektion att skolorna 
med centraliserad service, specialsko-
lorna, har hela staden som elevområde.

Undervisningsdirektör Jalonen be-
slöt i augusti 2008, att Tapio Alapaat-
tikoski sammankallar en ny skolnäts-
arbetsgrupp, vars uppgift var att upp-
göra en plan för stadens skolnät för 
åren 2011-2015. Medlemmar i arbets-
gruppen blev förutom Alapaattikoski 
den svenska undervisningsdirektören 
Bo Rosenberg, chefen för den grund-
läggande utbildningen Outi Rinne och 
chefen för gymnasie- och vuxenutbild-
ning Esko Heikkonen. Planen skulle va-
ra klar under 2008. Särskilt betonades, 
att i alla byggnadsprojekt skulle beak-
tas möjligheten att i skolutrymmena 
placera också andra förvaltningsenhe-
ters verksamhet.

Det skick som stadens skolfastighe-
ter var i kunde ibland förorsaka över-
raskningar. Under åren 2007-2009 ha-
de man på grund av problem med in-
omhusluft avstått helt eller tills vida-
re från skolutrymmena i Kakskerta, 
Moikois och Perno. 

Arbetsgruppen gjorde ett grund-
ligt arbete. Det gavs ett par månader 
tilläggstid, och utredningen blev klar 
i februari 2009. Undervisningsminis-
ter Henna Virkkunen konstaterade vid 
samma tid, att hon var en vän av sam-
manhållna grundskolor och av sto-
ra gymnasier. Enligt ministern skulle 
det vara bra om ett barn kunde gå hela 
sin skolgång i samma sammanhållna 
nioåriga grundskola. Naturligtvis 
kommer förändrade tyngdpunkter 
i bosättningen inom kommunen att 
påverka förändringar i skolornas 
placering. 

Största delen av de gamla lågstadie-
skolorna skulle också i framtiden för-
bli skilda skolor med årskurserna 1-6, 
men där det var möjligt sammanslogs 
en lågstadie- och en högstadieskola 
till en sammanhållen grundskola. Vid 
början av 2010-talet skulle man bör-
ja planera byggandet av skolor till Öv-
re S:t Marie, Hirvensalo och Skansen 
området.

När man förverkligade det förslag 
som arbetsgruppen lagt fram skulle 
det vara möjligt att överföra alla gym- 
nasier till egna utrymmen. Enligt prin-
cipen om närskola skulle de elever in-
om den grundläggande utbildningen, 
som hade emotionella eller sociala 
svårigheter i inlärningen, kunna 
placeras i regionala specialklasser.

Efter reformen skulle undervis-
ningsväsendet i Åbo ha endast fem finsk-
språkiga gymnasier: Kerttulin lukio, 
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Luostarivuoren lukio, Puolalamäen 
lukio, Turun klassikon lukio och Tu-
run Suomalaisen Yhteiskoulun lukio. 
I dessa läroanstalter beräknades vara 
ca 3100 studerande. Därtill skulle det 
svenska gymnasiet fortsätta i centrum 
liksom normalskolans gymnasium i 
Kråkkärret.  

I Åbo pågick en livlig skolnätsde-
batt hela året. Timo Jalonen konstate-
rade ändå, att man kanske velat glöm-
ma de många skolförnyelser och refor-
mer, som staden av olika orsaker varit 
tvungen att förverkliga under årtion-
denas och århundradenas gång.

Grundtanken i det beslut som gjor-
des i juni 2008 var, att gymnasierna 
skulle koncentreras till stadens cent-
rum. När antalet gymnasier minskade, 
blev de samtidigt större till elevanta-
let. Gymnasierna skulle helt vara i eg-
na utrymmen. Den grundläggande ut-

bildningen ville man koncentrera till 
områden där det fanns mest barn. I 
stadens gymnasier fanns det läsåret 
2007-2008 över 1000 studerande från 
andra orter och av dem 97 % från Åbos 
grannkommuner. Enligt Timo Jalonen 
var Åbos gymnasier lockande på grund 
av specialisering och gott rykte.

År 2009 började två sammanhållna 
grundskolor sin verksamhet – 
Vasaramäki och Luolavuori – och 
därtill grundades Paattisten koulu som 
en administrativ enhet. Kupittaan kou-
lu och Vasaramäen koulu bildade en 
sammanhållen grundskola med nam-
net Vasaramäen koulu. Kastun lukio 
sammanslogs i augusti 2009 med Tu-
run Suomalaisen yhteiskoulun lukio, 
som samtidigt fick en marinlinje. De 
självständiga skolorna Kupittaa, Krei-
vilä, Paavola och Vuorela samt Kastun 
lukio gick till historien. 

Under år 2010 startade en grundlig 
reparation av Puolalamäki skolfastig-
het. Staden avstod från användningen 
av Paimala skolfastighet. På sommaren 
avslutade Turun Suomalainen 
Yhteiskoulu sin verksamhet.

Nummenpuistokadun päiväkoti 
kunde börja i nybyggda utrymmen i 
januari 2011. Det mest betydande av 
byggnadsprojekten var den nya skolan 
och daghemmet i Patis. Projektet var 
klart i november 2011. Förutom skola 
och daghem fanns det bibliotek, rådgi-
vningsbyrå och servicekök. Till skolan 

kom de tidigare eleverna från Kreivilä 
och Paavola, sammanlagt 180. 

År 2012 fanns det i Finland tre 
sammanhållna grundskolor med över 
1000 elever. Bland de fyra största 
fanns det då två läroanstalter från Åbo: 
Luostarivuoren koulu med 1003 elever 
och Puolalan koulu med 922 elever.   

FINLANDS STÖRSTA SAMMANHÅLLNA 
GRUNDSKOLOR 2012

Rationalisering av förvaltningen 
– resultat och utmaningar

I de olika förvaltningsgrenarna inom 
Åbo stad gjordes fortsättningsvis ra-
tionaliseringar och förnyelser. Målsät-
tningen var, att man mera än tidiga-
re har en helhetsmässig syn på utve-
cklandet av fostran och undervisning 
för barn, unga och vuxna. År 2008 avs-
tod undervisningsväsendet från att 
själv vara producent för kostservice 
och anskaffningar.

I december 2009 beslöt stads-
fullmäktige att småbarnsfostran ska 
överföras från socialsektorn till un-
dervisningsväsendet. I många av Fin-
land kommuner hade detta gjorts re-
dan tidigare. Vid samma fullmäktige-
möte gjordes också ett annat viktigt 
principbeslut. Gymnasie- och yrkesut-
bildningen skulle underställas samma 
nämnd från början av januari 2011. 
Detta beslut var i linje med vad andra 
större städer hade gjort. Reformen ha-
de förberetts länge. Överföringen av 
dagvårdsverksamheten hade man bör-
jat planera 2004, och administrationen 
för ungdomsstadiet hade man disku-
terat på arbetsgruppnivå redan 1988. 

Av Åbos undervisningssektor, små-
barnsfostran och yrkesutbildning bil-
dades 2010 en ny förvaltningsgren, 
dvs. stadens verksamhetsområde för 
fostran och utbildning. Förändringen 
var så betydande, att man gav två år för 
förverkligandet. Reformen var framför 
allt administrativ. Huvuddelen av bild-
ningssektorn förvaltning koncentrera-
des till ämbetsverket för fostran och 
utbildning. Personalen översteg sam-
manlagt 3000. Inom småbarnsfostran 
arbetade ca 1400.

Läroanstaltens 
namn Kommun Elevantal

1. Kirkonkylän 
yhtenäiskoulu Kempele 1065

2. Liminganlahden 
yhtenäiskoulu Limingo 1030

3. Luostarinvuoren 
koulu Åbo 1003

4. Puolalan koulu Åbo 922

5. Pyörön koulu Tammerfors 896

Högstadieelever går i Puolalanmäen koulus trap-
por, som har hunnit nötas av många generationer 
av elever börjande från år 1891. (Lauri Tiikasalo)

och daghem fanns det bibliotek, råd- 
givningsbyrå och servicekök. Till skolan 



257SKOLORNA I ÅBO AVSPEGLAR SIN TID

Luostarivuoren lukio, Puolalamäen 
lukio, Turun klassikon lukio och Tu-
run Suomalaisen Yhteiskoulun lukio. 
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mer, som staden av olika orsaker varit 
tvungen att förverkliga under årtion-
denas och århundradenas gång.

Grundtanken i det beslut som gjor-
des i juni 2008 var, att gymnasierna 
skulle koncentreras till stadens cent-
rum. När antalet gymnasier minskade, 
blev de samtidigt större till elevanta-
let. Gymnasierna skulle helt vara i eg-
na utrymmen. Den grundläggande ut-
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områden där det fanns mest barn. I 
stadens gymnasier fanns det läsåret 
2007-2008 över 1000 studerande från 
andra orter och av dem 97 % från Åbos 
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var Åbos gymnasier lockande på grund 
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därtill grundades Paattisten koulu som 
en administrativ enhet. Kupittaan kou-
lu och Vasaramäen koulu bildade en 
sammanhållen grundskola med nam-
net Vasaramäen koulu. Kastun lukio 
sammanslogs i augusti 2009 med Tu-
run Suomalaisen yhteiskoulun lukio, 
som samtidigt fick en marinlinje. De 
självständiga skolorna Kupittaa, Krei-
vilä, Paavola och Vuorela samt Kastun 
lukio gick till historien. 

Under år 2010 startade en grundlig 
reparation av Puolalamäki skolfastig-
het. Staden avstod från användningen 
av Paimala skolfastighet. På sommaren 
avslutade Turun Suomalainen 
Yhteiskoulu sin verksamhet.

Nummenpuistokadun päiväkoti 
kunde börja i nybyggda utrymmen i 
januari 2011. Det mest betydande av 
byggnadsprojekten var den nya skolan 
och daghemmet i Patis. Projektet var 
klart i november 2011. Förutom skola 
och daghem fanns det bibliotek, rådgi-
vningsbyrå och servicekök. Till skolan 

kom de tidigare eleverna från Kreivilä 
och Paavola, sammanlagt 180. 

År 2012 fanns det i Finland tre 
sammanhållna grundskolor med över 
1000 elever. Bland de fyra största 
fanns det då två läroanstalter från Åbo: 
Luostarivuoren koulu med 1003 elever 
och Puolalan koulu med 922 elever.   

FINLANDS STÖRSTA SAMMANHÅLLNA 
GRUNDSKOLOR 2012

Rationalisering av förvaltningen 
– resultat och utmaningar

I de olika förvaltningsgrenarna inom 
Åbo stad gjordes fortsättningsvis ra-
tionaliseringar och förnyelser. Målsät-
tningen var, att man mera än tidiga-
re har en helhetsmässig syn på utve-
cklandet av fostran och undervisning 
för barn, unga och vuxna. År 2008 avs-
tod undervisningsväsendet från att 
själv vara producent för kostservice 
och anskaffningar.

