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1. Introduktion 
 

Den vita skolan var en vacker vit byggnad nära stadens centrum. Byggnaden var blägen i området 

Loviselund i Karlskoga och var en tvåvåningsbyggnad i trä och sten med tre lärosalar. 1 Inne i lärosalen 

pryddes väggarna utav kartor och planscher.  En plansch visade kroppens anatomi och en annan 

illustrerade bibelns länder. Längst fram stod lärarens kateder, en symbol för auktoritet. Det fanns även en 

vacker jordglob som visade hur hela världen såg ut geografiskt. 2 På väggen bakom fanns en svart tavla 

och man visste att det skulle gnissla otäckt om man skulle råka vinklade kritan fel och sedan skulle man 

mötas av klassens dömande blickar. Tvåsitsiga bänkar i trä stod prydligt i rader och på dem låg böcker 

och små griffeltavlor avsedda till för att öva skrivning på. Den vita skolan kallades också Bofors folkskola.  

 

Texten ovan är min tolkning på hur ett klassrum såg ut i den vita skolan även kallas Bofors folkskola och 

är baserad på olika källdokument och fotografier från 1800-talet. Bofors folkskola var en folkskola som 

delvis finansierades utav AB Bofors.  

 

Denna uppsats handlar om Bofors Folkskolas undervisning mellan 1883 och 1896. En tidsperiod som är 

intressant för Karlskoga men även för samhället. Tidsperioden är en period utav förändring, för 

skolväsendet men även för Sverige i stort. Uppsatsen kommer undersöka Bofors Folkskolans läsordning 

och materiel för åren 1883 och 1896 och ämnar undersöka förändringar i undervisningen. Det finns ett 

värde i att undersöka hur undervisning har sett ut historiskt sätt. Det finns ett lokalhistoriskt värde och ett 

värde för den framtida undervisningen. ’’ Människans förståelse av det förflutna är inflätad i hennes 

föreställningar om samtiden och perspektiv på framtiden. ’’3 Genom att titta historiskt på undervisning så 

kan man se att utvecklingen har gått fort, speciellt de senaste hundra åren. Man kan även se spår av hur 

samhället ville fostra sin befolkning. Det har alltid funnits delade meningar om vad som är bäst för barnen 

och hur man skall fostra dessa. En nutida debatt rör digitaliseringen av skola och vilken materiel som skall 

användas, hur man kan använda digitala hjälpmedel till förmån för utbildningen och huruvida 

digitalisering är bra eller dålig. En debatt som är främmande för 1800-talets befolkning men dåtidens 

samhälle hade sina utmaningar som i sin tur har banat väg för dagens samhälle. Därför är det av intresse 

att göra en tillbaka blick för att titta vidare på det sena 1800-talets undervisning i en stad starkt påverkad 

utav industrialisering och förändringar. 

 

                                                 
1Holmström, 1978, s. 68 
2 Inventarier vid Bofors fasta folkskola, 1896 
3 www.skolverket.se 
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1.1 Syfte och frågeställning 
 

Mitt syfte med uppsatsen är att undersöka Bofors folkskolas undervisning för den högre avdelningen IV 

klass. Folkskolan var uppdelad i fyra avdelningar där den fjärde avser den högsta av dem. Uppsatsen 

ämnar titta på undervisningen utifrån ett kvantitativt sätt på Bofors folkskolas läsordning och materiel för 

perioden 1883 till 1896. För att uppnå arbetets syfte har jag arbetat efter följande frågeställning: 

 

• Hur såg läsordningen ut vi Bofors Folkskola?  

• Vilken materiel hade Bofors folkskola år 1883? 

• Vad var skillnaden materiellt från 1883 till 1896 i Bofors folkskola? 

 

1.2 Tidigare forskning  
 

Den tidigare forskningen kring Bofors Folkskola är nästan obefintlig. Det finns översiktlig forskning om 

folkskolornas utveckling där Bofors folkskola nämns kortfattat. Samt forskning kring AB Bofors 

betydelse för skolväsendet där Bofors folkskola även nämns. Men det finns ingen tidigare forskning kring 

Bofors folkskola där man tittar på läsordningar eller undervisningsmateriel specifikt för skolan. Det finns 

dock annan tidigare forskning som har varit utav värde för detta arbete och i detta avsnitt presenteras 

tidigare forskning rörande folkskolornas utveckling och undervisningens utveckling, för att sedan fortsätta 

med forskningen kring AB Bofors och Karlskogas folkskolor. 

 

Forskningen om folkskolornas utveckling i Sverige är omfattande. Artikeln Från folkskola till grundskola 

1842–1962 sammanfattar de förändringar som Sveriges skolsystem genomgick perioden 1842 till 1962.4 

Som Christina Florin skriver inleddes in folkundervisningen med folkskolestadgan 1842 men uppdraget 

med att undervisa befolkningen hade startat långt tidigare. I den lutherska tron, med rötter i 1600-talet, 

fanns en uppfattning att varje troende skulle kunna se och tolka Guds ord. För att uppnå det behövde 

befolkningen lära sig läsa och det var därför kyrkan startade hemundervisning där man fick lära sig läsa 

och man läste ur katekesen, bibeln eller psalmboken. Denna hemundervisning var början på en tidig 

läskunnighet i denna del av världen. 5 Florin gör flera nedslag i historien bland annat vid 1842 års 

folkskolestadga, 1864 års införande av folkskoleinspektörer och vid 1878 då den första normalplanen för 

folkskolan kom. Hemsidan lararnashistoria.se har skapats av ’’Stiftelsen SAF, Lärarförbundet, Lärarnas 

Riksförbund och SFHL i samarbete med TAM-Arkiv, som bevarar dessa organisationers arkiv.’’6 

 

                                                 
4 Florin, Christina.,2010, Från folkskola till grundskola 1842–1962. 
5 Florin, 2010, s. 1 
6 lararnashistoria.se 
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Florin presenterar även en tvistefråga inom utbildningshistorisk forskning, varför behövdes en folkskola? 

En fråga som besvaras på olika sätt. En forskningstradition betonar skolans kvalificerade funktion, det vill 

säga att skolan ger kunskaper som tillgodoser ett ökat kunskapsbehov hos både samhället och individer.7 

Andra forskare menar att skolans tillkomst kan ses som en ’’social försäkringsåtgärd’’ där man försöker 

komma tillrätta med fattigdom på landsbygden. I sådan forskning ses skolan som en maktapparat där 

skolan legitimerar den existerande sociala ordningen och har en kontrollerande, reproducerande och 

ideologisk funktion.8 Barn skulle fostras till att bli medborgare och förstå sina skyldigheter gentemot 

nationen. Starka band mellan individen och staten knöts genom en mer medveten och enhetlig 

undervisning.9 Forskare anser att folkskolan banade väg för samhällets demokratisering. Undervisningen 

innebar en förändring utav befolkningens villkor men samtidigt blev skolan ett ’’missionsfält för kyrkan, 

statsbyråkratin och nationalismen’’. 10 

 

Florin skriver även att varje samhälle reproducerar kunskaper, traditioner, politiska institutioner, klass- 

och könsförhållanden och överför dess världsbild och religion till nästa generation. Undervisning är en 

omdebatterad fråga eftersom det finns många olika åsikter om vad som är för barnens bästa, vad de 

behöver lära sig och hur de ska uppfostras och därför ändras skolpolitiken i takt med samhället och 

påverkas av dess rådande ideologi.11 Forskningen kring folkskolor har bidragit med ett forskningsproblem, 

genom att titta på samhället och undervisningen under en viss tidperiod kan man se spår utav hur man 

ville fostra sin befolkning. Jag har inte funnit någon forskning kring Karlskogas folkskolor där man tar sig 

an problemet att undersöka hur Bofors folkskola förväntades fostra ett folk därmed ämnar mitt arbete 

bidraga med ny kunskap på detta område. 

Gudrun Spetze har bedrivit forskning kring vilka materiel som förekom vid Stockholms folkskolor mellan 

1842–1882. Spetze skriver att den planerade enhetligheten i skolorna var svår att uppnå på kort tid på 

grund av höga kostnader. 12 1855års kommittébetänkande konstaterade att det fanns stora skillnader i 

undervisningsmaterielen mellan skolor, annat än läroböcker. Det fanns vid den tiden skolor som inte ens 

ägde en karta över Sverige. 13 Kristendomsämnet var det centrala i undervisningen, det var framför allt 

katekesläsning som dominerade ämnet. Biblisk historia, bibelläsning och psalmer kom i andra hand.14 

Läsebok för folkskolan verkade i slutet av 1800-talet föråldrad, inte så förvånande då 1860-talets Sverige 

var ett helt annat än 1890-talet. Pedagogen Ellen Key kallade läroboken för "en förödande 

                                                 
7 Florin, 2010, s. 3 
8 Ibid 
9 Ibid 
10 Florin, 2010, s. 4 
11 Ibid 
12 Spetze, 1992, s. 83 
13 Ibid, s. 113 
14 Ibid, s. 85 
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nationalolycka".15 Men perspektivet på boken är ett helt annat om man ser till minnesanteckningar av dem 

som vuxit upp i ett arbetar eller bondehem.  "Läsebok för folkskolan" var en fantastisk bok och kom att 

ha stor betydelse för folkbildningen som kanske enda litteratur i många hem, inte minst i Stockholm, 

förutom bibel, psalmbok och katekes.” 16 Svenska undervisningen bytte 1875 namn till modersmålet, man 

undervisades även i språklära, rättskrivning och uppsatsskrivning.17 

1873 övergick Sverige till guldmyntfot och man började använda termen krona i stället för riksdaler. 1878 

infördes det franska metersystemet för mått och vikt med termer som kilometer, decimeter, kilogram, 

hektogram etc. På grund av detta upprättades en ny upplaga av Siljeströms räknebok.18 Det förekommer 

alltså översiktlig forskning kring Stockholms folkskolor under samma tidperiod som min undersökning 

och den forskningen tittar också på undervisningsmateriel, men som det nämns i den forskningen såg 

folkskolorna olika ut trots arbete för en mer enhetlig skola. Därför är det av intresse att undersöka en skola 

i en stad som började som bruksbygd men sedan blev en industristad genom en snabb industrialisering. 

