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Förord 

Här sitter jag nu efter spännande år av lärdomar, sidospår och nya 

upptäckter och fattar knappt att det är sant.  

Ni är många som stundvis burit mig, stöttat mig, knuffat mig, som gått 

vid min sida och som väglett mig. Framförallt och till att börja med, 

tack till mina fantastiska handledare; min huvudhandledare Johan 

Samuelsson samt Anders Forsell och Mikael Svanberg; de tre vise 

männen. Ni har stått ut med att läsa hur mycket osammanhängande 

text som helst, med mina våndor, funderingar och miljoner frågor. Ni 

har hjälp mig se nya perspektiv och olika möjligheter och framförallt 

väglett mig framåt när jag själv gått bakåt. Ni har sakligt, kritiskt och 

klokt funnits där, alltid med skarpa kommentarer och uppmuntran, det 

är jag er mycket tacksam för.  

Ett stor tack till alla kollegor på institutionen för samhälls- och 

kulturvetenskap för goda råd och hejarop och extra tacksamhet till 

kollegorna på historieämnet, ni har alla på olika sätt hjälpt mig framåt. 

Ni är många som har engagerat er, tagit er tid att läsa och kommentera 

och fråga hur det går, jag har känt ert stöd hela vägen. Ett extra varmt 

tack till Martin Åberg och Martin Stolare som under processens gång 

bidragit med många goda råd såväl som skarpa och värdefulla 

kommentarer. Detsamma gäller för Hans Olofsson och Joakim 

Wendell som även korrekturläst i slutet, ni har alla lärt mig mycket! 

Tack också till Sofi Vedin för din entusiasm och noggrannhet med 

fotnoterna.  

Jag har dessutom haft förmånen av skarpsinniga läsare på mina 

delseminarier vars kommentarer och råd varit av stor betydelse för 

avhandlingsarbetet. Ett varmt och innerligt tack till er; Madeleine 

Michaëlsson, Ulrika Lagerlöf Nilsson och Johanna Ringarp.     

Som doktorand har jag haft förmånen att ingå i CRS forskarskola, 

Centrum för forskning om hållbar samhällsförändring. Det finns inte 

ord som kan beskriva betydelsen av allt som vi gjort tillsammans. Det 

gäller även andra doktorander i olika sammanhang. Ni är många som 

betyder mycket, särskilt vill jag nämna David, Hans, Jenny, Kristin, 

Josefin, Kristin, Michaela, Maja, Sofia, Johanna, Linda, Per, Ulrik och 

alla andra i Writing Boot Camp, Anna, dina skratt och kloka råd har 

varit ovärderligt och inte minst doktoranderna på historieämnet, 
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Jenne, Kristin, Sofi, Ulrik och Lena, stort tack till er alla. En 

betydelsefull grupp har också varit utbildningshistoriska seminariet i 

Uppsala. Mången tack för att jag fått delta via zoom, det har varit guld 

värt!   

Tack också till arkivansvariga i Arvika och Storfors samt personalen på 

Värmlandsarkiv, på publiceringsstöd och på tryckeriet samt Inga-Lill 

på biblioteket, ni har alla varit behjälpliga och viktiga i processen. 

Detsamma gäller er administratörer, nya som gamla, som har koll på 

precis allt, stort tack.  

Cicki, Linda, Maria, Sus, Mia, Jessica, Jennie, monstertack för viktiga 

samtal, språkråd och korrekturläsningar. Stort tack till Robert, Kenta 

och till dig kära Åsa gånger 2, utan er hade 1 plus 1 inte blivit en karta. 

Tack till Madeleine, Annelie och Linnea, för alla mil i bil och för 

leveranser av böcker. Lotta, min kloka vän som guidat mig i Arvika och 

Storfors på ”skolresor”, som tålmodigt lyssnat och bollat idéer, från 

djupet av mitt hjärta, stort tack. Min uppskattning till alla er som 

påmint om att det finns annat i livet än avhandling; ”Tjejmiddan” och 

indientjejerna och vi som krossar glastak och vi som vandrar uppför 

berg och vi som glider ner för bergen med abborren i högsta hugg; tiden 

med er alla har betytt mycket.  