I december 2009 beslöt stads-
fullmäktige att småbarnsfostran ska 
överföras från socialsektorn till un-
dervisningsväsendet. I många av Fin-
land kommuner hade detta gjorts re-
dan tidigare. Vid samma fullmäktige-
möte gjordes också ett annat viktigt 
principbeslut. Gymnasie- och yrkesut-
bildningen skulle underställas samma 
nämnd från början av januari 2011. 
Detta beslut var i linje med vad andra 
större städer hade gjort. Reformen ha-
de förberetts länge. Överföringen av 
dagvårdsverksamheten hade man bör-
jat planera 2004, och administrationen 
för ungdomsstadiet hade man disku-
terat på arbetsgruppnivå redan 1988. 

Av Åbos undervisningssektor, små-
barnsfostran och yrkesutbildning bil-
dades 2010 en ny förvaltningsgren, 
dvs. stadens verksamhetsområde för 
fostran och utbildning. Förändringen 
var så betydande, att man gav två år för 
förverkligandet. Reformen var framför 
allt administrativ. Huvuddelen av bild-
ningssektorn förvaltning koncentrera-
des till ämbetsverket för fostran och 
utbildning. Personalen översteg sam-
manlagt 3000. Inom småbarnsfostran 
arbetade ca 1400.

Läroanstaltens 
namn Kommun Elevantal

1. Kirkonkylän 
yhtenäiskoulu Kempele 1065

2. Liminganlahden 
yhtenäiskoulu Limingo 1030

3. Luostarinvuoren 
koulu Åbo 1003

4. Puolalan koulu Åbo 922

5. Pyörön koulu Tammerfors 896

I de olika förvaltningsgrenarna inom 
Åbo stad gjordes fortsättningsvis ra-
tionaliseringar och förnyelser. Målsätt-
ningen var, att man mera än tidigare 
har en helhetsmässig syn på utveck-
landet av fostran och undervisning för 
barn, unga och vuxna. År 2008 avstod 
undervisningsväsendet från att själv 
vara producent för kostservice och 
anskaffningar.
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Personalstyrka i medeltal 3131

Lärare (i huvudsyssla) 1310

Lärare (ordinarie) 1111

Speciallärare och  
specialklasslärare 250

Assistenter och handledare 280

Skolkuratorer 11

Skolpsykologer 11

Skolsekreterare 32

Snickare och  
reparationspersonal 9

Småbarnsfostran 1405 

2003  2004  2005 2006  2007 2008 2009 2010

Inkomster 3878  4319  4227 4459  5035 5216 6175 19043

Utgifter 104041 109252 114197 118890 121826 129952 133761 225606

Netto -100163 -104933 -109970 -114431 -116791 -124736 -127586 -206563

Förändring -4770 -5037 -4461 -2360 -7945 -2850 -78977

UNDERVISNINGSVÄSENDETS 
PERSONAL ÅR 2010

UNDERVISNINGSVÄSENDETS BOKSLUTSUPPGIFTER I ÅBO 2003-2010 (1000 €)

Förvaltningsgrenens verksamhets-
sätt förnyades och förenhetligades un-
der år 2011. Det dagliga arbetet allt 
från småbarnsfostran till vuxenutbild-
ning fortsatte i stora drag såsom tidiga-
re. Den största förändringen skedde in-
om sektorns ekonomi. Budgeten var nu 
253 milj. euro.  

Kerttulin koulu, som hade verkat i 
hundra år, drogs in sommaren 2012. I 
den gamla byggnaden började man ut-
föra renoverings- och saneringsarbeten, 
för i byggnaden skulle det nygrundade 
Kerttulin lukio placeras hösten 2013. 
Den nya läroanstalten grundades admi-
nistrativt redan 2012 genom sammans-
lagning av Aurajoen lukio och Kupit-

taan lukio. Samarbetet mellan stadens 
gymnasier och yrkesutbildningen hade 
också effektiverats. Under år 2012 var 
det 81 som avlade s.k. dubbelexamen. 
Därtill hade studerandena i gymnasi-
erna möjlighet att avlägga vissa högs-
kolekurser under gymnasietiden. Un-
der 2012 frångick man systemet med 
timresurs i gymnasierna och övergick 
till eurobaserad budgetering.

I tidens anda var internationali-
sering och användningen av data och 
kommunikationsteknik synliga inom 
bildningssektorn. I slutet av 2012 ar-
rangerade DIU-centralen (TOP-keskus) 
en regional fortbildningsdag, som ha-
de 270 deltagare. Arrangemanget, som 
på finska hette TVT-vesotori, innehöll 
tiotals alternativa program. Under da-
gen hade man möjlighet att bl.a. bekan-
ta sig med tabletter i undervisningen, 
elektroniska läromedel, pedagogik 
med pekskärm, sociala medier samt 
elektroniska bibliotekstjänster.

I internationell jämförelse har 
grundskolelevernas inlärningsresultat 
i Finland varit av hög klass. Därtill har 
skillnaderna mellan regioner och sko-

lor varit de minsta i OECD-länderna. I 
Finland har skillnaderna mellan ele-
vernas skolvisa inlärningsresultat va-
rit störst i Helsingforsområdet.

Sommaren 2005 hade stadsstyrel-
sen och stadsfullmäktige optimistiskt 
framhållit, att Åbos ekonomi i resul-
taträkningen ungefärligen skulle vara 
i balans från början av år 2007. Utgift-
sökningen beräknades 2006 vara 4,3 
%. Undervisningsväsendets inkoms-
tberäkning för 2006 var mindre än 
2005, men detta berodde på att man 
tog i bruk en ny bokföringspraxis.  

Antalet gymnasier har minskat i början av 2000-talet. Av Aurajoen lukio och Kupittaan lukio bildades Kert-
tulin lukio, som placerades i det gamla skolhuset i rutstadsområdet. Skolan började som administrativ en-
het år 2012. Skolhuset som i tiden byggts som folkskola omändrades grundligt. Glada miner i de förnyade 
utrymmena. (Lauri Tiikasalo)
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Förvaltningsgrenens verksamhets-
sätt förnyades och förenhetligades un-
der år 2011. Det dagliga arbetet allt 
från småbarnsfostran till vuxenutbild-
ning fortsatte i stora drag såsom tidiga-
re. Den största förändringen skedde in-
om sektorns ekonomi. Budgeten var nu 
253 milj. euro.  

Kerttulin koulu, som hade verkat i 
hundra år, drogs in sommaren 2012. I 
den gamla byggnaden började man ut-
föra renoverings- och saneringsarbeten, 
för i byggnaden skulle det nygrundade 
Kerttulin lukio placeras hösten 2013. 
Den nya läroanstalten grundades admi-
nistrativt redan 2012 genom sammans-
lagning av Aurajoen lukio och Kupit-

taan lukio. Samarbetet mellan stadens 
gymnasier och yrkesutbildningen hade 
också effektiverats. Under år 2012 var 
det 81 som avlade s.k. dubbelexamen. 
Därtill hade studerandena i gymnasi-
erna möjlighet att avlägga vissa högs-
kolekurser under gymnasietiden. Un-
der 2012 frångick man systemet med 
timresurs i gymnasierna och övergick 
till eurobaserad budgetering.

I tidens anda var internationali-
sering och användningen av data och 
kommunikationsteknik synliga inom 
bildningssektorn. I slutet av 2012 ar-
rangerade DIU-centralen (TOP-keskus) 
en regional fortbildningsdag, som ha-
de 270 deltagare. Arrangemanget, som 
på finska hette TVT-vesotori, innehöll 
tiotals alternativa program. Under da-
gen hade man möjlighet att bl.a. bekan-
ta sig med tabletter i undervisningen, 
elektroniska läromedel, pedagogik 
med pekskärm, sociala medier samt 
elektroniska bibliotekstjänster.

I internationell jämförelse har 
grundskolelevernas inlärningsresultat 
i Finland varit av hög klass. Därtill har 
skillnaderna mellan regioner och sko-

lor varit de minsta i OECD-länderna. I 
Finland har skillnaderna mellan ele-
vernas skolvisa inlärningsresultat va-
rit störst i Helsingforsområdet.

Sommaren 2005 hade stadsstyrel-
sen och stadsfullmäktige optimistiskt 
framhållit, att Åbos ekonomi i resul-
taträkningen ungefärligen skulle vara 
i balans från början av år 2007. Utgift-
sökningen beräknades 2006 vara 4,3 
%. Undervisningsväsendets inkoms-
tberäkning för 2006 var mindre än 
2005, men detta berodde på att man 
tog i bruk en ny bokföringspraxis.  

Förvaltningsgrenens verksamhets-
sätt förnyades och förenhetligades un-
der år 2011. Det dagliga arbetet allt 
från småbarnsfostran till vuxenutbild-
ning fortsatte i stora drag såsom tidiga-
re. Den största förändringen skedde in-
om sektorns ekonomi. Budgeten var nu 
253 milj. euro.  

Kerttulin koulu, som hade verkat i 
hundra år, drogs in sommaren 2012. I 
den gamla byggnaden började man ut-
föra renoverings- och saneringsarbe-
ten, för i byggnaden skulle det nygrun-
dade Kerttulin lukio placeras hösten 
2013. Den nya läroanstalten grunda-
des administrativt redan 2012 genom 
sammanslagning av Aurajoen lukio och 
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Skolväsendets DIU-central (TOP-keskus) startade 
sin verksamhet 1986. I datateknikens utbildnings-
center har ordnats otaliga kurser och utbildnings-
tillfällen. På bilden centralens personal år 2012. 
(Lauri Tiikasalo)
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ning fortsatte i stora drag såsom tidiga-
re. Den största förändringen skedde in-
om sektorns ekonomi. Budgeten var nu 
253 milj. euro.  

Kerttulin koulu, som hade verkat i 
hundra år, drogs in sommaren 2012. I 
den gamla byggnaden började man ut-
föra renoverings- och saneringsarbeten, 
för i byggnaden skulle det nygrundade 
Kerttulin lukio placeras hösten 2013. 
Den nya läroanstalten grundades admi-
nistrativt redan 2012 genom sammans-
lagning av Aurajoen lukio och Kupit-

taan lukio. Samarbetet mellan stadens 
gymnasier och yrkesutbildningen hade 
också effektiverats. Under år 2012 var 
det 81 som avlade s.k. dubbelexamen. 
Därtill hade studerandena i gymnasi-
erna möjlighet att avlägga vissa högs-
kolekurser under gymnasietiden. Un-
der 2012 frångick man systemet med 
timresurs i gymnasierna och övergick 
till eurobaserad budgetering.

I tidens anda var internationali-
sering och användningen av data och 
kommunikationsteknik synliga inom 
bildningssektorn. I slutet av 2012 ar-
rangerade DIU-centralen (TOP-keskus) 
en regional fortbildningsdag, som ha-
de 270 deltagare. Arrangemanget, som 
på finska hette TVT-vesotori, innehöll 
tiotals alternativa program. Under da-
gen hade man möjlighet att bl.a. bekan-
ta sig med tabletter i undervisningen, 
elektroniska läromedel, pedagogik 
med pekskärm, sociala medier samt 
elektroniska bibliotekstjänster.

I internationell jämförelse har 
grundskolelevernas inlärningsresultat 
i Finland varit av hög klass. Därtill har 
skillnaderna mellan regioner och sko-

lor varit de minsta i OECD-länderna. I 
Finland har skillnaderna mellan ele-
vernas skolvisa inlärningsresultat va-
rit störst i Helsingforsområdet.