Det är intressant att jämföra studien av folkskolor i Stockholm med en folkskola i Karlskoga för att se om 

det finns några likheter och skillnader.  

Forskningen kring AB Bofors består utav olika arbeten med olika syften. Anna Broman har skrivit en 

intressant C-uppsats om AB Bofors betydelse för skolväsendet i Karlskoga. Hon visar i sin studie att AB 

Bofors har haft en påverkan på skolväsendet i Karlskoga. Broman bevisar detta på ett kvantitativt sätt 

genom statistik. Hon lyckas ’’påvisa att när företaget haft många anställda, har även befolkningen ökat 

och till följd av detta även antal lärjungar i skolorna.’’19 Broman skriver även om hur ledningen för AB 

Bofors också är med och påverkar politiken i Karlskoga samt är med och påverkar ekonomin. Bofors 

påverkan på skolan syns även genom att företaget skänkte tomter och bidrog ekonomiskt till byggnationer 

bland annat till skolbyggnader. 20 

 

Forskningen kring Karlskogas utveckling står Algot Holmström till stor del för. Algot Holmström har 

skrivit boken Karlskoga: en bruksbygd blir industriort: hundra års utveckling på uppdrag av 

kulturnämnden i Karlskoga 1978. De ansåg att det fanns behov utav en ”populär beskrivning om det 

nuvarande samhällets framväxt”.21 Holmström beskriver Karlskogas utveckling från en bruksbygd till en 

industriort och täcker in områden som kyrkans roll, skolväsendet, fattigvård, sjukvård, samt 

industrialiseringens genombrott, befolkning och bebyggelse.22 

                                                 
15 Spetze, 1992, s. 99 
16 Ibid 
17 Ibid 
18 Ibid, s. 105 
19 Broman, 2013, s. 28 
20 Ibid, s.27 
21 Florin, 2010, s.7 
22 Holmström, 1979, s.5 
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Josef Gralén skriver i Karlskoga folkskolor 1825–1925 övergripande om Karlskoga folkskolors historik. 

Det är ett omfattande arbete Gralén har gjort för lokalhistorien i Karlskoga. Gralén beskriver bland annat 

processen fram till att den första folkskolan startades 1825, det vill säga vilka aktörer som drev frågan, 

vad som beslutades och hur den första verksamheten såg ut. Det som började i ett vindsrum i fattighuset 

med plats för 30 barn kom att bli något mycket betydelsefullt för staden. 23 Gralén täcker in många aspekter 

kring folkskolan men framför allt ekonomi, politik. I boken kan man följa folkskolornas utveckling fram 

till 1925 då boken släpptes. Man kan läsa om viktiga aktörer, lärare, lön, statistik över skolorna, 

byggnationer av skolbyggnader, vart skolorna byggdes och innehåller även ett bidragande bildmaterial. 

Graléns källor till arbetet har i första hand varit protokoll från Karlskoga kommunala intuitioner till 

exempel sockenstämmans protokoll, kyrkostämmans protokoll, skoldirektionens protokoll men även 

skolrådets, rotestämmornas, kommunalnämndens och kommunalstämmans. Gralén betonar även att den 

äldre folkskolans del i arbetet har blivit något fylligare på grund av tillgången till material. 24 Denna bok 

har främst varit användbar för att få en övergripande bild över folkskolorna i Karlskoga och dess historik. 

Som titeln avslöjar är detta en kort historik över folkskolorna och endast en liten del har nämnts om Bofors 

folkskola men den forskning som har gjorts gav mig en ingång till min egen forskning. 

 

Även Karlskoga folkskolor 1842–1942: Till hundraårsjubiléet har varit användbar. Denna tryckta skrift 

har även den fungerat som en övergripande historik över Karlskogas folkskolor. Den använder sig till stor 

del utav Graléns forskning och har tillsammans med många bilder publicerat en väldigt lätt överskådlig 

bild över Karlskoga folkskolors utveckling. De skriver även att Karlskoga folkskolor sänder Gralén ett 

tack för sitt epokgörande forskningsarbete. Publikationen innehåller även berättelser utav elever och 

lärare. Men även detta arbete är väldigt översiktligt och snuddar endast vid mitt forskningsområde och 

fungerade främst som en första inspirationskälla. 25 

 

1.3 Avgränsningar 
 

För att uppnå arbetets syfte har avgränsningar i arbetet varit nödvändiga. Uppsatsens syfte har avgränsats 

kronologiskt, det vill säga att avgränsningar gjorts i tid. Arbetet fokuserar kring läsordningar och 

skolmateriel mellan perioden 1883 och 1896. Den avgränsningen berodde till viss del på tillgången av 

källmaterial men även på grund av att denna period var en period av förändring både för AB Bofors och 

Karlskoga men även för skolan. Dessa förändringar presenteras mer utförligt under avsnitt 3 Bakgrund.  

 

                                                 
23 Gralén, 1925, s. 10 
24 Ibid, s. 5–6 
25 Karlskoga folkskolor 1842–1942: Till hundraårsjubiléet, 1942, Karlskoga: Karlskoga Tidn. 
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Arbetets syfte har även avgränsats tematiskt. Intresset för undervisning och historia tog överhanden när 

val utav område skulle göras. Men för att göra en kärnfull undersökning krävdes det att arbetet täckte in 

ett mindre område än Folkskolorna eller 1800-talets undervisning i stort. Som nämndes i 1.2 tidigare 

forskning har dessutom ett omfattande arbete kring utvecklingen för Karlskoga Folkskolor redan utförts 

utav Josef Gralén. Genom Graléns forskning kunde man identifiera en avsaknad av forskning kring Bofors 

Folkskola. Så för att uppnå ny historisk kunskap valdes därför ett område som intresserade mig samt, 

genom nästan obefintlig tidigare forskning, möjliggjorde skapandet av ny lokalhistoria för Karlskoga. 

 

Ytterligare avgränsningar behövdes vilket ledde till en avgränsning kring läsordningarna och 

inventarielistorna. Tillgången till källor var goda och materialet skulle kunna ge ledtrådar i hur 

undervisningen såg ut och vad som ingick. Resultaten skulle i sin tur kunna leda till reflektioner kring 

1800-talets undervisning i Bofors Folkskola. Jag valde även att avgränsa mig ytterligare och valde att 

fokusera kring folkskolans senare avdelning den så kallade IV klass eller fjärde klass. Det var den sista 

avdelningen då folkskolan endast hade fyra klasser.  

2. Metod 

2.1 Tillvägagångssätt  
 

Källmaterialet till att besvara frågeställningen i denna studie har främst varit arkivmaterial från Karlskoga 

Kommun- och folkrörelsearkiv. Inledningsvis fann jag inventarielistor rörande Bofors folkskola. I dessa 

vackra dokument framgick vilket materiel skolan använt sig utav och i och med det vilka möbler, kartor 

och planscher samt läroböcker som fanns i Bofors Folkskola. Sedan kunde man leta fram folkskolans 

läsordning som prydligt presenterar, i form utav ett schema, vad som lästes samt hur länge. Mitt syfte 

avgränsat till Bofors Folkskolas högre avdelning klass 4, även kallas folkskolans fjärde avdelning, och 

dessa ord var därför något jag letade efter i läsordningar och inventarielistor. Det betyder att det finns 

material som valdes bort i urvalsprocessen om ingen koppling till Bofors folkskola hittades eller att det 

inte höll sig innanför ramen för den fjärde avdelningen i folkskolan.  

 

Läsordningarna tolkade jag som ett schema över undervisningen dag för dag veckan ut. Inventarielistorna 

tolkades utifrån den tidigare forskningen om Stockholms folkskolor. Inventarielistorna presenterar 

folkskolans exakta materielantal vid ett specifikt år, med antagande att materielen användes på något sätt 

i undervisningen. Det är dock omöjligt att veta exakt hur och vad som användes dagligen och vad som 

bara befann sig i skolan. Därför har källorna tolkats utifrån normalplanerna och tidigare forskning för att 

möjliggöra slutsatser kring användandet av materielen. 
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2.2 Källor och källkritik 
 

Den större delen av den undersökande delen har bestått utav att gå igenom arkivmaterial från Karlskoga 

Kommun- och folkrörelsearkiv rörande Bofors Folkskola. Inventarielistorna kunde till exempel bestå utav 

en inbunden samling med text prydligt skriven i skrivstil eller så kunde dokumenten ligga löst, osorterade 

och odaterade. Även läsordningen kunde vara dokument utan årtal. Detta skapade en problematik som 

man fick försöka lösa i undersökningsdelen. 

 

Skrivstil är en textstil som kan föra med sig viss problematik. Svårigheterna med 1800-talets skrivstil kan 

bland annat vara variationer mellan handstilar som gör texten olika svår att läsa, eller annorlunda stavning. 