Slutligen, tacksamhet till hela min stora familj för att ni trott på mig 

och uppmuntrat mig! I synnerhet till Jocke, Vincent och Vilma, stort 

tack för ert tålamod. Utan er hade detta aldrig gått.  

Till sist kan jag konstatera att det är fantastiskt givande och alldeles 

underbart att skriva en avhandling. Och skrämmande. Trots allt stöd 

och all hjälp är det jag själv som är ansvarig. Alla år av läsande, 

funderande, skrivande och avlägsnande av text, kvar är detta. Som min 

stora idol, min fantastiska och kloka mamma skulle säga;  

Sänna vart hä ….  

Åsa Melin  

Tufvan 

Kristinehamn den 1 oktober 2022 

   



3 
 

Innehåll 

1 Inledning .............................................................................................. 9 

Forskningsläge ................................................................................... 13 

Skolväsendet i det demokratiska och moderna samhället ............ 15 

Styrningsperspektiv, lokala perspektiv och aktörer ...................... 19 

Kommuners handlingsutrymme ....................................................24 

Sammanfattning av forskningsläget ..............................................29 

Syfte och frågeställningar .................................................................. 32 

Avgränsningar och förklaringar ........................................................ 32 

Tidsavgränsning ............................................................................. 32 

Tabeller, diagram, bilder, citat ...................................................... 33 

Kommuntyper ................................................................................ 33 

Kommunalt handlingsutrymme .................................................... 34 

Statligt och lokalt ............................................................................ 34 

Centralisering och decentralisering ............................................... 35 

Lokala förhållanden och aktörer .................................................... 35 

Skilda begrepp för samma skola .................................................... 36 

Läroverk .......................................................................................... 37 

Skola och samhälle i en historisk kontext ....................................... 38 

Parallellskolesystemet ................................................................... 38 

Modernisering och likvärdighet ..................................................... 39 

Skolbyråkratin växte fram .............................................................. 41 

Modernisering av kommunsystemet ............................................. 43 

2 Teoretiska och metodologiska utgångspunkter ................................ 47 

Formuleringsarenan och realiseringsarenan ............................... 49 

Analysverktyg ................................................................................. 51 

Fallstudie och jämförelse som metod ............................................ 52 

Undersökningens kommuner ........................................................ 55 

Metodöverväganden och källmaterial ..............................................58 

Kommunalt arkivmaterial .............................................................. 59 

Regionalt och centralt arkivmaterial ............................................. 61 

Övrigt material ............................................................................... 63 



4 
 

Avhandlingens fortsatta disposition ................................................ 64 

3 Skolpolitiken formuleras ................................................................... 65 

Bristande tilltro till kommunerna .................................................... 66 

Kommunsammanslagningar ............................................................ 68 

Politiska partiers inställning till enhetlig skola ................................ 70 

Centrala riktlinjer avseende enhetsskoleförsöket ............................ 74 

Riksdagsbeslutet om enhetlig nioårig grundskola ........................... 87 

4 Från folkskola till grundskola: skolpolitiken realiseras i Storfors ...92 

Om Storfors ....................................................................................... 93 

Brukets betydelse för orten ............................................................ 95 

Skolväsendet före år 1950 ............................................................. 96 

Politik och skolans styrning i Storfors .......................................... 99 

Lokalt handlingsutrymme: samarbeten för enhetlig skola, åren 

1950–1956 ....................................................................................... 104 

Enhetsskola men ingen försöksverksamhet ................................ 104 

Kommunalt handlingsutrymme .................................................. 105 

Angränsande kommuners inverkan ............................................ 107 

Lokala utredningskommittéer: centralisering och det lokala 

näringslivet ................................................................................... 110 