Sommaren 2005 hade stadsstyrel-
sen och stadsfullmäktige optimistiskt 
framhållit, att Åbos ekonomi i resul-
taträkningen ungefärligen skulle vara 
i balans från början av år 2007. Utgift-
sökningen beräknades 2006 vara 4,3 
%. Undervisningsväsendets inkoms-
tberäkning för 2006 var mindre än 
2005, men detta berodde på att man 
tog i bruk en ny bokföringspraxis.  

Kupittaan lukio. Samarbetet mellan sta-
dens gymnasier och yrkesutbildning-
en hade också effektiverats. Under år 
2012 var det 81 som avlade s.k. dub-
belexamen. Därtill hade studerandena 
i gymnasierna möjlighet att avlägga vis-
sa högskolekurser under gymnasieti-
den. Under 2012 frångick man syste-
met med timresurs i gymnasierna och 
övergick till eurobaserad budgetering.

I tidens anda var internationali-
sering och användningen av data och 
kommunikationsteknik synliga inom 
bildningssektorn. I slutet av 2012 ar-
rangerade DIU-centralen (TOP-keskus) 
en regional fortbildningsdag, som hade 
270 deltagare. Arrangemanget, som på 
finska hette TVT-vesotori, innehöll tio- 
tals alternativa program. Under dagen 
hade man möjlighet att bl.a. bekanta sig 
med tabletter i undervisningen, elek-
troniska läromedel, pedagogik med 
pekskärm, sociala medier samt elek-
troniska bibliotekstjänster.

I internationell jämförelse har 
grundskolelevernas inlärningsresultat 
i Finland varit av hög klass. Därtill har 
skillnaderna mellan regioner och sko-
lor varit de minsta i OECD-länderna. I 

Finland har skillnaderna mellan elev-
ernas skolvisa inlärningsresultat varit 
störst i Helsingforsområdet.

Sommaren 2005 hade stadsstyrel-
sen och stadsfullmäktige optimistiskt 
framhållit, att Åbos ekonomi i resultat- 
räkningen ungefärligen skulle vara i 
balans från början av år 2007. Utgifts- 
ökningen beräknades 2006 vara 4,3 %. 
Undervisningsväsendets inkomstbe-
räkning för 2006 var mindre än 2005, 
men detta berodde på att man tog i 
bruk en ny bokföringspraxis. 
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Elevantal och tvåspråkighet

Vid mitten av 1980-talet kunde man 
i de svenska skolorna iaktta en trend, 
som man inte varit van vid. Elevanta-
let började stiga. Man hade noterat, att 
flera barn från tvåspråkiga familjer re-
gistrerade sina barn som svenskspråki-
ga, men detta är i sig ingen garanti för 
hur skolvalet utfaller, eftersom språk-
registreringen inte styr valet av skola. 

Antalet inskrivna elever till årskurs 
1 hade tidigare på 1980-talet varit ca 
80 per år. På 1990-talet var motsvaran-
de antal under flera år 125-150. Lik-
nande trender fanns nog också i varie-
rande utsträckning i andra städer med 
liknande språkförhållanden som i Åbo.

Vad berodde detta på? Åbos svensk-
språkiga befolkning ökade inte nume-
rärt, åtminstone inte nämnvärt. En fak-
tor som hade inverkan var att svensk-
språkiga elever från Åbos grannkom-

muner via avtal gick i de svenska sko-
lorna i Åbo. När en barnfamilj flyttade 
från Åbo till en grannkommun betydde 
detta inte avbräck i de svenska skolor-
nas elevantal, vilket var fallet inom det 
finska skolväsendet.

Den avgörande orsaken var ändå 
en attitydförändring hos de tvåsprå-
kiga barnfamiljerna. Under de tidiga-
re decennierna var det mycket van-
ligt att barn från tvåspråkiga familjer 
satte sina barn i finskspråkiga skolor. 
På 1980-talet uppstod tanken om att 
tvåspråkigheten bäst hålls levande om 
barnen går i svensk skola.

En hel del konsekvenser hade detta 
för de svenska skolorna. Det finska in-
slaget ökade. En del elever hade inte så 
särdeles starka kunskaper i skolans un-
dervisningsspråk, och rätt mycket re-
surser fick sättas på att befästa språk-
kunskapen. Detta var i viss mån kon-
fliktfyllt. En del genuint svenska föräld-
rar kunde ibland kritisera skolan för 
att för mycket resurser gick till denna 
språkinlärning. 

Det förekom också intresse för den 
svenska skolan bland rent finskspråki-
ga familjer. Då blev man tvungen att ta 
en principdiskussion. Linjedragningen 
för att antas till en svensk skola blev, att 
det ska finnas en tvåspråkig bakgrund 
och att eleven t.ex. gått i svensk dag-
vård. Den här problematiken försvann 
nästan helt efter det att det finska skol-
väsendet grundat språkbadsklasser på 
svenska. 

Sirkkala skolas skolhus - sammanlagt fem - är en 
blandning av gammalt och nytt (ÅU)
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Inom undervisningen var det öka-
de antalet tvåspråkiga elever särskilt 
utmanande för finskundervisningen. 
Man kunde inte förutsätta förkunska-
per, för även i Åbo finns tämligen svens-
ka miljöer och det förekom också elever 
som flyttat t.ex. från Sverige eller från 
Åland. Nivågrupperingen, som kom-
mit med grundskolereformen, hade 
slopats. Men det fanns inom timresur-
sens ram möjligheter att bilda mera ho-
mogena grupper. Detta ledde fram till 
den s.k. modermålsinriktade finskun-
dervisningen, som sedan också fick en 
egen läroplan.

Ett större problem i samband med 
elevökningen var utrymmesfrågorna. 
Ett ökat elevantal ledde ofelbart till att 
skolornas utrymmen tog slut. Detta 
märktes först i lågstadieskolorna. Alla 
specialutrymmen fick tas i bruk som 
klassrum. Redan på 1980-talet utloka-
liserade lågstadieskolorna klasser till 
Katedralskolan, men detta förslog in-
te långt.

Cygnaeus skola tog i bruk fjärde vå-
ningen i skolfastigheten vid Auraga-
tan 11 för sina lägsta klasser. Arrange-
manget pågick tills skolan kunde flytta 
in i den renoverade skolfastigheten vid 
Mariegatan 7. Utrymmesproblemen i 
Sirkkala skola påverkades också av 
att elevantalet i specialskolan Sirkka-
labackens skola ökade snabbt, i likhet 
med utvecklingen i andra specialskolor 
vid denna tid. Sirkkala skola fick några 
år senare sin tillbyggnad vid Österlång-

gatan. Efter detta fanns det fem skol-
fastigheter i kvarteret.

När utrymmesfrågorna så småning-
om fick sin lösning i lågstadieskolor-
na, hade problemen redan nått högsta-
diet, dvs. S:t Olofsskolan. När elevanta-
let närmade sig 400 i skolan, som var 
planerad för max 325 elever, var läget 
akut. Man fick ta till tillfälliga arrange-
mang, för en tillbyggnad var inte möjlig. 
Lösningen blev sedan att skolan kunde 
ta i bruk fjärde våningen i grannhuset 
vid Kaskisgatan 5.

Utrymmesproblemen lindrades i 
viss mån, speciellt för Sirkkala skolas 
del, av att S:t Karins stad gick in för att 
själv handha den svenska lågstadieun-
dervisningen. Detta skedde först som 
en filial till Sirkkala skola i Littois, för 
att sedan byggas ut till en självständig 
lågstadieskola med sex årskurser i Ho-
virinta.

Vid 2000-talets första decennium 
stabiliserades elevantalet och större 
överraskningar vid inskrivningarna 
till årskurs 1 skedde inte. Utrymmes-
problemen kvarstod i Cygnaeus elev-
område, vilket ledde till planering av 
en s.k. kombiskola med utrymmen för 
dagvård, förskola och årskurserna 1-2 
i Lill-Heikkilä. Efter lång väntan påbör-
jades byggandet av enheten som kunde 
tas i bruk 2015. Det officiella namnet 
blev Braheskolan. 

Bo Rosenberg
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SKOLANS VARDAG 
OCH FEST

Skolvägen mot livet

I lagstiftningen finns inga bes-
tämmelser om när en skoldag 
ska börja. Det är ändamålsen-

ligt, att rektor kan bestämma ut-
gående från skolans behov. Van-
ligt är att man i lågstadieskolorna 
i Åbo börjar skoldagen klockan åt-
ta. Exempelvis i en förfrågan bland 
föräldrarna i Hannuniitun koulu 
stödde över 70 % tidpunkten. Rek-
tor Tuomas Nousiainen konstatera-
de, att motiveringarna ofta var, att 
det är lättare att ordna eftermid-
dagsverksamhet än morgonverk-
samhet.

För en liten lågstadieelev är den 
första skoldagen ett betydelseful-
lt steg i livet. Den första skolda-
gen är också en minnesrik händel-
se för elevens vårdnadshavare. En 
mor har i sina minnesanteckningar 
närmare tio år efter händelsen bes-

krivit stämningen inför den första 
skoldagen:

”I augusti 2003 fanns det me-
ra spänning i livet än vanligt: min 
första son Miska började sin skol-
gång i Hannunniitun koulu. Den 
första morgonen hade säkert såväl 
förstaklassaren som mamman ont 
i magen. Jag minns det glada sor-
let på gården och ögonblicket när 
förstaklassarna kallades till kön. 
Lärarna höll turvis namnupprop, 
varefter eleverna indelades i klas-
ser. Också Miska gick allvarlig till-
sammans med sin första lärare, Rit-
va Halviala, och sina klasskamra-
ter in genom dörren. Då fuktades 
mammans ögon. Skolhuset var på 
den tiden en ful, brun låda, men jag 
märkte snart, att bakom den gans-
ka trista fasaden rådde en varma 
stämning där man tog väl hand om 
de små eleverna.” (övers.)

Enligt andra hågkomster fort-
satte det sedan så:

”Läraren Anna-Riikka Kaksonen 
ledde oss till sin klass. Där var pulpeter 
med varje elevs namn. Under den förs-
ta timmen gjorde vi ett skådespel, där 
var och en fick välja sin roll.” (övers).

De små elevernas skolgång avance-
rade i gynnsamma tecken. Klasslära-
ren undervisade i nästan alla ämnen. 
Lektionerna hölls i den egna klassen, 
där det också fanns ett piano, som lära-
ren ofta använde. Enligt gammal tradi-
tion var två elever ”ordningsmän” un-
der en vecka. Förstaklassarna fick ock-
så faddrar från skolans femte klass. 
För nybörjarna var dessa elever näs-
tan vuxna.

Eleverna hittade snart sin plats i 
skolgemenskapen. I ettan och tvåan 
var alla kompisar sinsemellan. I andra 
klassen lärde man sig multiplikations-
tabellen och i trean fick man engels-
ka. Efter några år var eleverna redan 
faddrar för nya nykomlingar. 

Rasten var för många små elever 
en viktig stund. Det blev en trevliga-
re skolgård, när det kom klätterställ-
ningar, nya gungor och väggmålningar. 
Lekledare för rasten valdes bland de 
äldre eleverna. De ordnade lämpligt 
program för den långa rasten. Den var 
varje onsdag mellan klockan tolv och 
halv ett. Rastaktiviteten var helt annan 
än vid centrumskolornas trånga skol-
gårdar, för tre fotbollsplaner möjligg-
jorde att alla kunde spela under rasten 
(Hannuniitun koulu).   