Exempelvis skrev man tafla i stället för, dagens stavning, tavla. Välskrifning i stället för välskrivning. I 

detta arbete har språket i inventarielistorna bevarats, det är ett stilistiskt val som gjorts och av estetiska 

och praktiska skäl. Det är enklare att skriva av läsordningarna och inventarielistorna efter den stavning 

som användes. Det är även användbart när man letar upp läroböcker som användes i 1800-talets 

undervisning. Stavningen möjliggjorde även att man kunde finna bilder på materielen via google.se. Men 

av upphovsrättmässiga skäl har jag valt att inte använda bilder på dessa materiel. Endast två fotografier 

används i arbetet och endast för att de inte bryter mot upphovsrätten och bidrar till undersökningen. 

 

Ytterligare kritik riktar jag mot den mänskliga faktorn, personerna som utförde inventarierna kan ha missat 

att skriva ner materiel eller helt enkelt skrivit fel. Men trovärdigheten i dokumenten är stor då inventarierna 

nedtecknades nära i tiden, inventarier utfördes år för år. Något jag inte har kännedom eller funnit kunskap 

om är huruvida traditioner har ändrats inom nedteckningen utav inventarier. Om det är fallet, att man 

exempelvis började nedteckna fler saker i inventarierna år för år faller en del utav mitt arbete. Men på 

grund av att det ej gått att finna några tecken eller bevis för att så är fallet kommer jag resonera som att 

eventuell förändring i inventarielistorna beror på att en förändring faktiskt skett i materielen.  

 

För att undvika felkällor har jag läst och tolkat materialet flera gånger, har även vid upprepade tillfällen 

jämfört inventarielistor eller läsordningar med varandra för att lättare kunna tolka ord. Jag har även 

kontrollerat dess trovärdighet genom att via nätet kontrollera om exempelvis läroböckerna förekom. 

Flertalet stickprov har utförts för att kontrollera materielen och dess trovärdighet. I inventarielistan 

framkommer läroböcker som användes, en problematik som uppstår är att inget årtal för litteraturen 

omnämns och då har jag fått tolka titeln och dra slutsatser för vem författaren troligtvis var. Vid några 

tillfällen omnämns författaren och underlättat sökandet men då böcker ibland publicerats i olika upplagor 

är det svårt, ibland omöjligt att avgöra vilken upplaga som användes utifrån de källdokument som har 

använts. 
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3. Bakgrund 
 

Karlskoga 

Karlskogas utveckling har haft några ovanliga och några rent unika drag. Framför allt är den snabba 

tillväxten och bygdens naturförhållanden.26 ”Skog och vatten gav förutsättningar för bygdens speciella 

näringsliv men ledde också till isolering.”27  Karlskoga, tidigare kallad Möckelns bodar, ligger vid sjön 

Möckeln som omringas av vidsträckta skogsområden. I söder och öster bildade Kilsbergen en mur mot 

Närke. Läget isolerade bygden och dess naturresurser skapade förutsättningar för en industriell utveckling 

som skulle forma hela staden, allt ifrån ekonomi, byggnationer, infrastruktur och skolväsendet. 28 

 

En utav de viktigaste förutsättningarna för Karlskoga var de rikliga tillgångarna till skog.29 Den stora 

etableringsperioden inföll för Karlskoga bergslag under två decennier vid 1600-talets mitt. Karlskoga hade 

plötsligt upptäckts och 1640–1660 pågick ett mycket intensivt byggande. Holmström skriver ”Ett 

utvecklingstempo, som är jämförbart, finner man först fram mot 1900-talet, när industrialismen kommit 

över det tröga föret i portgången.”30 

 

1842 kom det en förordning om minst en folkskola i varje socken. 31 1862 stadfästes en viktig reform som 

rörde den lokala självstyrelsen. Förordningar om kommunalstyrelse upphävde de tidigare gamla 

socknarnas funktion och skapade en gräns mellan det borgerliga och det kyrkliga. Institutioner som 

kommunal-, stads- och kyrkofullmäktige med motsvarande organ började inrättas.  32 Dessa förändringar 

påverkade hela Sverige men är värda att nämna för att förklara vilka yttre förändringar som påverkade 

Karlskoga. 

 

År 1868 hade Karlskoga fler invånare än Örebro. Det året beräknades Karlskoga ha 9738 invånare jämför 

med Örebro med sina 8984 invånare. Majoriteten av svenska folket bodde ännu på landsbygden. 33 ”Att 

Karlskoga toppade länets befolkningsstatistik hörde helt naturligt samman med dess stora ytvidd. Här 

rymdes många och stora gårdar och varje hemman fordrade många arbetare. Men därtill kom att socknen 

enligt tidens mått var ett betydande industriområde.” 34 

 

AB Bofors och industrin i Karlskoga 

                                                 
26 Holmström, 1978, s.9 
27 Ibid, s.9 
28 Ibid, s.9–10 
29 Ibid, s.12 
30 Ibid, s.14 
31 Ibid, s.17 
32 Ibid, s.16 
33 Ibid, s.18 
34 Ibid 
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AB Bofors, ett industriföretag och vapentillverkare, som när företaget grundades var ett järnbruk. För att 

landets järnhantering skulle ha en framtid på exportmarknaden krävdes det snabba och billiga transporter. 

I slutet av 1800-talet befann sig Sverige i en så kallad järnvägsbyggnadsepok för att kunna mäta sig med 

marknadens krav. 1873 färdigställdes två järnvägslinjer genom Karlskoga. 35 Betydelsen av järnvägen var 

enorm och exempelvis hade antalet anställda vid Bofors från några tiotal till omkring 500 man. 

Industrialismen hade nu gjort sitt inträde.36 Men företaget gick även igenom svårigheter och drog på sig 

skulder. Men trots sina bakslag och svårigheter behöll företaget sin optimism. ’’Pehr Erland Lagerhjelm 

var en typisk representant för denna kategori, som svarade på motgångar genom nya satsningar.’’37 

 

Alfred Nobel var under åren 1894–1896 huvudägare för Bofors (s.41) då han 1994 köpte upp majoriteten 

av aktierna för AB Bofors i och köpet ingick även Björkborns herrgård. 38 1896 den 10 december avled 

Alfred Nobel plötsligt och efter en lång rättslig process beslutades det att Björkborns herrgård var Nobels 

sista bostättningsadress.39 

 

’’Det som är bra för Bofors, är bra för Karlskoga’’ 

Ett talesätt som myntades utav Frans Andersson, verkstadschefen och öververksmästaren i Bofors, 1920 

vid en kommunalstämma. 40 Citatet är mycket målande och beskriver en slags respekt och kärlek för 

företaget. Något som levt kvar enda in i nutid då de äldre generationerna nostalgiskt berättar om Bofors 

glansdagar. 

 

Skolväsendet i Sverige 

Johansson & Florin skriver hur folkskolan med tiden kom att bli mer byråkratisk genom en ökad statlig 

kontroll och standardisering. 41 Ett sätt att jämna ut skillnaderna mellan landets folkskolor skedde i 

samband med normalplanen 1878. Undervisningen gjordes mer tidsreglerad genom ett lässchema som 

fungerade som modell för hur undervisningen skulle fördelas. Folkskolorna var beroende utav statsbidrag 

och styrdes bland annat utav hur väl man följde tidtabellerna.42 

 

                                                 
35 Holmström, 1978, s. 27–28 
36 Ibid, s.32 
37 Ibid, s.33 
38 Ibid, s. 40–41 
39 Ibid, s. 44–45 
40 Broman, 2013, s.22 
41 Johansson & Florin,1996, s. 21 
42 Ibid, s. 21–22 
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Det förekom även en rumslig kontroll i undervisningen. Lärarna strävade efter rumslig kontroll och 

försökte disciplinera eleverna. Lärarna fick råd att inte gå omkring i klassrummet, de skulle välja en fast 

plats där de hade god uppsyn över eleverna och inge känslan att läraren såg allt.43 Folkskolan delades in i 

fyra klasser i och med 1878 års normalplan. Det var vanligt att samma lärare fick undervisa i två eller flera 

klasser samtidigt. 44 Folkskolan användes för att disciplinera folket, de högre klasserna i samhället, 

borgerligheten, använde läroverk och flickskolor. ”För att upprätthålla tids- och rumsordningen i så stor 

skala fordrades större resurser, än vad den svenska agrara ekonomin vid den tiden kunde uppbåda.”45 

Svårigheterna med att kontrollera undervisningen försökte bekämpas med hjälp utav folkskoleinspektörer 

som skulle granska verksamheten och komma med förslag på förbättringar.46 

Folkskolan ämnade även att disciplinera eleverna till att kontrollera sin kropp. Uppställning på led, sitta 

stilla och med händerna på bänklocken, regler för hur man fick röra sig i korridorer och klassrum vittnar 

om en dold läroplanskod där syftet var att kontrollera kroppen. 47 Det fanns även en öppen pedagogik där 

man förespråkade ”en sund själ i en sund kropp, kontroll av sexuella drifter, renlighetsfostran, 

kroppshygien, placering av pojkar och flickor i skilda sfärer och sist men inte minst kroppsagan som 

pedagogisk metod. I folkskolan hade läraren laglig rätt att utöva aga på sina elever. Läroverksstadgan 

föreskrev att rätten till aga inte fick missbrukas men om man ska tro folkskoleelevernas skolminnen så var 

aga något vanligt förekommande.48 

Under 1860-talet introducerades militärövningar och vapenexercis med syftet att befrämja ungdomens 

fysiska utbildning. Man ville göra befolkningen stark och härdad. Gymnastiken infördes vid den här tiden 

och i enlighet med Per Henrik Lings anda. Det kom en förordning om vapenövningar och gymnastik och 

folkskolepojkarna uppmuntrades till militära lekar men på 1880-talet försvann sådana moment helt ut ur 

folkskolan. Kvar fanns dock gymnastikundervisning med marscher. 49 

Gymnastik fanns på schemat för både pojkar och flickor men i verkligheten hade få skolor i Sverige 

tillgång till gymnastiklokaler och utrustning för mer avancerad undervisning. 50 Gymnastiken och 

krigsfostran syftade till att stärka de fysiska krafterna, samt sågs identitetsskapande. Pojkar måste enligt 

dessa normer leva med de dubbla budskapen om kärlek och våld som ingredienser i en manlig identitet.51 