Den lokala utredningskommitténs rapport ................................. 112 

Yrkesutbildning och teoretisk utbildning ..................................... 115 

Kommunala erfarenhetsutbyten ................................................... 117 

Skolreformer på lokala vis: försöksverksamheten i Storfors, åren 

1957–1962 ........................................................................................ 120 

Första året med försöksverksamhet ............................................ 123 

Statliga reformer på lokala sätt .................................................... 125 

Högstadiet: samarbeten och kommunalt handlingsutrymme .... 132 

Det omgivande samhället: yrkesutbildningen i Storfors ............ 135 

Lokala protester mot statlig styrning .......................................... 143 

Grundskolan ersätter folkskolan, åren 1963–1967 ........................ 147 

Statlig kontroll och lokal skolbyråkrati ....................................... 149 

Statlig delegering och lokala problem ......................................... 152 



5 
 

Sammanfattande analys av processen från folkskola till grundskola i 

Storfors, åren 1950–1968 ................................................................ 156 

Lokala förhållanden och kommunalt handlingsutrymme .......... 156 

Lokala aktörer och kommunalt handlingsutrymme ................... 159 

5 Från parallellskola till grundskola: skolpolitiken realiseras i Arvika

 ............................................................................................................. 164 

Om Arvika ........................................................................................ 165 

Arvikas näringspolitiska struktur ................................................ 165 

Skolväsendet före år 1950 ............................................................ 166 

Politik och skolans styrning i Arvika ........................................... 168 

Lokalt handlingsutrymme: praktisk realskolelinje istället för 

försöksverksamhet, åren 1948–1955 .............................................. 172 

Kommunala initiativ: inbyggd praktisk realskolelinje i folkskolan

....................................................................................................... 175 

Kommunala utredningsgrupper: treårig praktisk realskolelinje i 

folkskolan ..................................................................................... 179 

Lokala reformer på skilda sätt ..................................................... 182 

Kampen för realskolan, åren 1956–1963 ........................................ 188 

Lokala konflikter, läroverket och folkskolan ............................... 191 

Lokalt ansvar för skolväsendet .................................................... 192 

Statliga beslut och angränsande kommuner ............................... 194 

Konflikter trappas upp ................................................................. 198 

Lokalt motstånd, statligt beslut och försöksverksamhet ........... 200 

Lokalt handlingsutrymme: beslut förhalas ................................ 202 

Lokal kamp för högre utbildning ................................................ 205 

Angränsande kommuners påverkan på Arvikas skolorganisation

...................................................................................................... 208 

Statliga direktiv och kommunala konsekvenser ......................... 211 

Växande skolorganisation och lokala utmaningar ...................... 215 

Grundskolan ersätter parallellskolesystemet, åren 1964–1968 ....... 220 

Kampen avslutas: grundskolan införs och realexamen upphör . 221 

Statliga beslut och lokala skolutredningar ................................. 224 

Sammanfattande analys av processen från parallellskola till 

grundskola i Arvika, åren 1950–1968 ............................................ 226 



6 
 

Lokala förhållanden och kommunalt handlingsutrymme ......... 226 

Lokala aktörer och kommunalt handlingsutrymme .................. 228 

6 Sammanfattande analys och diskussion ........................................ 232 

Processer i sidled, inom och mellan kommuner ........................... 232 

Lokala förhållanden och etableringen av grundskolan ................. 236 

Kommunalt förtroendevalda och andra aktörer ........................... 238 

Slutord ............................................................................................ 244 

Summary ............................................................................................. 247 

7 Käll- och litteraturförteckning ........................................................ 256 

Otryckta källor ................................................................................. 256 

Riksarkivet, Stockholm (RA) ....................................................... 256 

Värmlandsarkiv, Arkivcentrum Värmland Karlstad (VA) .......... 256 

Storfors kommunarkiv, Storfors (SKA) ....................................... 256 

Arvika kommunarkiv, Arvika (AKA) ........................................... 257 

Filipstads kommunarkiv, Filipstad (FKA) ................................... 257 

Tryckta källor ................................................................................... 257 

Offentligt tryck ............................................................................. 257 

Elektroniskt material .................................................................. 263 

Litteratur ......................................................................................... 266 

 

Tabeller 

Tabell 1. Skolformer i Sverige under efterkrigstid, s. 39. 