Verksamhet finns också utanför den 
egna skolan. I Åbo har man t.ex. för ele-
verna i årskurs 5-6 ordnat en helhets-
mässig undervisning i ekonomikuns-
kap i Företagsbyn, där eleverna an dag 
får uppleva de vuxnas vardag. Våren 
2012 hade eleverna i årskurs 6 i Num-
menpakan koulu besökt Företagsbyn. 
Bl.a. följande intryck hade man fått:

 – vi fick uppleva hur det känns att 
vara på jobb som vuxen

 – det sämsta var när vi måste be-
tala skatt

 – jag lärde mig koka kaffe och beta-
la med bankkort

 – I Företagsbyn fick man se, att ar-
betet är svårt och påfrestande, 
men det var ändå roligt.

Skolan erbjöd på 2010-talet stöd i un-
dervisningen i tre olika nivåer. Hur 
upplevde en femteklassare det inten-
sifierade stödet i undervisningen?
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Skolvägen mot livet 

I lagstiftningen finns inga bestäm-
melser om när en skoldag ska bör-
ja. Det är ändamålsenligt, att rek-

tor kan bestämma utgående från sko-
lans behov. Vanligt är att man i lågsta-
dieskolorna i Åbo börjar skoldagen 
klockan åtta. Exempelvis i en förfrågan 
bland föräldrarna i Hannuniitun kou-
lu stödde över 70 % tidpunkten. Rek-
tor Tuomas Nousiainen konstaterade, 
att motiveringarna ofta var, att det är 
lättare att ordna eftermiddagsverk-
samhet än morgonverksamhet.

För en liten lågstadieelev är den 
första skoldagen ett betydelsefullt steg 
i livet. Den första skoldagen är också en 
minnesrik händelse för elevens vård-
nadshavare. En mor har i sina min-
nesanteckningar närmare tio år efter 
händelsen beskrivit stämningen inför 
den första skoldagen:

” I augusti 2003 fanns det mera 
spänning i livet än vanligt: min för-
sta son Miska började sin skolgång i 
Hannunniitun koulu. Den första mor-
gonen hade säkert såväl förstaklas-
saren som mamman ont i magen. 
Jag minns det glada sorlet på gården 
och ögonblicket när förstaklassarna 
kallades till kön. Lärarna höll turvis 
namnupprop, varefter eleverna inde-
lades i klasser. Också Miska gick all-
varlig tillsammans med sin första lä-
rare, Ritva Halviala, och sina klass-
kamrater in genom dörren. Då fukta-
des mammans ögon. Skolhuset var på 
den tiden en ful, brun låda, men jag 
märkte snart, att bakom den ganska 
trista fasaden rådde en varma stäm-
ning där man tog väl hand om de små 
eleverna.”  (övers.)

Enligt andra hågkomster fortsatte det 
sedan så:
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Ett viktigt skede i barnets liv är inskrivningen i sko-
lan. (Lauri Tiikasalo)

” Läraren Anna-Riikka Kaksonen 
ledde oss till sin klass. Där var pulpe-
ter med varje elevs namn. Under den 
första timmen gjorde vi ett skådespel, 
där var och en fick välja sin roll.” 
(övers).

De små elevernas skolgång avancera-
de i gynnsamma tecken. Klassläraren 
undervisade i nästan alla ämnen. Lek-
tionerna hölls i den egna klassen, där 
det också fanns ett piano, som läraren 
ofta använde. Enligt gammal tradition 
var två elever ”ordningsmän” under en 
vecka. Förstaklassarna fick också fadd-
rar från skolans femte klass. För nybör-
jarna var dessa elever nästan vuxna.

Eleverna hittade snart sin plats i 
skolgemenskapen. I ettan och tvåan 
var alla kompisar sinsemellan. I an-
dra klassen lärde man sig multiplika-
tionstabellen och i trean fick man eng-
elska. Efter några år var eleverna redan 
faddrar för nya nykomlingar. 

Rasten var för många små elever 
en viktig stund. Det blev en trevliga-
re skolgård, när det kom klätterställ-
ningar, nya gungor och väggmålning-
ar. Lekledare för rasten valdes bland 
de äldre eleverna. De ordnade lämp-
ligt program för den långa rasten. Den 
var varje onsdag mellan klockan tolv 
och halv ett. Rastaktiviteten var helt 
annan än vid centrumskolornas trånga 
skolgårdar, för tre fotbollsplaner 
möjliggjorde att alla kunde spela under 
rasten (Hannuniitun koulu).   

Verksamhet finns också utanför 
den egna skolan. I Åbo har man t.ex. 
för eleverna i årskurs 5-6 ordnat en 
helhetsmässig undervisning i ekono-
mikunskap i Företagsbyn, där elever-
na en dag får uppleva de vuxnas var-
dag. Våren 2012 hade eleverna i års-
kurs 6 i Nummenpakan koulu besökt 
Företagsbyn. Bl.a. följande intryck ha-
de man fått:

 – vi fick uppleva hur det känns att 
vara på jobb som vuxen

 – det sämsta var när vi måste be-
tala skatt

 – jag lärde mig koka kaffe och beta-
la med bankkort

 – I Företagsbyn fick man se, att ar-
betet är svårt och påfrestande, 
men det var ändå roligt.

Skolan erbjöd på 2010-talet stöd i un-
dervisningen i tre olika nivåer. Hur 
upplevde en femteklassare det inten-
sifierade stödet i undervisningen?

” Jag lärde mig min egen inlärnings- 
stil och jag lär mig nu snabbare. Jag 
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Samarbetet mellan hem och skola har ofta disku-
terats. Föräldraföreningen kan på flera sätt påver-
ka skolans verksamhet. Det behövs endast aktivi-
tet och goda idéer. På bilden den energiska för-
äldraföreningen i Hannunniitun koulu på öppna 
dörrarnas dag. (Lauri Tiikasalo)

samlar främmande ord i ett häfte som 
läraren förklarar på stödundervis-
ningen. Ibland är jag i en smågrupp 
med fyra andra kompisar. Läraren 
ger skriftliga regler för att läsa till 
prov och ibland har vi också muntli-
ga prov. När det är två lärare i klas-
sen, är det riktigt lugnt. Det bästa är, 
att man inte längre behöver gömma 
ogjorda uppgifter.”  (övers.)

Omväxling i det annars ganska tunga 
skolarbetet får man av olika händelser, 
fester och resor. T.ex. eleverna i Hannu-
niittu gjorde minnesanteckningar om 
sin lägerskola i Högsåra våren 2008. 
På ditresan stannade vi i ett museum 
(Sagalund), där vi bekantade oss med 
gamla tidens skolgång. Vid lägerskolan 
gick vi i bastu och simmade i havet. Så 
bekantade man sig med vikingamuseet 
i Rosala, där eleverna klädde sig i vi-
kingatidens kläder och gjorde mat ute 
vid lägereld. Lägerskolans höjdpunkt 
var discot.

Rektor är en alldeles central person 
i skolans verksamhet, men många 
förändringar har påverkat rektorns 
arbetsfält. Den erfarna skolmannen 
och rektorn Timo Kalske berättar för 
sin del:

” Den pedagogiska ledaren, som 
också har undervisningsuppgifter, 
har långt blivit en personal- och eko-
nomichef. Till skolenheternas nivå 
har man fört många funktioner som 
tidigare sköttes centralt.”  (övers.) 

Under årens lopp har lärarna kom-
mit och gått – förutom ordinarie lära-
re också vikarier och skolgångsbiträ-
den. Naturligtvis finns det också övrig 
personal i skolgemenskapen: kurator, 
kanslist, hälsovårdare, gårdskarl, hus-
mor och annan kökspersonal, städare 
och i vissa skolor också medfostrare 
(farfar i skolan).

Många skeden och erfarenheter 
ryms redan inom de sex första skol-
åren, men sedan förestår ofta byte av 
skola. Särskilt sjätteklassarnas vårfest 
kan vara berörande:

” Alla vi från sjätte klasserna stod 
framme på körbänkarna. Medfostrar-
na gav oss rosor och lärarna delade 
ut betygen. Vi sjöng också en tack-
sång till lärarna som vi själva skrivit 
texten till.”  (övers.)

Samarbetet mellan hem och skola dis-
kuteras mycket. Kommunikationen går 
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Den grundläggande utbildningen nivå i Finland har i internationella jämförelser varit hög. Under tidens 
gång har undervisningsmetoderna – och materielen utväxlats betydligt. På bilden matematikundervisning 
i Luostarivuoren koulu. (Lauri Tiikasalo)

snabbt på 2000-talet, men ibland kan 
det löna sig att fråga efter erfarenhet-
er också i ett senare skede. Vilken är 
vårdnadshavarens bedömning av sko-
lan efter sex år? Så här skriver en mor:

” Alla mina tre barn fick trevliga 
kamrater i Hannunniitun koulu. De 
lärde sig att arbeta och de skaffade 
sig en utmärkt grund för sina studier 
i högstadiet. För detta får man tacka 
de professionella lärarna, som man 
ibland tycker är riktiga undergöra-
re.”  (övers.)

Kulturhuvudstadsåret 2011 var his-
toriskt och händelserikt i Åboelever-
nas liv. Många projekt och händelser 

piggade upp skolornas vardag. Otaliga 
timmar, övningar och framträdanden 
inom skolväsendet hade anknytning 
till huvudstadsåret. Eleverna var ända 
från öppningen aktivt med i skapan-
de verksamhet. Ett omfattande pro-
jekt var Sam Body Plays, som ville stö-
da barns och ungas välbefinnande med 
hjälp av skådespel, dans och historie-
berättande. De svenska skolornas ge-
mensamma projekt Åbo vid vatten ha-
de bl.a. som mål att göra skolgårdarna 
trivsammare. Ett fotoprojekt var Tur-
ku-Pietari-Köln som förevigade varda-
gen i tre europeiska städer. 

Den finländska grundskolan har i 
internationell jämförelse en hög stan-
dard. Resultaten i PISA-undersökning-



266 SKOLORNA I ÅBO AVSPEGLAR SIN TID

arna har varit höga. Framgången har 
ökat andra länders intresse för det 
finländska skolsystemet. Detta har 
märkts också i Åbo. Staden har besökts 
av många grupper som vill bekanta sig 
med skolor och undervisningsmetoder.

Mellan skolorna finns det natur-
ligtvis skillnader, men så var det redan 
på folkskolornas och läroverkens tid. 
Grundskolan blev ändå en mycket bra 
skolform, från vilken det lönar sig att 
gå vidare på studievägen.

Gymnasierna i Åbo har väl bibehål-
lit sin dragningskraft. Hösten 2012 val-
de 55 % av eleverna från den grund-
läggande utbildningen gymnasiet som 
sin studieplats inom det andra stadiet. 
Gymnasieeleverna i Åbo har haft fram-
gång och uppvisat goda resultat i stu-
dentskrivningarna. Om man ser till 
resultaten i de fyra obligatoriska äm-
nena, ligger Åbo högst bland de stora 
städerna. Till universiteten har Åbo-
eleverna kommit i klart högre grad än 
vad medeltalet för hela landet är. 