                                                 
43 Johansson & Florin,1996, s. 23 
44 Ibid, s. 25 
45 Ibid, s. 29–30 
46 Ibid, s. 30 
47 Ibid, s. 31 
48 Ibid 
49 Ibid, s. 32 
50 Ibid, s. 33 
51 Ibid, s. 35 
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Ämnet slöjd var uppdelat efter manlig och kvinnlig slöjd. Slöjd för pojkar var främst trä eller metall-slöjd 

medan slöjd för kvinnor främst var inriktad på syslöjd. 52 ”Uppfattningar om könsskillnader uttrycktes 

således både i utbildningssystemets organisation, i läroplaner och i skolans disciplineringsprocess.”53 

Patriotism uppmuntrades i folkskolan och ingick i ett nationellt projekt. ”Nationalistiska känslor 

uppammades i historieböcker, i skolsånger, i läroböcker skrivna av berömda svenska författare, genom 

firandet av nationella högtidsdagar etc. Sådana inslag i skolans vardag lade grunden till en gemensam 

nationell identitet för alla svenska barn oberoende av kön och klass.”54 Projektet var borgerlighetens försök 

att skapa en enhetlig nation samtidigt som det var ett försök att skapa ömsesidig förståelse över den sociala 

ordningen. Flickorna förväntades ta ansvar för den lilla världen det vill säga hemmet, medans pojkarna 

som fullvärdiga medborgare förväntades ta ansvar i det stora hemmet det vill säga fäderneslandet. 55 

Kraven på landets medborgare ökade i takt med rösträttens utvidgning och demokratiska reformer. Sådana 

krav syns tydligare i en utvidgad obligatorisk skola efter första världskriget där läroplanen speglar 

förväntningar på medborgarna och innehåller en ökad standardisering. 56 

 

Karlskogas skolväsende och Bofors  

Karlskogas undervisning sköttes från början i hemmen och prästerskapet hade spelat en betydande roll. ’’ 

Liksom korn utspridda i en stenig bergslagsåker, så växte skolan sig rotfast i folkets hjärta och gav andlig 

näring å generationer av bygdens söner och döttrar’’.57 Detta citat var även inspirationen till arbetets titel. 

Genom husförhör och konfirmationsundervisning ansvarade de för en form utav utbildning.58 1825 

började undervisning drivas i organiserade former. Kyrkoherden Torbjörn Morén lade grunden för en 

folkskola innan lagstiftning om en sådan uppfördes.59 ’’Barnens undervisning skedde vid denna tid i nästan 

hela församlingen genom växelundervisning i provisoriska lokaler.’’60 

 

Vid 1860-talets slut fanns endast ett skolhus och vid denna tidpunkt användes det för en så kallad högre 

folkskola, medans all annan undervisning sköttes av fem lärare i ambulerande skolor.61 

                                                 
52 Johansson & Florin,1996,  s. 35 
53 Ibid, s. 40 
54 Ibid, s. 41 
55 Ibid 
56 Ibid, s. 40 
57 Karlskoga folkskolor 1842–1942: Till hundraårsjubiléet. (1942). Karlskoga: Karlskoga Tidn. 
58 Holmström, 1978, s.65 
59 Ibid, s.26 
60 Ibid, s.65 
61 Ibid, s.26 
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1870-talet blev en stor skolbyggnadsepok i Karlskoga. De olika rotarna svarade själva för sina skolhus, 

som dock i stort sett uppfördes enligt samma mall: Långsträckta envåningsbyggnader med ingång på̊ 

gavlarna, den ena till lärarens bostad och den andra till omklädningsrum och skolsal.62 

Befolkningen ökade i Karlskoga och det innebar också ett ökat lärjungeantal, det vill säga ett ökat 

elevantal, i skolorna. 1880 erbjöd Bofors en tomt samt bidrag till byggandet av en ny skola. Vid 

kyrkostämman den 22 dec 1880 beslutades att man skulle uppföra ett skolhus med tre lärosalar vid 

nuvarande Loviselund för en kostnad av 10.000kr. Byggnationen av skolan pågick hela året 1881 och 

avsynades den 21 april 1882. 63 För att få ett perspektiv på den mängd pengar det handlade om har 

Holmström presenterat följande jämförelse ’’Om exempelvis en skolbyggnad vid senare delen av 1800-

talet krävde satsning av omkring 10000 kronor fordrades kanske 100000 ett stycke in på 1900-talet. Vid 

tiden för stadsbildningen behövdes för ett sådant projekt omkring miljonen och i våra dagar kan det röra 

sig om mer än tio miljoner.’’ 64 

Skolan brukar i dag kallas den gamla skolan eller den vita skolan vid Loviselund men under mycket lång 

tid benämndes den Bofors skola. 65 1865 infördes en högre folkskola och var i sin tid den enda i sitt slag 

inom Örebro län. Den förste läraren var en tidigare vikarierande adjunkt vid läroverket i Örebro, en man 

vid namn Adolf Randel. 1869 valdes han till sockenadjunkt.66 ’’ Det är auktoriteter som styr samhället, 

och i Karlskoga var en del av dessa ledningen inom AB Bofors. De strävade efter att vara med och utveckla 

skolväsendet genom att presentera resurser till skolledningen.’’ 67 

1 augusti 1882, Bofors Fasta Folkskola öppnar sin första lästermin i det nya skolhuset vid Bofors. 

Vikarierade lärare var John Nilson. 20 december samma år tog eleverna examen, 73 barn var inskrivna 

under dessa 92 läsdagar. Närvarande vid examen var A. Randel, P. J. Karlsson och J. Pettersson. 68 

(Dokument, Anteckningar, första sidan i examensbok Bofors Folkskola)  

 

Sverige och världen 

 

Avslutningsvis ges en bakgrund till den tid vi befinner oss i under tidsperioden som arbetet omfattar. Som 

nämndes ovan befann sig Karlskoga i en industrialisering. Det gäller även för Sverige i stort. Sverige 

industrialiserades relativt sent men fram emot 1850 kom industrialiseringen igång på riktigt. Under 1800-

                                                 
62 Holmström, 1978, s.67 
63 Ibid, s.71 
64 Ibid, s.354 
65 Ibid, s.68 
66 Ibid, s.70–71 
67 Broman, 2013, s.26 
68 Examensbok Bofors Folkskola, 1882, s.1 
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talet sker en befolkningsökning. Den minskade dödligheten förklaras i Land och Stad skriven utav Mats 

Hellspong och Orvar Löfgren genom det kända uttrycket: ”freden, vaccinet och potäterna’’. 69 

Vaccineringen bromsade epidemierna och odlingen utav potatis skapade en förbättrad näringssituation för 

jordbruksbefolkningen. 70 

 

Sverige befann sig även i en upprustning utav försvaret. Slutet av 1800-talet var en orolig tid i världen då 

en rädsla för krig spred sig. Speciellt länder i Europa oroade sig angående säkerhet, ekonomi och välfärd. 

Det politiska läget mellan länder bidrog till en kapprustning och länderna började ingå i allianser med 

andra länder för att försäkra sig om militär hjälp. 71  Världen hade påverkats utav nationalism, och 

militarism, det vill säga en glorifiering av militären och statens högsta ideal är viktigare än allt annat.72 

Det politiska läget hade dock fördelar för företag som AB Bofors som tillverkade vapen. Så 

sammanfattningsvis befinner vi oss i en tid där befolkningen ökar, ställer krav på jobb, bostäder och 

utbildning. Industrierna går på högvarv, varpå till exempel AB Bofors kan skänka en tomt och bidrag för 

att bygga en skola. I detta fall Bofors Folkskola som är uppsatsen fokusområde.  

 
(Foto: Axel Ehrenwall) 

 

                                                 
69 Hellspong & Löfgren, 1994, s. 23 
70 Ibid 
71 McKay, 2015, s. 851 
72 Ibid 
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4. Resultat 

Resultatet kommer redovisas under tre olika rubriker för att göra resultatet mer överskådligt. För att 

upprepa uppsatsen syfte är syftet att undersöka Bofors Folkskolas undervisning. Under den första delen 

4.1 Läsordning vid Bofors Folkskola kommer resultatet presenteras med hjälp av tabeller. Tabellerna är 

gjorda efter originaldokumenten som kommer ligga som bilagor i slutet av arbetet. 4.2 Bofors Folkskolas 

materiel 1883 är resultatsavsnittets andra del och kommer redovisas med hjälp utav förenklade tabeller 

och bilder. Inventarielistorna kommer finnas som bilagor i slutet men bilderna kommer användas i arbetet 

för att förenkla läsningen och bidra med en visuell aspekt. Den tredje och avslutande delen 4.3 Bofors 

Folkskolas materiel 1896 kommer presentera inventarielistorna för 1896 och här kommer fokus läggas på 

skillnaderna mellan 1883–1896.   