Sjuhundra år av 
jubilerande skolor
År 2004 firade Åbo sin 775-års dag. 
Eleverna från Finlands äldsta skolstad 
hade gjort en jubileumsstafett ”Åbo 
775-800” som överlämnades den 13 
oktober i stadshuset. Det festliga till-
fället började med en öppningsfanfar, 
varefter stafetten överlämnades till 
stadsfullmäktiges ordförande Pertti 

Paasio. Vid samma tillfälle överlämna-
de undervisningsdirektör Bo Rosen-
berg skolväsendets bordsstandar till 
Åbo stad. Standaret mottogs av biträ-
dande stadsdirektör Kaija Hartiala. 

I Finlands äldsta skolstad var det 
ovanligt många läroanstalter som i 
början av det nya millenniet firade 
märkesår. Våren 2003 firade Puola-
lamäen koulu och lukio sin läroanstalts 
75-års fest.

År 2004 firade lilla Paimalan koulu 
100 år och Paavolan koulu 90 år. I 
Paavolan koulu i Patis hade man i den 
äldsta skolbyggnaden inrett ett histo-
rieklassrum, till vilket skolans tidigare 
elever hämtat handarbeten och slöjd-
arbeten. Paimalan koulu, som fanns nä-
ra gränsen mellan Åbo och Lundo, hör-
de tidigare till S:t Marie. Eleverna från 
Paimala skoldistrikt hade fått ett nytt 
skolhus 1963. I samband med inkor-
porering övergick skolan till Åbos skol-
väsen. Vid skolans jubileum sade biträ-
dande stadsdirektören i sitt öppnings-
tal, att man måste beakta ekonomiska 
helheter när man tänker på skolans 
framtid. Åtminstone elevernas vård-
nadshavare var oroade över läget och 
det hade förekommit rikligt med kon-
takter till stadens beslutsfattare. Fest-
talare var grundserviceminister Liisa 
Hyssälä. Hon betonade betydelsen av 
en egen närskola. 

Vasaramäen koulu och Moision 
koulu hade grundats som folkskolor 
för de stora årskullarna. När skolorna 
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Många Åboskolor kunde fira jämna år i början av 
det nya millenniet. Teräsrautela fick en egen skola 
på 1950-talet. På bilden dansuppvisning på skolans 
50-års fet år 2006. (TKA)

grundades hade man i centrumskolor-
na tagit i bruk växelläsning. År 2004 
hade Vasaramäen koulu och Moision 
koulu redan hunnit verka i ett halvt se-
kel. Elevsituationen var alldeles en an-
nan som vid skolornas grundande. Den 
lyckade jubileumsfesten i Moisio avslu-
tades med ett ståtligt fyrverkeri. Turun 
iltalukio firade 40-års jubileum och Va-
rissuon koulu invid normalskolan fira-
de 20-års jubileum.

År 2004 arrangerades under 
ledning av Sulev Ainomäe ett 50-års 
jubileum för skolornas elevorkester. 
Beslut om att grunda en elevorkester 
inom stadens skolväsen hade gjorts 
1953. Följande år ordnades den förs- 
ta konserten. Orkestern leddes till en 
början av Rudolf Nienstedt. Efterfölja-
re har varit Arja Lyly och Reijo Borman. 
Orkesterverksamheten har varit en del 
av skolornas klubbverksamhet och al-
la Åbos elever har kunnat delta. Jubi-
leumsåret 2004 hade skolväsendet tre 
blåsorkestrar på olika nivåer med sam-
manlagt 120 deltagare. Därtill fanns 
två stråkorkestrar. 

I Åbos och Finlands äldsta och fort-
sättningsvis verksamma skola har 
man firat jubileer under århundrade-
nas gång. I den svenskspråkiga Kate-
dralskolans skeden kan man se de oli-
ka skiftningarna i vårt lands kulturhis-
toria och också det vardagliga under-
visningsarbetets förändringar under 
tiderna gång. Redan skolfastigheten 
ger oss en skymt av staden vid medel- 

tidens slut, även om katedralskolan 
försvann från sin tidigare plats vid Åbo 
brand. År 2006 firade undervisnings-
väsendet Katedralskolans 730-års ju-
bileum i Konserthuset med efterföljan-
de festgudstjänst. 730 år räknades från 
grundandet av domkapitlet 1276.

I november 2004 fyllde det äldsta 
finskspråkiga läroverket i Åbo, eller 
egentligen dess efterföljare, Klassikon 
koulu ja lukio 125 år. Festtalare vid ju-
bileet var kulturminister Tanja Karpe-
la. Fem år senare hade igen forna och 
nuvarande elever samt lärare orsak att 
fira, när skolan fyllde 130 år. Av läro-
anstaltens forna elever hade det bli-
vit ministrar, ärkebiskopar, akademi-
ker, universitetsrektorer och kanslerer, 
ambassadörer, professorer, kända för-
fattare, kompositörer osv. Vid 130-års 
dagens festgudstjänst predikade met-
ropoliten av Nicea, Johannes, skolans 
före detta elev och lärare. Festmidda-
gen med program hölls i FBK-huset. 
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Till skolornas gamla festtraditioner hör julfesterna. De förbereds noggrant och eleverna har möjlighet att 
uppträda för en riktig publik. (Lauri Tiikasalo)

I september 2009 firade Kähärin 
koulu sitt 100-års jubileum. Från bör-
jan hade skolans namn varit Kähärin 
kansakoulu, och den började sin verk-
samhet som S:t Marie kommuns folk-
skola. När elevantalet i Raunistulan 
kansakoulu hade ökat så att det råd-
de stor utrymmesbrist i skolan, var 
man tvungen att avskilja Kähäri som 
ett eget skoldistrikt. Vid 100-årsfes-
ten hade skolan en fotoutställning och 
festmottagning. Gästerna fick bekanta 
sig med undervisningen och med sko-
lans vardag. I november firade skolan 
som fått sitt namn efter Hertig Johan, 
Juhana Herttuan koulu, sitt 50-års ju-

bileum. I början av 1990-talet hade 
gymnasiet specialiserat sig i uttrycks-
förmåga. Vid 50-års festen kunde man 
– som uttryck för specialiseringen – se 
framträdanden med pantomimer, dans, 
traditionell- och ny teater, videon och 
foton samt sång och spel.

I januari 2010 fyllde C.O. Malmin 
koulu 150 år. Det var den äldsta ännu 
verksamma allmänbildande läroan-
stalten i Åbo. Skolan hade tidigare sta-
ten som huvudman och hette då Turun 
kuuromykkäin koulu. I sin verksamhet 
stävade den till att förverkliga de han-
dikappades jämställdhet. Skolan hade 
ända från början varit avgiftsfri, och 
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De beslut som beslutsfattarna gör påverkar skolans vardag och fest. Ibland kan de kännas avlägsna. På kom-
munnivå är det i sista hand fullmäktige som beslutar om anslagen för skolornas verksamhet. Det är bra om 
eleverna bekantar sig med denna institution, som är central för demokratin. (Lauri Tiikasalo)

den var avsedd för alla samhällsklas-
sers barn. Förutom kunskapsförmed-
lingen försökte man i mån av möjlig-
het lära in ett praktiskt yrke. Under år-
tiondenas lopp förändrades undervis-
ningen av dövstumma på många sätt. 
Vissa perioder fick man inte alls an-
vända teckenspråk. Hösten 1988 flyt-
tade Turun kuulovammaisten koulu 
som granne till Hannunniitun koulu, 
och fick sedan namn efter sin grund-
are C.O. Malm. När skolan fyllde 130 
år underströk den dåvarande rektorn 
Hannu Ansaharju, att skolan hade inlett 
sin verksamhet redan före folkskolans 
födsel. Han framförde då en önskan om 

att skollagen skulle förnyas, så att fins- 
ka språket och teckenspråket skulle ha 
en jämlik ställning. 

Vähä-Heikkilän koulu, som grun-
dats i S:t Karins kommun, blev 105 år 
gammal 2010. Elevantalet i skolan var 
redan i början av 1920-talet över 300. 
Den rätt stora stenbyggnaden blev klar 
1929. Genom sammanslagning blev 
skolan strax för krigen en del av Åbo 
stads skolväsen. I den gamla skolan ar-
betade man till år 2005, då två nya hus 
blev klara på skolbacken. Sitt 105-års 
jubileum firade man 2010 en hel vecka.

I december 2010 firade Aurajoen 
yhteiskoulu och dess efterföljare 50-års 
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års jubileum. Som mest hade det fun-
nits ca 800 elever. Det privata lärover-
ket blev en del av stadens undervisnin-
gsväsen 1976, och 1990 började man 
verksamhet med idrottsgymnasium. 
Många unga som haft internationel-
la framgångar har fått sin vita mössa i 
detta gymnasium. På initiativ av Aura-
joen lukio startade Turun Seudun ur-
heiluakatemia sin verksamhet 2004. 
På förmiddagen ordnade man dans 
för eleverna. Till kvällsfesten hade det 
samlats en stor grupp forna elever och 
lärare för att minnas skoltiden.   

SKOLVÄSENDET 
I ÅBO 
AVSPEGLAR 
SIN TID

Skolorna och utbildningen avspeg-
lar alltid sin tids samhälle och 
dess värdegrund. Detta syns klart 

i utvecklingen av Finlands allmänbil-
dande utbildning och gäller även på det 
lokala planet – i folkskolor, grundsko-
lor, läroverk och gymnasier. 

I ståndssamhället hade alla sin gi-
vna plats och behovet av utbildning 
i skolform var litet. De första skolor-
na i Åbo grundades redan under me-
deltiden på initiativ av kyrkan och do-
minikanerorden. Skolornas olika ske-
den speglar starkt sin tids samhälle, 
dess händelser, värden och utveckling. 
Katedralskolan var under flera år-
hundraden landets mest betydelsefulla
lärdomsskola. De viktigaste läroäm-
nena var latin, religion och sång. Under 

reformationstiden hade många av sko-
lans rektorer och lärare fått sin utbild-
ning i Tyskland, såsom Mikael Agricola 
och Paul Juusten.

Från Gustav II Adolfs tid fäste sta-
ten större uppmärksamhet vid skolor 
än vad man tidigare hade gjort. Åbos 
skola fick en skrivarklass, som med ti-
den utvecklades till ett förstadium för 
realskola. På 1600-talet var Åbos bis-
kop Johannes Gezelius d.ä. en respek-
terad sakkunnig i skolfrågor i hela det 
svenska riket. Vid slutet av följande år-
hundrade engagerade sig H.G. Porthan, 
som påverkats av upplysningsfilosofin, 
även i skolfrågor, och han började som 
den första föreläsa om pedagogiska 
frågor vid Åbo Akademi.

jubileum. Som mest hade det funnits 
ca 800 elever. Det privata läroverket 
blev en del av stadens undervisnings- 
väsen 1976, och 1990 började man 
verksamhet med idrottsgymnasium. 
Många unga som haft internationel-
la framgångar har fått sin vita mössa i 
detta gymnasium. På initiativ av Aura-
joen lukio startade Turun Seudun ur-
heiluakatemia sin verksamhet 2004. 
På förmiddagen ordnade man dans 
för eleverna. Till kvällsfesten hade det 
samlats en stor grupp forna elever och 
lärare för att minnas skoltiden.   

I mån av möjlighet ger även centrumskolorna eleverna trevlig sysselsättning under rasterna. Bilden är från 
Sirkkala skola (ÅU)
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Vid början av 1800-talet växte kate- 
dralskolans elevantal kraftigt spe- 
ciellt på de lägre klasserna. Läget un-
derlättades när en elementarskola för 
gossar 1817 började sin verksamhet 
i Åbo. Man fäste inte särskilt stor vikt 
vid undervisningen av det vanliga fol-
ket. Ett märkbart framsteg tog man lik-
väl, när man 1820 i Åbo fick en för gos-
sar avsedd Bell-Lancasterskola. Den-
na skola med växelläsning fortsatte sin 
verksamhet ända till det att folkskolan 
grundades. Undervisning och fostran 
för flickor från ”bättre” familjer sköt-
tes av små privata internat, bl.a. Sara 
Wacklins internatskola.  

I september 1827 försvann alla den 
gamla skolstadens skolor som aska in 
i historiens dunkel. År 1831 ordnades 
skolförhållandena i Åbo på nytt. I sam-
band med Lancasterskolan grunda-
des en flickskola, kvällsskola och sön-
dagsskola. Skolcentret, som på sin tid 
var Finlands största, var vid Slottsga-
tans början i landshövdingens tidigare 
kanslibyggnad och den intill liggande 
träbyggnaden.

När universitetet flyttades till Hel-
singfors, fick Åbo ett gymnasium och 
en trivialskola. Åren 1845 och 1857 
kom det mera studenter från gymna-
siet än från något annat gymnasium i 
Finland. I samband med skolförnyel-
sen på 1840-talet fick Åbo en högre 
elementarskola och en flickskola. Båda 
var populära läroanstalter. Högre ele-
mentarskolan var på sin tid den största 

i landet sett till elevantalet. Åbos lägre 
elementarskola började sin verksam-
het på 1850-talet. Skolan fick ett eget 
ståtligt stenhus, som var i användning 
ända till mitten av följande århundra-
de. Skolorna övervakades ännu av kyr-
kan, men Åbos biskopar – ärkebisko-
parna Tengström, Melartin och Ber-
genheim – var även intresserade av 
skolfrågor.   

1870-talet var en gynnsam tid för 
utvecklandet av landet utbildning. De 
kommunala folkskolorna bredde ut sig 
efter exempel från de stora städerna. I 
Åbo inledde den första folkskolan sin 
verksamhet i den lägre elementarsko-
lans byggnad i januari 1872. På hös-
ten började man också undervisa i den 
högre folkskolan i f.d. Bell-Lancaster-
skolans byggnad. Nya skolutrymmen 
måste man hyra på olika håll i staden 
i trähus som var avsedda för vanligt 
bostadsboende. Det första skolhuset 
som planerats som folkskola stod klart 
1874 och den första skolan som staden 
själv byggde blev klar 1884.

 När man i Åbo uppgjorde ett nytt 
reglemente för folkskolorna i början 
av 1880-talet, konstaterades att man 
skulle inleda skolgången som 6-åring. 
Detta förorsakade många problem för 
de små eleverna. Detta löstes så att den 
första klassen delade i två avdelningar, 
så att 6-åringarnas ”förskoldag” blev 
bara två timmar lång. Detta försök var 
i kraft till 1909. Hjälpskolan inledde sin 
verksamhet i början av 1900-talet.
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Lärarna i Åbo började organise-
ra sig i slutet av 1880-talet. Den mest 
kända av tidens påverkare var Kaarlo 
Werkko, som till och med verkade som 
det nationella lärarförbundets ordfö-
rande. Av lärarföreningens andra sam-
hällspåverkare kan man nämna läraren 
J.K. Kari, som också senare valdes till 
senator. Åbolärarna hade internatio-
nella kontakter västerut redan i slutet 
av 1800-talet, och staden stödde verk-
samheten med stipendier.

År 1872 var ett viktigt år också för 
utvecklandet av Finland och därmed 
även Åbos läroverk. Av den svenska 
högre elementarskolan och gymnasiet 
bildades Åbo klassiska lyceum. Skolan 
låg i en historisk miljö vid Nikolajtor-
get, dvs. Gamla Stortorget. Skolan ha-
de över 400 elever och var till en bör-
jan Finlands största läroverk. Bland de 
som var inskrivna i skolan fanns många 
elever med finska som modersmål. 

Statsmakten var inte i detta skede 
intresserat av att grunda finskspråkiga 
läroverk. Åbos och Egentliga Finlands 
första finskspråkiga läroverk, Turun 
Klassillinen lyseo eller Turun suomala-
inen yhteislyseo, grundades med hjälp 
av privata personer i slutet av 1870-ta-
let. Till tidens fenomen hörde, att det 
inte bara var Åbogossarnas skola, ut-
an lärdomstörstiga unga kom från he-
la landskapet. Skolan följde en klassisk 
läroplan och elevantalet ökade snabbt. 
Även flickornas skolgångsmöjligheter 
ville man förbättra. Det behövdes fle-

ra läroverk. Vid Klassikko grundades 
en reallinje, som i början av 1900-talet 
blev Turun lyseo. Stadens finskspråki-
ga flickskola började sin verksamhet 
1882.

Den svenskspråkiga Heurlinska 
skolan i Åbo var Finlands första flick-
skola, som kunde ge sina elever möjlig-
het att fortsätta studierna i ett univer-
sitet. En finskspråkig samskola grun-
dades 1903, och den växte med tiden 
till landets största läroverk.

I början av 1900-talet uppfattade 
man allt mera folkskolorna som en del 
av den kommunala bildningsverksam-
heten. Läs-, skriv- och räkneförmåga 
hade man allt mera behov av när man 
övergick från det gamla lantbrukssam-
hället till industri- och servicenärings-
grenar. De finska- och svenska arbe-
tarinstituten började sin verksamhet 
1908, och de utvecklades med tiden till 
alla Åbobors institut för vuxenstudier.

I Åbo byggdes nya folkskolor i rask 
takt. I en del av folkskolorna har man 
fått ta emot många generationer. Ex-
empelvis Kerttulin koulu, som bygg-
des 1912, var på sin tid en särdeles mo-
dern skola. Före första världskriget ha-
de den kommunala folkundervisning-
en i Åbo utvidgats och effektiverats: i 
staden fanns flera finsk- och svensk-
språkiga folkskolor, fortsättningsskola, 
kvällsskola och hjälpskola. Under förs- 
ta världskriget 1916 fanns det redan 
över 5000 elever i folkskolorna. Där-
till ordnades sommarläger för elever-
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na samt egna små trädgårdar. För obe-
medlade barn ordnades också möjlig-
het att få mat. 

Samhällsförhållandena var svåra 
under första världskriget liksom vid 
brytningstiden i samband med själv-
ständigheten. Utmaningar fanns det 
gott om, men fastän det kunde finnas 
över 40 elever i klassen, kände man väl 
till barnens hemförhållanden och för-
utsättningar. Efter folkskolan och of-
ta under pågående skolgång övergick 
eleverna direkt till arbetslivet.

I Åbo fanns det en jämn ökning av 
elevantalet i folkskolorna ända till läs-
året 1916-1917, men händelserna i an-
slutning till självständigheten påverka-
de indirekt också skolväsendet. Vårter-
minen 1918 var på många sätt en svår 
tid, och skolorna måste tidvis helt va-
ra stängda. Vid slutet av den här tiden 
skedde den mest dramatiska nedgång-
en i elevantalet under hela det moder-
na undervisningsarbetets tid. Lärare 
behövdes också mindre än förr.

Folkundervisningens historia i Fin-
land ingick i ett nytt skede vid själv-
ständighetens morgongryning. Läro- 
pliktslagen trädde i kraft i augusti 1921. 
I Åbo föranledde detta inte stora föränd- 
ringar, för nästan alla barn i läro-
pliktsåldern gick i folkskola eller i nå-
gon annan allmänbildande läroanstalt. 
Under självständighetstidens första år-
tionden stannade de behöriga lärarna 
troget i sina tjänster. Två av fem av dem 
tjänade staden i över 30 år. Efter det att 

Martin koulu blivit klar stannade skol-
byggandet i Åbo upp för en lång tid, för 
lagen om skolornas finansiering från 
1931 gjorde att städernas skolbyggan-
de blev utan statsfinansiering.

Raunistula och Nummisbacken 
började på 1920-talet allt tydligare ut-
vecklas till förortsområden, vilkas be-
folkning arbetade på stadens sida. En 
del var skrivna i Åbo, andra i S:t Ma-
rie eller i S:t Karins. Av detta uppstod 
en del administrativa problem både för 
kommun och församling.

När invånarantalet i Åbos förorts- 
områden växte kraftigt, växte också 
elevantalet i deras skolor. Detta syntes 
tydligt i Raunistulan koulu och i Num-
men koulu. I slutet av årtiondet gled 
Finland in i ekonomisk depression, 
som avspeglade sig i hela samhället, så 
också i Åbo och dess förorter.

För förortsområdenas skolar i S.t 
Karins började ett nytt historiskt ske-
de, när skolorna efter justeringar i 
kommungränserna 1939 blev en del 
av Åbos skolväsen. I Åbo gick de fles-
ta läropliktiga i stora folkskolor. Snell-
man, Topelius, Martti och Kerttuli var 
ståtliga, ofta högt belägna byggnader 
som dominerade hela sin omgivning, 
men t.ex. den långt från stadens cent- 
rum belägna Ristimäki förblev en liten 
”landsortsskola”.  

Krigsåren störde på många sätt li-
vet för de stora skolorna i stadens cent- 
rum, men knappast särskilt mycket 
t.ex. för Ristimäen koulu. I samband 
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med inkorporeringar fick staden nya 
folkskolor från S:t Marie 1944 och som 
en följd av krigshändelserna evakuera-
des läroverket från Kexholm till Åbo, 
som sedan på 1950-talet blev normal-
lyceum. I Nummi skolhus inrymde man 
tillfälligt lärarhögskolans övningssko-
la.

Tiden efter världskriget var i Fin-
land en period av stark strukturom-
vandling. Det märktes också i utbild-
ningen. Utvecklingen i Åbo präglades 
av stora årskullar, inkorporeringar och 
flyttningsrörelser. Det rådde stor bo-
stadsbrist i staden. Krigsskadorna re-
parerades snabbt. Utbildning värdera-
des, även om den inte var tillgänglig för 
alla. I Åbos gamla folkskolor fanns det 
rikligt med elever. Störst var elevan-
talet när de stora årskullarna gick ge-
nom skolan. Alla utrymmen måste tas 
i bruk, fastän intresset för att fortsät-
ta studierna i läroverk ökade snabbt. 
I vissa skolor var det som bäst över 
1000 elever.