 

4.1 Läsordning för Bofors Folkskola 

1878 infördes en normalplan för folkskolan och gav riktlinjer för hur undervisningen skulle se ut. Den 

fastslog till exempel att ’’lärokursen för folkskolor är i allmänhet beräknad till fyra år.’’ Den innehöll även 

’’läroplaner’’ för folkskolans ämnen och presenterade vad som bör ingå i en lärokurs och hur man bör 

undervisa under lärogången. 73 I normalplanen föreslås även en läsordning för den fasta folkskolan med 

fyra årsklasser, för undervisning sex dagar i veckan. Denna läsordning kommer användas för att jämföra 

likheter och skillnader mellan Bofors Folkskolas läsordning och den av staten fastställda normalplanen. 

Nedan följer en avskrivning av den läsordning som gällde för Bofors Folkskola. 

 

Läsordning för Bofors Folkskolas IV klass (datering okänd) 

KL Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag Lördag 

                                                   Bön och Bibelläsning 

8-9:15 Katekes Bibl. Hist. Katekes Bibl. Hist. Katekes Geometri 

9:30-

10:30 

Räkning Läsning Räkning Läsning Räkning Läsning 

10:30-

11:15 

Teckning Skrifning Välskrifning teckning Historia Skrifning 

11:20-

11:30 

gymnastik ___________ gymnastik gymnastik ___________ gymnastik 

11:30- 

12:30 

Geografi Sång Naturkunnighet. Räkning Sång Naturkunnighet 

L – e – d – i – g – h – e - t 

1:30- 

2:30 

Slöjd 

 

 

Historia Slöjd Geografi Slöjd  

2:30-

3:30 

Läsning Rättskrifn. 

Tabell.1. 74 

 

                                                 
73Normalplan för undervisningen i folkskolor och småskolor, 1878, s.12–13  
74 Läsordning för Bofors folkskola IV klass, odaterad. 
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Enligt denna läsordning för lärjungar, elever, vid Bofors Folkskolas fjärde klass ser man flera saker. En 

skoldag varade i 7 timmar och 30 minuter, minus en timmes ledighet för lunch. 6 timmar och 30 minuter 

undervisningstid måndag- fredag, lördag var kortare.  

 

Läsordning för Bofors Folkskolas 4klass (odaterad) 

Tabell.2. 75 

 

Enligt denna läsordning varade en skoldag mellan klockan 8:00 till klockan 17:00 det vill säga 9h, dagarna 

måndag, tisdag, torsdag och fredag. Eleverna hade även en timmes rast mellan klockan 12:00 och 13:00 

för lunch. Undervisningen vara i ca 8h fyra dagar i veckan. Onsdag och lördag var kortare med sina 5h. 

Dessa dagar hade eleverna ingen lunchrast utan slutade klockan 13.00 

 

Problematiken med källorna som nämndes i avsnitt 2.1 Källor och källkritik, är att dokumenten är 

odaterade. Därför är det svårt att veta när de användes. Vilken som användes tidigare respektive senare. 

Men med hjälp utav Normalplanen 1878 och Normalplanen 1889 har ändå slutsatser försökt om 

läsordningarnas användning.  

 

Genom jämförelser mellan de två läsordningarna för Bofors folkskola och normalplanerna för år 1878 och 

1889 har likheter och skillnader lett till ett resultat. Det är mest troligt att Tabell 1, läsordning för 

Läsordning för Bofors Folkskolas IV klass, är baserad på normalplanen för 1878 och Tabell 2, Läsordning 

för Bofors Folkskolas 4klass, är baserad på 1889 års normalplan.  

 

Två historiska händelser som talar för att läsordningarna inte användes innan 1882 är dels byggnationen 

utav Bofors Folkskola, den avslutades inte förens 1882 och dels 1882 års folkskolestadga. 1882 års 

                                                 
75 Läsordning för Bofors folkskolas 4klass, odaterad. 

KL Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag Lördag 

8-9:45 Katekes Bibl. Hist. Katekes Bibl. Hist. Katekes Geometri 

10–11 Räkning Läsning Räkning Läsning Räkning Läsning 

11–12 Teckning sång Historia skrifning Sång 

Välskrifn. 

Skrifning 

12–1 R A  S T Läsning R A S T Historia 

1–2 Geografi Naturlära  Geografi Naturlära  

2–3 Välskrifn. Skrifn. Räkning Läsning 

3–5 Grupp A 

Slöjd 

Grupp B 

Slöjd 
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folkskolestadga innebar bland annat att slöjd blev ett läroämne. Slöjd finns med i båda läsordningarna, 

men tabell 1 innehåller 2h mindre lektionstid i slöjd än i Tabell 2. Vilket skulle kunna tala för en högre 

status som ämne. I Normalplanen för 1878 står det ’’Om undervisning i slöjd skall meddelas, förlägges 

den till onsdag och lördag e.m.’’76 Vilket tyder på att alla elever inte förväntas läsa slöjd. Ämnet slöjd 

förekom endast i fortsättningsskolan enligt normalplanen 1878 men är med i folkskolans och mindre 

folkskolans normalplan från och med 1889.77 

 

Läsordningarna är snarlika varandra och visar tydligt att de har sin grund i normalplanerna, men de har 

några skillnader. Bofors Folkskola hade till exempel mer schema lagd tid för ämnena 

Kristendomskunskap, i form utav katekesläsning och undervisning i bibelhistoria, Modersmål, i form utav 

läsning, skrivning och välskrivning, samt ämnet och slöjd.  I båda läsordningarna, Tabell 1 och Tabell 2, 

har Bofors Folkskola mer undervisningstid än vad som föreskrivs i normalplanerna.  

 

Tabellerna visar förenklat skillnaderna mellan undervisningstid för läsordningarna och normalplanerna. 

Tiden anges i minuter. * Markerar skillnad mellan läsordning och normalplan, symbolen markerar vilken 

utav läsordningen eller normalplanen som har mest undervisningstid i ett ämne.  

Ämne Läsordning för Bofors 

Folkskolas IV klass 

Läsordning för Bofors 

Folkskolas 4klass 

Kristendomskunskap 375* 525* 

Modersmålet (läsning, skriva) 480 570* 

Räkning 240 240* 

Geometri 75* 105* 

Geografi 120* 120 

Naturkunnighet  120 120 

Historia 120 120 

Sång 120 90 

Teckning 120 60 

Slöjd 360* 480* 

Tabell.3 

 

Ämne Normalplanen 1878 Normalplanen 1889 

Kristendomskunskap 360 300 

Modersmålet (läsning, skriva) 540* 450 

Räkning 240 180 

Geometri 60 60 

Geografi 60 120 

Naturkunnighet  120 120 

Historia 120 120 

Sång 120 90 

Teckning 120 60 

Slöjd 0–360 360 

Tabell.4 

                                                 
76 Normalplanen för folkskolan, 1887 S.72 
77 Normalplanen för folkskolan, 1889, S.43 
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4.2 Bofors Folkskolas materiel 1883 

 

 

Bofors folkskolas materiel 1883 presenteras i Tre 

tabeller, förenklade och avskrivna utav 

inventarielistor. Tabellerna har delats in under 

Tre rubriker; Skolmöbler 1883, Kartor och 

planscher 1883 och Böcker 1883. Språket i 

inventarielistorna har inte ändrats dels för att visa 

på listornas autenticitet.  

 

Utifrån dessa inventarielistor får man bilden av ett 

enkelt klassrum. Några bänkar och en                                                       

Kateder längst fram i klassrummet. Två svarta  

tavlor, ett väggur, karthängare. Några planscher  

på väggarna och några kartor, främst med fokus  

på Skandinavien och Europa. Palestina är även av 

betydelse och då av religiösa skäl.   

                                          

För att koppla tillbaka till den första 

frågeställningen 4.1 gällande läsordningen står det 

klart, om man ser till normalplanen och 

undervisningstiden, att kristendoms-

undervisningen hade en betydande plats i skolan. 

På grund av undervisningens fokus på 

kristendomskunskap är det inte konstigt att Palestinas karta ingick i undervisningsmaterielen. Palestina 

kallas också för det heliga landet i Bibeln och har en stor betydelse för kristna över hela världen men även 

för muslimer och judar.  

 

Under kategorin böcker 1883 antecknas på många ställen författaren och ibland vilken upplaga. Flertalet 

av 1800-talets läroböcker finns inskannade på nätet så med hjälp utav författarnamnen kan man lätt ta reda 

på hur litteraturen såg ut. För att ta ett exempel Handledning i gymnastik och vapenöfning. Boken är 

publicerad 1873 och utarbetad av Gymnastiska central-institutet. Bokens innehåll består av följande delar: 

’’Förord, inledning, fristående gymnastik, marsch, vändningar, fria språng, taktiska öfningar, 

gevärshandgrepp, bajonettfäktning, föreskrifter för gymnastikens öfande, öfningstabeller,  

                      Skolmöbler 1883: 

Tvåsitsiga skolbänkar 40 

Kateder (bord med fotplan) 1 

Katederstol 1 

Materiel-skåp 2 

Svarta taflor 2 

Karthängare 2 

Persienner 5 

Taklampor (trearmade) 2 

Väggur (skänkt) 1 

Kartor och Planscher 1883: 

Globkartor 2 

Europas Karta Fysisk  1 

Europas Karta politisk 

 

1 

Palestinas Karta 1 

Skandinaviens karta politisk 1 

Väggtafla över Sveriges mått och vigter 

Bihang till denna tafla 

1 

1 

Botaniska planscher 5 

Tafla öfver Sveriges Regenter från Gustaf I 1 
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tillägg (redskapsgymnastik) och rörelseför-

   

teckning.’’79 Genom denna överblick över bokens 

innehåll står det klart att gymnastikundervisningen 

hade en klar militär prägel. Precis som nämns 

tidigare i arbetet befinner sig Sverige i en industriell 

utveckling likväl som i en militär upprustning. Då 

Karlskogas främsta industri var vapen är det inte så 

underligt att undervisningen hade militära inslag på 

slutet av 1800-talet. Ett inslag som senare skulle 

kritiseras.80 

    

4.3 Bofors Folkskolas materiel 1896 jämfört 

med 1883 

 

I denna del av arbetet kommer att fokusera på 

utvecklingen mellan 1883 och 1896 genom att göra 

nedslag i inventarielistorna för dessa år. Resultatet 

kommer presenteras i tabeller och sedan kommer 

skillnader förtydligas mellan 1883 och 1896. Tabellerna sorteras utefter fem underrubriker i enlighet med 

originaldokumenten. Rubrikerna är: Skolmöbler 1896, Annan undervisningsmateriel 1896, Diverse 1896, 

Kartor och planscher 1896 och Böcker 1896. Genom att endast titta på dessa inventarierubriker framgår 

en tydlig förändring då de två rubrikerna annan undervisningsmateriel 1896 och diverse 1896 inte 

förekom i inventarielistorna för år 1883. Redan inledningsvis visar resultaten på en förändring. 