I Åbos läropliktsskolor var man 
tvungen att gå i två skift. Läroverkens 
svåra läge försökte man underlätta ge-
nom att grunda nya läroanstalter, in-
rätta parallellklasser och tränga in så 
många pulpeter i klasserna som möj-
ligt. En del studiebenägna unga sökte 
sig till läroverk i grannkommunerna. 
Under de stora årskullarnas tid bör-
jade flera skolor utanför stadens cen-
trum sin verksamhet: Kupittaan yh-
teiskoulu, Juhana Herttuan yhteiskou-

lu, Pansion yhteiskoulu, Aurajoen yh-
teiskoulu och Raunistulan yhteiskoulu.

Under bostadsbristens år börja-
de man utanför den gamla rutstaden i 
snabb takt bygga förorter och höghus. 
Därtill kunde man snart konstatera, 
att de nya bostadsområdena behöver 
egna skolor. Så skedde i Pansio, Ham-
marbacka, Moisio och Teräsrautela. I 
centrum byggdes endast en stor folk-
skolbyggnad, nämligen Puolalan kan-
sakoulu, som blev klar 1955. När al-
la som sökte till läroverk inte rymdes 
in där, ökade också elevantalet i fort-
sättningsskolan explosionsartat. Läget 
lättade 1958 när Åbo fick en ny fort-
sättningsskola, Itäinen kansalaiskoulu. 
Den var på sin tid den största i landet 
sett till elevantalet. På 1960-talet fick 
Svalberga och Luolavuori egna skolhus 
och i stadens västra del byggdes en ny 
stor medborgarskola.   

På 1970-talet byggde man alltjämt 
nya skolhus i snabb takt. Alla var be-
lägna i förortsområdena. Aunela, Suik-
kila, Hepokulta, Runosabacken, Ilpois, 
Jäkärlä, Oxbacka, Laustis och Nun-
navuori fick sina egna skolor.

Den största förändringen i läro-
pliktsskolornas och läroverkens skeden 
näst efter läropliktslagen var övergång-
en till grundskolsystemet. Reformen 
diskuterades livligt. Förnyelsens förde-
lar och nackdelar debatterades häftigt 
ända in i riksdagen. Förverkligandet 
av det kommunala skolsystemet av- 
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slutade en epok i landets samhälls- och 
skolhistoria.

Genom grundskolereformen vil-
le man ge alla läropliktiga jämlikt ut-
gångsläge och jämlika möjligheter till 
avancemang på studievägen. I verklig-
heten avspeglar den finländska skolan 
medelklassens värderingar.

På 1960-talet hade man i Åbo grun-
dat en kommunal försöksmellanskola. 
1970 tillsattes en skolplaneringskom-
mitté med uppgift att planera grundan-
det av det kommunala skolväsendet, 
och försöksverksamhet med grund-
skolans högstadium inleddes i två 
medborgarskolor läsåret 1971-1972. 
Från hösten 1976 gick hela årsklassen 
en sexårig lågstadieskola, för att sedan 
utan gallring övergå till grundskolans 
högstadium.

I Åbo, där det fanns flera privata lä- 
roverk, skedde reformen sist och slut-
ligen tämligen enhälligt. Till förnyel-
sen bidrog också ekonomiska faktorer. 
Staden hade naturligtvis bättre resur-
ser att sköta och utveckla läroanstal-
terna än många privatskolor. Endast 
den finska samskolan såg ut att bli en 
s.k. ersättande skola. Läroverkens lä-
rare övergick smidigt till grundskolans 
tjänster, läroverkens huvudmän påver-
kades radikalt av förnyelsen. Efter re-
formen fanns det finskspråkiga privata 
skolor endast i Helsingfors, Tammer-
fors och Lahtis. 

Parallellskolesystemet gick till his-
torien, och alla läroverk övergick till 

stadens skolsystem. Så även det svens-
ka lyceet, som ärvt Åbo katedralskolas 
traditioner, liksom Egentliga Finlands 
äldsta finskspråkiga läroverk, Turun 
klassinen lyseo. Endast den statli-
ga normalskolan och kvällsläroverket 
blev utanför det kommunala systemet. 

Läroverkens mellanskolklasser 
ändrades till högstadieskolor. Samma 
förändring skedde gällande det svens-
ka läroverket, som några år tidigare 
hade ombildats när flera gamla skolor 
slogs ihop till ett läroverk. 

Förvaltningsmässigt betydde re-
formen en stor förändring. I centrala 
roller vid övergångsskedet var Allan T. 
Koskimies och Pentti Lahti. Folkskolor-
nas kansli gick till historien, och i stäl-
let kom skolverket från augusti 1976. I 
skolväsendets ledning fanns två skoldi-
rektörer och en undervisningsdirektör. 
När uppgifterna utvidgades måste man 
anställa ny personal till skolcentralen. 
Från januari 1977 var Jaakko Lavaste 
undervisningsdirektör. 

De gamla läroverken hade fungerat 
ganska självständigt med en rektor och 
en direktion i ledningen. Privatskolor-
na och de av staten upprätthållna lär-
overken hade uppstått och verkat med 
lite andra principer som grund. Under 
årens lopp hade de också utvecklat en 
egen ”anda och skolkultur”.

Vid övergången till det kommunala 
skolväsendet fick skolorna nya rekto-
rer och föreståndare. Vid utnämning-
arna hörde man lärarkåren, och ofta 
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var lärarkåren helt enig i sitt ställnings- 
tagande. Grundskolereformen gjorde 
också slut på det gamla folkskollärar- 
yrket. Samhället gav inte längre klara 
gränser för sina lärare, men man för-
väntade sig att han/hon skulle vara 
aktiv, ansvarsfull och kreativ. Lärarna 
hade blivit förändringsagenter. Lärar-
na borde ge sina elever goda förutsätt-
ningar att vara en del av det i ständig 
utveckling varande samhället. 

Byggandet av en helt ny stadsdel i 
Kråkkärret medförde många utmanin- 
gar också för skolväsendet. Normal- 
skolan och dess gymnasium fick nya 
utrymmen i förorten. Många barnfa-
miljer flyttade till området. Det fanns 
rikligt med elever, och till en början 
fick man ty sig till tillfälliga lösningar.

Ristimäen koulu, som hade byggts 
1914, drogs in 1988. Skolbyggnaden 
skulle ha varit lämplig som skolmu- 
seum, men projektet strandade slutligt 
på 1990-talet. 

I slutet av 1980-talet och i början 
av följande årtionde specialiserade sig 
många av Åbos gymnasier. Puolalamäki 
fick ny image av musiken och språken 
och Aurajoen lukio satsade på idrot-
ten. Exempelvis vissa internationellt 
framgångsrika ishockeyspelare har 
avlagt sin studentexamen vid stadens 
idrottsgymnasium, vars verksamhet 
har utvidgats till en regional idrotts- 
akademi. 

Synen på utbildning var positiv i 
slutet av 1900-talet, men på 1990-ta-

let började det i det finländska skolsys-
temet dyka upp tänkesätt och termer, 
som var lånade från den ekonomiska 
världen.  Timresurssystemet gav möj-
ligheter att ordna undervisningen och 
bilda undervisningsgrupper på ett fri-
are sätt än under den första grundsko-
letiden. 

Under den ekonomiska recessio-
nen på 1990-talet var man tvungen att 
minska utbildningens ekonomiska re-
surser i hela landet, vilket på många 
sätt påverkade undervisningens var-
dag. Detta märktes även i Åbo: läro-
böcker återanvändes, timresursen 
skars ner och lärarna permitterades. 
Den mest betydande skolinvesteringen 
var Riihikallion koulu i Runosbacken, 
som började byggas 1991. När detta 
lärosäte stod klart, kunde man ompla-
cera vissa centrumskolor. Turun lyseon 
loulu och lukio fick nya utrymmen och 
Cygnaeus skola kunde flytta in i lyceets 
tidigare byggnad.

Den grundläggande utbildningens 
klassrum år i mångt och mycket som 
ett lokalsamhälle i miniatyr, och nume-
ra är det också en mötesplats för oli-
ka kulturer. Utvecklingen syns tydligt i 
många av Åbos skolor.

De första flyktingbarnen kom till 
stadens lågstadieskolor i slutet av 
1980-talet. I undervisningsgruppen 
kan finnas elever, som har förbindel-
ser till världens krisområden. Samti-
digt har förståelsen för elever med oli-
ka bakgrund ökat. Även barnens upp-
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fattning om olika kulturer har vidgats. 
Detta medför naturligtvis nya utma-
ningar för de heterogena gruppernas 
lärare och deras utbildning.

Skolans vardag har erfarit stora 
förändringar under årtiondenas lopp. 
På 2010-talet hade lärarna en alldeles 
annan elevgrupp framför sig än under 
den gamla folkskolans tid. Under fle-
ra årtionden undervisades pojkar och 
flickor i skilda klasser.

När eleverna med invandrabak-
grund dök upp i klasserna förändrades 
skolvärlden radikalt på några år. Deras 
kultur, språk och religion var oftast helt 
andra är de övriga elevernas. Detta var 
de största förändringen i läropliktssko-
lan efter grundskolereformen. Elever 
med andra språk finns det i en natio-
nell jämförelse mycket av i Åbos skolor. 
Många problem har uppkommit av att 
eleverna inte kan landets språk. I ett 
par lågstadieskolor har eleverna med 
annat språk varit över hälften av elev- 
antalet. 

Under årtiondenas lopp har lärar- 
arbetet blivit alltmer krävande i det 
ständigt föränderliga samhället. Bar-
nens och de ungas hem kan vara myck-
et olika liksom också hemmens värde-
ringar. Förutom att lära in kunskap 
och förmåga innehåller alla skolstadi-
er också mycket av fostran. Många ut-
vecklingsprojekt och samarbete med 
andra aktörer tar en stor del av lära-
rens vardag. Viktigast skulle ändå vara, 
att en lärare som ensam strävar med 

sin klass skulle ha tillräckligt med tid 
för att kunna koncentrera sig på sin un-
dervisning. 

Vid millennieskiftet konstaterade 
man överraskande fuktskador i många 
av Åbo skolor som var byggda på1960- 
och 1970-talen. Läget försvårade verk-
samheten på flera sätt. Även elevernas 
föräldrar har varit aktiva för att försäk-
ra sig om goda förutsättningar för bar-
nens skolgång. Reparations- och sane-
ringsarbeten måste göras i många sko-
lor. I flera fall fick man ty sig till tillfälli-
ga arrangemang.

Från slutet av 1900-talet började 
datateknikens väldiga utveckling som 
på många sätt förändrat hela den väst-
liga världen och samtidigt även Fin-
land. Yrkena har varit tvungna att för-
nya sig och detta har satt stor press på 
utbildning och fortbildning. Datatekni-
kens väldiga utveckling har gett allde-
les nya möjligheter för undervisningen, 
förvaltningen och även för samarbetet 
mellan hem och skola.

I Finland har man konkret erfarit, 
hur de ekonomiska faktorerna starkt 
påverkar undervisningens förutsätt-
ningar. Folkskolorna var tvungna att 
verka i svåra förhållanden under de-
pressionsåren. Under krigsåren mås-
te läsåren förkortas och under åter-
uppbyggnadstiden fick man lösa ut-
rymmesproblem med växelläsning. 
Efter en lång uppgångsperiod drabba-
des man i början av 1990-talet av en 
överraskande recession, som gjorde att 
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man fick skära ner undervisningens re-
surser.