 

                                                 
78 Inventarier vid Bofors fasta folkskola, 1883 
79 G. Nyblaeus, 1873, innehållsförteckning.  
80 Johansson & Florin,1996, s. 32 

                 Böcker 1883: 

Folkskolans läsebok 8de uppl. 60 

Naturlära af Segerstedt 20 

Räkneböcker af Segerstedt 22 

Geografi af Roth 6 

Svensk Historia af Odhner 3 

Rättskrifningslära af Bäckman 20 

Koralpsalmbok 1 

Lärobok i frihandsteckning I & II kurs 2 

Sånger och öfningar af V. Norlen I,II & III 3 

Handledning i gymnastik och vapenöfning 1 

Räknelära af Alfr. Bergh 2 

Räkneöfn. Exempel af Nordlund 2 

Folkskolans sångbok I & II 2 

Nya testamentet 11 

Välskrifningsföroskrifter 14 

Läsebok i Naturlära af N. Berlin78 1 
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Innan skillnaderna undersöks utförligare kommer 

likheterna presenteras. Klassrummet ser i 

grundinredningen ut likadan som 1883. Det finns en 

kateder, tillhörande stol och flertalet tvåsitsiga 

skolbänkar, två skåp, två svarta taflor, karthängare, 

taklampor och persienner samt ett väggur. 81 

Mycket talar för att det är samma möbler som 1883.          

 

För att återkoppla var min hypotes var att 

förändring bör ha skett på den 13års period som 

undersökningen täcker, samt att enbart 

inventarierubrikerna visar på en förändring redan 

inledningsvis i undersökningen. Följande kommer 

undersökningen krets kring vad som är skillnaden 

mellan år 1883 och 1896. Resultaten kommer 

presenteras rubrik för rubrik för att göra 

undersökningen mera överskådlig. 

 

Skolmöbler 1896 

Antalet möbler 1896 är 57st jämfört med 1883s 56st. Antalet möbler är snarlika men fördelningen ser 

annorlunda ut. 1896 hade man 4st färre tvåsitsiga bänkar. Ett hörnskåp har tillkommit, även två stycken 

soffor. Inventarielistan vittnar om en orgel inbyggd i katedern vilket kan antyda att man bytt ut katedern 

eller renoverat den ifrån 1883. Det har även tillkommer två inramade tavlor utav två regenter, Oskar I och 

Gustav den II Adolf. 82 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
81 Inventarier vid Bofors fasta folkskola, 1896 
82 Inventarier vid Bofors fasta folkskola, 1896 

Skolmöbler 1896: 

Kateder skänkt af bruksdisponenten 

Danielsson 

1 

Orgel inbyggd i katedern 1 

Tvåsitsiga skolbänkar 36 

Katederstol 1 

Skåp 2 

Svart tafla å ståne fotställning 1 

Svart tafla med enkel fot 1 

Karthängare 2 

Persienner 5 

Taklampor Trearmade 1 

Väggur Skänkt af bruksdisp. C. Danielsson 1 

Hörnskåp 1 

2 sittsoffor 2 

Oskar I tafla inom glas och ram 1 

Gust. II Adolf inom ram 1 
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Kartor och planscher 1896: 

 

Antalet kartor och planscher är år 1896 165st jämför 

med 13st 1883. Denna stora skillnad beror främst på 

Taflor för teckningsundervisning efter Stuhlmanns 

metod, 80st, och Taflor för teckningsundervisning 

av Sjöström, 30st. Om man tittar på vilka olika 

kartor och planscher som ingick i materielen blir 

jämförelsen, 26st 1896 jämfört med 8st 1883. 

Oavsett hur man räknar visar undersökningen på en 

utökning utav folkskolan materiel. 83 

 

Antalet kartor har ökat. Världsdelar som Asien, 

Afrika och Nord Amerika har tillkommit. 

Inventariet gör även skillnad på politisk och fysisk 

karta. En politisk karta är en karta som till exempel 

visar länders gränser medans en fysisk, i dag ofta 

kallad topografisk karta, visar på jordens fysiska 

utseende så som höjdskillnader, bergskedjor, skog, 

vattendrag och hav.84 Som nämndes i del 4.2 är 

Palestinas karta betydelsefull på grund utav religiösa 

skäl och i inventarielistan för 1896 syns 

kristendomens inflytande över utbildningen ännu 

tydligare då kartan Bibelns länder införts.85 

 

Botaniska och Zoologiska planscher har tillkommit 

samt ökat till antal. Väggtavlor över Sveriges 

viktigaste och utländska kulturväxter är ett exempel 

på materiel som inte förekom 1883.86 Med 

kulturväxter menas växter som människan 

                                                 
83 Inventarier vid Bofors fasta folkskola, 1896 
84 Ne.se sökord: Karta 
85 Inventarier vid Bofors fasta folkskola, 1896 
86 Inventarier vid Bofors fasta folkskola, 1896 

Kartor och planscher 1896: 

Globkartor 2 

Europas Karta Fysisk  1 

Europas Karta politisk 

 

1 

Palestinas Karta 1 

Skandinaviens karta politisk 1 

Norden 1 

Asiens Karta 1 

Afrikas  1 

Nord Amerika 1 

Bibelns länder 1 

Väggtafla över Sveriges mått och vigter 

Bihang till denna tafla 

1 

1 

Zoologiska planscher af Dybdahl 10 

Botaniska planscher 5 

Tafla öfver Sveriges Regenter från Gustaf I 1 

Taflor för teckningsundervisning efter 

Stuhlmanns metod I kursen 

 

40 

’’                                   II kursen 40 

Taflor för teckningsundervisning af 

Sjöström I kursen 

 

30 

Geologiska taflor af Erdman 4 

Kartor öfer Örebro län 1 

’’ öfer Karlskoga härad (gammal) 1 

’’ öfer Sverige och Norge fysisk 1 

Etnografiska bilder af Lehmann-Leutemann 6 

Anatomiska väggtaflor af Eschners 3 

Första hjälpen vid olycksfall 1 

Väggtaflor öfver utländska kulturväxter 7 

’’ öfver våra viktigaste kulturväxter 3 
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lärt sig använda och som odlas. 87 

 

En utökning kan man se i materielen kring den 

estetiska undervisningen. Undersökningen visar att 

det tillkommit tavlor efter Stuhlmanns metod, för 

två kurser, och teckningsundervisning av 

Sjöström, en kurs. Som nämndes tidigare i arbetet 

är det främst ämnet teckning som ägt störst 

materiel under kategorin kartor och planscher 

1886. 

Böcker 1896 

Antalet olika böcker var år 1883 16st, 1896 hade 

antalet vuxit till 24st. Alla böcker listade under 

tabellen, Böcker 1896, är dock inte läroböcker. 

Inventarielistan innehåller även examenskatalog, 

matrikel, dagbok, anteckningsbok med 

inventarieförteckning, skolåldersförteckning, 

reglemente och läroplan med lärokurser. Listan 

innehåller även handböcker, Handledning i 

gymnastik och vapenöfning samt Handledning i 

djurskyddslära och föreskrifter inom välskrivning. 

88Alla dessa organisatoriska böcker och handlingar 

diskuteras längre fram i arbetet under avsnittet 5. 

Analys och slutsatser.  

 

Flest böcker fanns utav Folkskolans läsebok, 65st. 

Ett rimligt antagande är att i vissa ämnen så som 

till exempel modersmålsundervisning specifikt under läsning krävde undervisningen att eleverna hade 

tillgång till varsin bok. Medans andra ämnen endast krävde en bok till för läraren.  

 

Sångundervisningen hade 1883 ett flertal böcker: Koralpsalmbok, Sånger och öfningar af V. Norlen, 

Folkskolans sångbok af Sandberg och Koralbok. En koralbok är en bok som innehåller musikaliska 

                                                 
87 Ne.se sökord: Kulturväxt 
88 Inventarier vid Bofors fasta folkskola, 1896 

Böcker 1896: 

Folkskolans läsebok 65 

Naturlära  7 

Räkneböcker 9 

Svensk Historia 8 

Geografi 6 

Rättskrifningslära Språklära 9 

Koralpsalmbok 1 

Lärobok i frihandsteckning I & II kurs 2 

Sånger och öfningar af V. Norlen 3 

Handledning i gymnastik och vapenöfning 1 

Folkskolans sångbok af Sandberg 2 

Examenskatalog 1 

Matrikel 2 

Dagbok 1 

Anteckningsbok med inventarieförteckning 1 

Välskrifningsföroskrifter 10 

Läsebok i Naturlära af N. Berlin 1 

Nya testamentet 15 

Skolåldersförteckning 1 

Koralbok  1 

Handledning i djurskyddslära (skänkt) 1 

Berättelser ur djurens lif (skänkt) 1 

1 ex. Reglemente, 1 ex. Läroplan med 

lärokurser  

2 
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komplement till en viss psalmtext89, en koralpsalmbok är en bok som innehåller fullständiga psalmtexter 

tillsammans med melodier och ackompanjemang, vanligtvis för orgel. 90 

 

Böckerna till ämnen Geografi och Historia har tillsynes varit dem samma mellan 1883 och 1896 men det 

stämmer bara delvis för naturkunnigheten/naturlära eller som vi kallar ämnet i dag naturkunskap. 