I början av det nya århundradet 
kunde man i Åbo igen öka undervis-
ningens ekonomiska förutsättningar, 
men stadens ekonomiska läge vände 
ganska snart i sämre riktning. Därtill 
kom förändringar i den internatio-
nella ekonomin, såsom finanskris och 
skuldproblem, som också hade följd-
verkningar i Åbo. När den ekonomiska 
tillväxten blir långsam och stannar av, 
måste man på nytt granska vilka möj-
ligheter utbildningen har. Lösningen 
har ofta varit att man skurit ner ansla-
gen och gjort strukturella förändringar. 

Åboskolornas förvaltning omorga-
niserades i början av 2000-talet. Finsk 
undervisningsdirektör efter Turkka 
Hietanen blev Timo Jalonen. För den 
finska grundläggande utbildningen och 
för den finska gymnasie- och vuxenut-
bildningen bildades egna resultatom-
råden. Chefer för dem blev Outi Rinne 
och Esko Heikkonen.

Under årtiondena och århundra-
dena har det skett flera skolreformer 
i Åbo. I Början av 2000-talet var ut-
vecklandet av skolnätet en aktuell frå-
ga. Planerna och besluten diskutera-
des livligt också i media. Utvecklingen 
ser ut att gå mot större enheter. Denna 
linjedragning har bl.a. motiverats med 
ekonomiska orsaker. En del lågstadie- 
och högstadieskolor har sammanförts 
till sammanhållna grundskolor. Sta-
dens gymnasier har igen koncentrerats 

till det gamla rutstadsområdet, där de 
alla fanns före de stora årskullarnas 
tid. Kvällsgymnasiet var det största i 
Egentliga Finland och näst störst i he-
la Finland.  

År 2010 övergick dagvården till un-
dervisningsväsendet. I enlighet med ti-
dens anda ser man småbarnsfostran 
som en del av barns och ungas fostran 
och undervisning. Den största nyttan 
av förändringen har barn, som behöver 
särskilt stöd vid inledningen av skol-
gången.  

Med tanke på vardagen i skola och 
undervisning kan små enheter vara 
flexibla i det ständigt föränderliga 
samhället. I vissa undersökningar som 
gjorts bland klasslärare har det fram-
kommit, att olika störande moment fö-
rekommer i högre grad i stora skolor 
än i små. Om man av olika orsaker har 
trängt in en stor elevgrupp i en klass, 
minskar lärarens möjligheter att stöda 
svagare elever.

När grundskolereformen på sin tid 
diskuterades, hävdade motståndar-
na i sin kritik, att inlärningsresulta-
ten kommer att bli blygsamma, men 
i internationella jämförelser har man 
konstaterat att Finlands skolsystem är 
lyckat. Till det goda resultatet bidrar 
en positiv inställning till utbildning och 
att landet har en förhållandevis jämn 
social struktur. Åbos grundläggande 
utbildning har utvecklats aktivt. I sko-
lorna finns många klasser med specia-
liseringar, som ger möjligheter att ut-
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veckla elevernas individuella begåv-
ningar och kunnande. Stadens skolhus 
är i avsevärt bättre skick än för ett an-
tal år sedan. Elevvården har man fäst 
stor vikt vid. I nationell granskning har 
gymnasierna i Åbo uppnått goda, för 
att inte säga utmärkta resultat. I dessa 
gymnasier går också många studeran-
de från Åbos grannkommuner. Till det-
ta bidrar säkert gymnasiernas speciali-
sering och goda rykte.  
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SKOLVÄSENDETS LEDNING

Folkskolinspektörer
K.G. Bärlund (1872-1875)
Abraham Nylander (1875-1876)
Carl August Krook (1976-1878)
Axel Berner (1878-1885)
A.E. Weckman (1886-1921)
Otto Viitanen (1921-1951)
Allan T. Koskimies (1951-1959)
Finska folkskolornas inspektör
Allan T. Koskimies (1959-1970)
Svenska folkskolornas inspektör
Allan T. Koskimies (1959)
Paul Jansson (1959-1970)

Skoldirektörer inom det finska 
skolväsendet
Allan T. Koskimies (1970-1976)
Pentti Lahti (1977-1982)
Jaakko Lavaste (1982-1991)

Undervisningsdirektörer (fi)
Pentti Lahti  
(1976, underv. handledare 1971-1976)
Jaakko Lavaste (1977-1982)
Turkka Hietanen (1983-2004)
Timo Jalonen (2005-

Svenska undervisningsväsendet 
Paul Jansson  
(underv. handledare 1970-1976)
Hans Johansson (1976-1986)
Bo Rosenberg (1987-2011)
Liliane Kjellman (2011-

Ordförande för folkskolornas 
direktion
Herman Höckert (1875-1875)
Fredrik Sohlberg (1875–1978)
Karl August Krook (1878-1887)
Emil Amnell (1887-1902)
Gustaf Cygnaeus (1902-1903)
Johan Fredrik Appelroth (1903-1907)
Ivar Aminoff (1907-1916)
A.L. Öberg (1916-1917)
Knut Svanljung (1917-1921)
Harald von Hellens (1922-1923)
Armas Ensiö (1924-1945)
Kaarlo Tamminen (1946-1947)
Armas Ensiö (1947-1956)

Ordförande för de finska folksko-
lornas direktion
Armas Ensiö (1952-1956)
Aarne Honka (1956-1960 och 1962-1963)
Oskari Lyytikäinen (1961)
Helmi Hellgren (1964)
Jorma Salo (1965-1968)
Juha-Veikko Hiekkaranta (1969-1970)
Usko Puustinen (1970-1973)
Heikki Laihonen (1973)
Armas Lahoniitty (1973-1976)

Ordförande för de svenska folks-
kolornas direktion 
John Tengström (1952-1953)
Carl-Erik Sundman (1954-1964)
Aarre Helander (1965-1968)
Hans Saxén (1969-1973)
Stig Stendahl (1973-1976)
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Ordförande för skol-/
undervisningsnämnden 

1975-1977
Skolnämnden: Armas Lahoniitty
Finska avdelningen: Armas Lahoniitty
Svenska avdelningen: Stig Stendahl

1977-1980
Skolnämnden: Tapio Holvitie  
(1977-1979)
Reijo Rauhala (1979-1980)
Finska avdelningen: Tapio Holvitie  
(1977-1979)
Reijo Rauhala (1979-1980)
Svenska avdelningen: Stig Stendahl  
(1977-1979)
Roger Broo (1979-1980)

1981-1984
Skolnämnden: Reijo Rauhala
Finska avdelningen: Reijo Rauhala
Svenska avdelningen: Roger Broo

1985-1988
Skolnämnden: Eva-Lisa Makkonen
Finska avdelningen: Eva-Lisa Makkonen
Svenska avdelningen: Roger Broo

1989-1992
Skolnämnden: Rauno Suhonen
Finska avdelningen: Marja Holvitie
Svenska avdelningen: Harriet Silius

1993-1996
Undervisningsnämnden: Antonio  
Casagrande (1993-1995)
Erkki Böhme (1995)
Seppo Järvinen (1995-1996)
Finska avdelningen: Kai Rekola
Svenska avdelningen: Harriet Silius

1997-2000
Undervisningsnämnden: Henry Toivari
Finska avdelningen: Jouko Narvanmaa
Svenska avdelningen: Georg Henrik Wrede 
(1997-1998)
Hans Johansson (1998-2000)

2001-2004
Undervisningsnämnden: Harry Nordqvist
Finska sektionen: Henry Toivari
Svenska sektionen: Christel von  
Frenckell-Ramberg

2005-2008
Undervisningsnämnden: Henry Toivari
Finska sektionen: Harry Nordqvist
Svenska sektionen: Christel von  
Frenckell-Ramberg

2009-2012
Undervisningsnämnden: Harry Nordqvist
Finska sektionen: Leena Koikkalainen
Svenska sektionen: Maria Nyman
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Skolorna i Åbo avspeglar sin tid (1872-2012)

Allmänbildande undervis-
ning har getts i Åbo i flera år-
hundraden, men räknat från 

folkskolans grundande endast i 140 
år.

De första skolorna fick staden på 
medeltiden. Åbos skola, som senare 
började kallas katedralskolan, anses 
ha börjat sin verksamhet år 1276.

På sin tid fäste man ingen stör-
re vikt vid folkundervisning. Våren 
1820 fick Åbo en skola med växelläs-
ning, som var något av en föregånga-
re till folkskolan. Skolan hade till och 
med över 300 elever. 

De egentliga folkskolorna inled-
de sin verksamhet i januari 1872. Det 
första moderna folkskolhuset stod 
klart hösten 1912 i Gertrudsbacken. 
Läropliktslagen medförde inga större 
förändringar i stadens skolor, för näs-
tan alla barn i läropliktsåldern gick 
redan i skola. 

Åren under andra världskriget 
medförde tidvis svåra störningar i 
skolgången. Åren 1939 och 1944 jus-
terades vissa kommungränser, vilket 
gav Åbo nya folkskolor.

Under de stora årskullarnas tid 
rådde en väldig trängsel i alla skolor. 
Till läroverken sökte allt flera elever. 
Nya folk- och medborgarskolor byg-
gdes och läroverk grundades. Över-
gången till grundskolan skedde år 
1976. Skolornas positiva utveckling 
fortsatte ända till 1990-talets depres-
sion. I början av det nya millenniet 
påverkade vissa fenomen - såsom 
specialisering, internationalisering, 
mångkulturell verksamhet, skolnät-
sreformer och rationalisering av för-
valtningen - verksamheten i många 
lärosäten.  

Allmänbildande undervisning 
har getts i Åbo i flera århund-
raden, men räknat från folksko-

lans grundande endast i 140 år.
De första skolorna fick staden på 

medeltiden. Åbos skola, som senare 
började kallas katedralskolan, anses ha 
börjat sin verksamhet år 1276. På sin 
tid fäste man ingen större vikt vid fol-
kundervisning. Våren 1820 fick Åbo en 
skola med växelläs-ning, som var något 
av en föregångare till folkskolan. Sko-
lan hade till och med över 300 elever. 

De egentliga folkskolorna inled-de 
sin verksamhet i januari 1872. Det 
första moderna folkskolhuset stod 
klart hösten 1912 i Gertrudsbacken. 
Läropliktslagen medförde inga större 
förändringar i stadens skolor, för näs-
tan alla barn i läropliktsåldern gick re-
dan i skola.

Åren under andra världskriget 
medförde tidvis svåra störningar i skol-
gången. Åren 1939 och 1944 justera-
des vissa kommungränser, vilket gav 
Åbo nya folkskolor.

Under de stora årskullarnas tid råd-
de en väldig trängsel i alla skolor. Till 
läroverken sökte allt flera elever. Nya 
folk- och medborgarskolor byggdes 
och läroverk grundades. Övergån- 
gen till grundskolan skedde år 1976. 
Skolornas positiva utveckling fortsat-
te ända till 1990-talets depression.  
I början av det nya millenniet påver- 
kade vissa fenomen - såsom specia-
lisering, internationalisering, mång-
kulturell verksamhet, skolnäts- 
reformer och rationalisering av för- 
valtningen - verksamheten i många 
lärosäten.