Naturlära av Segerstedt och Läsebok i Naturlära av N. Berlin verkar vara samma som tidigare. Men två 

böcker i inventarielistan har blivit skänkta till skolan, Handledning i djurskyddslära och Berättelser ur 

djurens lif. Hur dessa tillskott har använts i eller ens om de har använts går inte att avgöra utifrån denna 

undersökning.   

 

Annan undervisningsmateriel 1896 

Unden denna rubrik förkommer flest förändringar då 

rubriken inte förekom 1883. Samtliga materiel förekom 

ej 1883, ej heller under annan rubrik. Materielen kretsar 

främst kring ämnena Geometri och räkning, 

Naturkunnighet och teckning. Passare, linjaler, ritbestick 

och vinklar är olika materiel för att underlätta då man 

ritar eller räknar. Ritbestick är olika instrument som 

används för linearritning.91 

 

Griffeltavlorna uppnår antalet 40st i inventarielistan 

vilket tyder på att alla elever hade en varsin.92 

Griffeltavlor är tavlor gjorda utav en skiva av exempelvis 

skiffer, på tavlan skrev man vanligtvis med krita. 

Fördelen med tavlan var att man kunde sudda och tvätta 

rent tavlan för att sedan skriva eller rita igen. Lämpligt 

när man övar på att skriva, räknar eller annat arbete som 

skulle innebära slöseri på material som till exempel 

papper.   

 

                                                 
89 Ne.se sökord: Koralbok (https://www-ne-se.bibproxy.kau.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/koralbok) 
90 Ne.se sökord: koralpsalmbok (https://www-ne-se.bibproxy.kau.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/koralpsalmbok) 
91 Ne.se sökord: Ritbestick (https://www-ne-se.bibproxy.kau.se/uppslagsverk/ordbok/svensk/ritbestick) 
92 Inventarier vid Bofors fasta folkskola, 1896 

Annan undervisningsmateriel 1896: 

Samling stereometriska figurer med låda 1 

Klotsar på undervisning i teckning (samling) 1 

Räknetaflor hel sats 1 

Griffeltaflor 40 

Passare av järn 1 

linial 1 

Mineraliesamling  1 

Mått och vikter efter metriska systemet 1 

sats 

1 

Elektricitetsmaskin (gammal, fr. högre 

folkskolan) 

1 

Speglar (konkav och konvex) 2 

decimeterkub 1 

Jordglob 1 

2 Ritbestick  2 

3 ritbestick smärre 3 

4 passare 4 

10 vinklar 10 
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Annan undervisningsmateriel kunde även, som tabellen visar, vara mineraliesamlingar eller 

mineralsamlingar vilket är en samling med mineraler. Användes troligen under lektioner i naturkunnighet 

för att visa och förklara förekomsten av olika mineraler. 93 

 

Diverse 1896 

Diverse är den sista utav 1896 års inventarierubriker 

och också den andra utav de två rubrikerna som inte 

förekom 1883. Under rubriken förekommer olika 

typer av övriga föremål som har nytta för 

skolbyggnaden och på så sätt för undervisningen.  

 

Vattenreservoar med vidhängande skopa innebär att 

man har tillgång till vatten. Eldskärmen är ett skydd 

framför eldstaden och eldstaden var nödvändig för 

att kunna värma upp lokalerna under de kallare 

månaderna och eldskärmen hade en säkerhetsfunktion. Andra materiel kopplade till säkerhet är de olika 

brandsprutorna som är ett försvar mot om elden skulle sprida sig. Men trots dessa materiel för 

brandsäkerhet hade man även en brandstege i fall att man inte skulle kunna hejda elden. Ytterligare 

materiel i inventariet är till för städning så som sopborstar och skurborstar. Materiel i kategorin diverse är 

materiel som inte egentligen har med undervisning att göra men som bidrar till en trygg och trevlig 

arbetsmiljö. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
93 Inventarier vid Bofors fasta folkskola, 1896 
94 Inventarier vid Bofors fasta folkskola, 1896 

Diverse 1896: 

Vattenreservoar med vidhängande skopa 1 

koksburk 1 

eldskärm 1 

Brandspruta (assurans)  1 

Brandspruta af järnplåt 2 

Brandstege handkrok 1 

sopborstar 4 

skurborstar 2 

94  
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(Källa: Karlskoga Tidning 1942)95 

Bilden ovan är odaterad men tillhör de äldre inventarierna ifrån Karlskoga folkskolor och ger en bild utav 

hur klassrummet kunde se ut. Om man jämför det man ser på bilden och inventarielistorna för 1896 så 

finner man flera likheter. Med hjälp utav resultaten i 4.1, 4.2 och 4.3 kommer slutsatser presenteras i nästa 

avsnitt 5. Analys och slutsatser. 

5. Analys och slutsatser 

I denna del av arbetet ämnar jag presentera analyser och dra slutsatser utifrån den undersökning som 

utförts. För att göra det kommer jag inledningsvis upprepa mitt syfte och frågeställning. Frågeställningarna 

kommer sedan agera rubriker för att göra avsnittet tydligare och framföra slutsatserna tydligare. 

Frågeställningen och syftet har varit mina grundstenar och min röda tråd genom hela arbetet. Mitt syfte 

med arbetet var att undersöka Bofors folkskolas senare avdelnings undervisning utifrån att på ett 

kvantitativt titta på folkskolans läsordning och materiel. För att uppnå detta syfte arbetade jag utefter 

följande frågeställning; 

 

• Hur såg läsordningen ut vi Bofors Folkskola?  

                                                 
95 Karlskoga folkskolor 1842–1942: Till hundraårsjubiléet. (1942). Karlskoga: Karlskoga Tidn. 
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• Vilken materiel hade Bofors folkskola år 1883? 

• Vad var skillnaden materiellt från 1883 till 1896 i Bofors folkskola? 

 

Följande kommer jag besvara frågorna under respektive rubrik men även väva in mina analyser och 

slutsatser. Jag kommer även koppla resultatet till den tidigare forskningen. Målet för detta arbete var att 

uppnå ny historisk kunskap om Bofors Folkskola. En skola som byggdes i en tid för industriell utveckling, 

militär upprustning och i en stad som vuxit från att vara en starkt kristen socken till att bli en industristad.  

 

Hur såg läsordningen ut vi Bofors Folkskola?  

 

För att besvara frågan var jag tvungen att via Karlskoga kommunarkiv använda mig utav läsordningar. 

Den problematik jag då möttes av var att läsordningarna var odaterade men daterade till att befinna sig 

uppskattningsvis mellan 1866–1919. Den informationen tillsammans med min undersökning resulterade 

i några slutsatser. En slutsats var att ingen utav läsordningarna användes innan 1882 då Bofors Folkskolas 

verksamhet startade år 1882. Som jag nämnde i undersökningsdelen är det mest troligt att Tabell 1, 

läsordning för Läsordning för Bofors Folkskolas IV klass, är baserad på normalplanen för 1878. Tabell 2, 

Läsordning för Bofors Folkskolas 4klass, antas vara baserad på 1889 års normalplan. 

 

Oavsett om jag lyckats knyta an läsordningen och på så sätt närmre datera dokumenten eller inte så 

uppfylls syftet. Syftet var att undersöka undervisningen genom att undersöka läsordningen vid Bofors 

Folkskola. Önskvärt hade varit att arbeta med daterade läsordningar för att på ett korrekt sätt knyta an till 

normalplanerna. Men trots de odaterade dokumenten har jag funnit två läsordningar för Bofors Folkskola, 

presenterat och jämfört dem med de rådande normalplanerna för 1878 och 1889. Jämförelserna talar sitt 

tydliga språk och visar på en stark koppling. Läsordningarna i normalplanerna är väldigt lika 

läsordningarna för Bofors Folkskola. Bofors folkskola hade mer undervisningstid vilket skulle kunna 

spegla den rädsla som nämns utav Johansson och Florin en rädsla att man skulle förlora statsbidraget 

genom för kort undervisningstid.96 Det skulle i sin tur spegla den ekonomiska makten staten kunde utöva 

på undervisningen.  

 

Genom att jämföra läsordningarna med varandra har jag identifierat att Bofors folkskola läste mer slöjd, 

kristendomskunskap (katekes+bibl.hist.), geometri och räkning än normalplanen föreskriver. Något som 

kan ha med samhället att göra. Karlskoga hade en stark koppling till kyrkan och industrin. Precis som 

Broman skrev så är det auktoriteter som styr samhället och för Karlskoga innebar dessa kyrkan och 

                                                 
96 Johansson & Florin,1996, s. 21–22 
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ledningen för Bofors. 97 Genom att enbart titta i normalplanerna eller i folkskolans läsordningar förstår 

man att kristendomsundervisningen hade sin självklara plats i undervisningen och var ett dagligt inslag. 

Undervisningen i Karlskoga beskrevs ge andlig näring åt bygdens barn, i Karlskoga tidning om 

folkskolorna. 98 

 

För att förtydliga några slutsatser. Läsordningarna är nära knutna på styrdokument, styrdokument som 

bestäms på riksnivå. Normalplanerna fastslår innehåll i undervisning likt läro- och kursplaner idag, 

normalplanerna föreslår dessutom en läsordning. Bofors folkskolas läsordningar liknar normalplanernas 

men har längre skoldagar och fokuserar på vissa ämnen mer än andra. Det skulle kunna spegla samhällets 

syn på vad som är viktig kunskap. Ett sätt att styra hur barnen skulle uppfostras precis som Florin skriver 

var ju skolans främsta uppdrag var ju att fostra folket. 99 

 

Läsordningarna funktion i detta arbete var främst att förstå hur undervisningen var fördelad, i tid och 

mellan ämnen. Det blir då här tydligt att kristendomskunskap, räkning och geometri samt slöjd är ämnen 

som Bofors Folkskola värderar.  

 

Vilken materiel hade Bofors folkskola år 1883? 

Att presentera all materiel för Bofors Folkskola år 1883 är inte rimligt då det skulle bara bli ytterligare en 

kopiering utav inventarielistorna. För fullständigt svar se tabellerna under avsnitt 4.2 Bofors Folkskolas 

materiel 1883. Sammanfattningsvis bestod inventarielistorna utav tre kategorier; Skolmöbler, Kartor och 

planscher och Böcker. 100 

 

Genom inventarielistorna kan man med lite fantasi förställa sig hur 1883 års klassrum såg ut. Man kan 

även dra slutsatser att det fanns 40 tvåsitsiga bänkar, vilket skulle kunna betyda 80st elever. Men då det 

endast fanns en kateder kan man anta att det endast fanns en lärare. Bänkarna skulle då kunna vara 

placerade i olika klassrum då byggnaden hade tre lärosalar enligt bestämmelserna vid kyrkostämman 

1880.101 

 

Kartorna speglar den världsbild man förmedlade till eleverna. Fokus på Skandinavien, Europa och 

Palestina. Globkartor hade man men eftersom Europa, Palestina och Skandinavien fick sina egna kartor 

kan man anta att de var viktiga. 102 

                                                 
97 Broman, 2013, s.26 
98 Karlskoga folkskolor 1842–1942: Till hundraårsjubiléet. (1942). Karlskoga: Karlskoga Tidn. 
99 Florin, 2010, s. 4 
100 Inventarier vid Bofors fasta folkskola, 1883 
101 Holmström, 1978, s.68 
102 Inventarier vid Bofors fasta folkskola, 1883 
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Om man jämför denna undersökning med den som Spetze utfört med fokus på Stockholms folkskolor 

103ser man många likheter men även många skillnader. Fler länder saknas om man tittar på antalet kartor 

ser man att Bofors folkskola är långt ifrån idealet. Troligtvis är det till stor del en ekonomisk fråga precis 

som Spetze konstaterar104. Utvecklingen är ändå märkbart stor mellan 1883 och 1896. 

 

Under denna frågeställning har jag även valt att titta på en handbok i ett ämne som inte tagit så stor plats 

i till exempel läsordningen, Gymnastik. Enligt läsordningen skulle gymnastik vara en del utav 

undervisningen. Men det var främst titeln som väckte mitt intresse. Handbok i gymnastik och vapenöfning. 

Att undervisningen innehöll förberedelser för värnplikt och överhuvudtaget hade militära inslag känns så 

främmande idag. Handboken innehöll handledning ibland annat i marsch, gevärshandgrepp och 

bajonettfäktning. Som nämns tidigare i arbetet befann sig Sverige och världen i oroliga tider. Befolkningen 

ökade, industrialismen tog fart och länder började kapprusta mot varandra.  105 Som tidigare forskning har 

visat har AB Bofors haft inflytande över skolväsendet i Karlskoga och därför är det kanske inte helt 

orimligt att undervisningen i Bofors folkskolas högre avdelning hade en militär prägel. Man kan även 

koppla slutsatsen till Spetze’s forskning där de militära inslagen nämns. Karlskoga var därför inte unik 

trots sin militära koppling med AB Bofors men enligt Spetze började de militära inslagen dö ut under 

1880-talet 106så en annan slutsats är att folkskolan troligt ville hålla liv i dem så länge de kunde. Spetze 

nämner nationalismens starka ställning inom undervisningen någon som även Florin107 betonar. Något 

som syns i gymnastikundervisningen precis som i läroböckerna och det speglar de värden samhället 

önskade överföra på folkskolans elever. 

 

En annan slutsats man kan dra av undervisningen är att undervisningen troligtvis verkade för att förbereda 

eleverna för att arbeta inom industrin, en slutsats som syns ännu tydligare under nästa frågeställning.  

 

Vad var skillnaden materiellt från 1883 till 1896 i Bofors folkskola? 

 

Vilket syns om man jämför tabellerna under avsnitt 4.2 och 4.3. Man kan se en utökning utav skolans 

materiel. Som jag resonerar under avsnittet 2.1 Källor och källkritik skulle detta kunna bero på en 

förändrad inventeringskultur då man antecknar fler materiel än tidigare. Men då jag ej funnit bevis för 

detta har jag valt att se på förändringen ur ett annat perspektiv. 

 

                                                 
103 Spetze, 1992, s. 83 
104 Ibid 
105 McKay, 2015, s. 851 
106 Spetze, 1992, s. 32 
107 Florin, 2010, s. 4 
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År 1896 står materielen under fem kategorier: Skolmöbler, Kartor och planscher, böcker, annan 

undervisningsmateriel och diverse. Kategorierna annan undervisningsmateriel och diverse är helt nya och 

består därför enbart utav nya materiel.  

 

Som jag nämnde innan handlar en utav mina slutsatser om att undervisningen ämnar förbereda eleverna 

för ett arbete inom industrin. Något som styrker denna slutsats är dels mer tid i läsordningen än vad 

normalplanen avser, men även det ökade materielen kring räkning och geografi. Fler föremål så som 

passare, ritbestick, linjaler och vinklar tyder på en ökad betydelse av ämnen som kräver sådana instrument. 

Dessa är materiel man kan använda för att till exempel göra ritningar. Om man ser till kategorin böcker 

1896 ser man även att fler böcker inom naturlära eller naturkunnighet som ämnet kallades i 

normalplanerna.  

 

Bofors folkskola utvecklades ekonomisk, organisatoriskt och materiellt under 1883 till 1896. Ekonomiskt 

då antalet materiel ökade, byttes ut och förändrades vilket tyder på en bättre ekonomi. Det tyder också på 

de ökade kraven från staten. Kraven om en mer enhetlig skola som till viss del kontrollerades ekonomiskt 

via bidra till skolorna. Organisatoriskt då man kan se läroplaner, handböcker, skolåldersförteckningar, 

reglemente och läroplaner i inventeringen. Denna utveckling tyder på en ökad styrning över skolväsendet, 

en styrning som sker på statlig nivå. Materiellt då fler materiel användes och knöts an till undervisningen 

genom läroplaner. Man ser spår utav svenska samhällets värden och normer i ett nyligen industrialiserat 

land, där befolkningen ökar och ekonomin sakta blir starkare. Där skillnader mellan kön och klass 

etablerats i ett osynligt samförstånd, där var och en har sin plats. Värderingar som senare kommer att 

utmanas då människor får rösträtt, och blir en del av demokratin. Något som skulle vara intressant att titta 

vidare på skulle vara utveckling inom skolan före och efter första världskriget då man redan i detta arbete 

märkt av antydningar på stora skillnader före och efter i samhällets värderingar.  Men under denna 

tidsperiod hade kristendomskunskapen och nationalismen en självklar ställning, man kan då undra vad 

som vi idag ser som självklarhet men som om ca hundra år kanske känns helt främmande för framtidens 

forskare. 



 

 

 

6. Sammanfattning 
Detta är en uppsats med syfte att undersöka Bofors folkskolas undervisning för den högre avdelningen. 

Uppsatsen tittar på undervisningen utifrån ett kvantitativt synsätt på Bofors folkskolas läsordning och 

materiel för perioden 1883 till 1896. Undersökningen sträcker sig mellan år 1883 och år 1896. Skolan var 

färdigställd 1882, därför har jag valt år 1883 som startpunkt då skolan haft lite tid på sig att få ordning på 

lokaler och sin organisation. Året 1896 valde jag därför att ett ägarbyte inom AB Bofors skett 1894 samt 

en ny normalplan infördes 1889. Alfred Nobel var under åren 1894–1896 huvudägare för Bofors. För att 

uppnå arbetets syfte har studien infattat arkivstudier. Källmaterialet som ligger till grund för resultats delen 

kommer i huvudsak ifrån Karlskoga Kommun- och folkrörelsearkiv. Källmaterialet bestod utav bland 

annat läsordningar och inventarielistor för Bofors folkskola. I urvalet av material fokuserade jag på att leta 

efter handlingar som det stod Bofors Folkskola på men tog även hänsyn till studiens avgränsning till 

Bofors Folkskolas senare avdelning klass fyra. Studien är en kvantitativ studie som använder tabeller och 

siffror för att illustrera resultaten.  

 

Resultaten i studien tolkas som att ämnena som kristendomskunskap, slöjd, räkning och geometri var av 

betydelse för Bofors Folkskola och Karlskoga. Genom att jämföra läsordningen med normalplanerna 1878 

och 1889 framgår att Bofors Folkskola ägnade mer undervisningstid åt dessa ämnen. 1896 var antalet 

materiel större än år 1883 vilket visar på en utveckling. Studien visar också hur Bofors folkskola 

utvecklades ekonomisk, organisatoriskt och materiellt under åren 1883 till 1896. 
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