Tabell 2. Fördelning av studieinriktning för Storfors elever, år 1955, s. 

116.  

Tabell 3. Fördelning av studieinriktning för Ullvätterns elever, år 

1956, s. 116. 

Tabell 4. Antal elever och skolluncher i Storfors läsåren 1950/51–

1957/58, s. 126.  

Tabell 5. Anmälda, intagna och avvisade elever till den femåriga 

realskolelinjen i Arvika 1952-1955, s. 185.  

 

 

 



7 
 

Diagram 

Diagram 1. Antal tätorter i Värmland baserat på antal invånare, 1950 

s. 57. 

Diagram 2. Antal kommuner i försöksverksamheten läsåren 1949/50 

till 1961/62, s. 80. 

Diagram 3. Beräknat antal och antal elever i Storfors köping 1950-

1957, s. 103. 

Diagram 4. Antal elever från Storfors som läste vidare i andra 

kommuner före och efter grundskolans etablering i Storfors, s. 155.  

Diagram 5. Beräknat antal elever vid Arvikas folkskolor 1949/50- 

1965/66, s. 171. 

 

Bilder 

Bild 1. Sverige med Värmlands län samt kommunerna Arvika och 

Storfors utmärkta, s. 55.   

Bild 2. Sammanställning av folkskoleinspektörers undersökning av 

intresse för reformarbete i skoldistrikten i allmänhet samt till 

försöksverksamheten, s. 86. 

Bild 3. Storfors med angränsande kommuner samt restider, omkring 

1955, s. 94. 

Bild 4. Vykort på skolhus i Storfors efter 1905, s. 101. 

Bild 5. Storfors folkskolestyrelses protokoll 27/4 1956, s. 114. 

Bild 6. Nya Folkskolan i Arvika, s. 167.  

 

Bilagor 

Bilaga 1. Deltagande kommuner i Enhetsskoleförsöket 1949–1961. 

Bilaga 2. Storfors med angränsande kommuner före 1952. 

Bilaga 3. Folkskolestyrelsen/skolstyrelsen i Storfors, ordinarie 

ledamöter, 1949-1967. 

Bilaga 4. Storfors folkskolestyrelse/skolstyrelses budgetförslag för 

skolan i Storfors året 1950 samt åren 1959-1965. 

Bilaga 5 Arvika med angränsande kommuner före 1952. 

Bilaga 6. Folkskolestyrelsen/skolstyrelsen i Arvika, ordinarie 

ledamöter, 1950-1968. 



8 
 

Bilaga 7. Uppdrag för skolledare i Arvika. 

Bilaga 8. Skolor i området Storfors före 1950. 

Bilaga 9. Skolor i Storfors efter 1968. 

Bilaga 10. Skolor i Arvika skoldistrikt före 1950. 

Bilaga 11. Skolor i Arvika efter 1968. 

  



9 
 

1 Inledning 

 

Den kommunala tillsynen av skolväsendet kan icke bli tillfredsställande, då 
ordföranden ofta saknar nödvändiga förutsättningar härför. [---] Någon 
egentlig kommunal ledning kan man knappast förvänta, när det gäller de 
mindre skoldistrikten. Ledningen blir rent passiv. Det blir de statliga 
folkskoleinspektörerna, som vid sina då och då återkommande besök, 
kanske blott var tredje termin, få försöka utforska skolans tillstånd och 
behov samt vidtaga åtgärder för rättelse av konstaterade missförhållanden.1   
 

I den framväxande välfärdsstaten under 1900-talet var 

demokratisering tillsammans med modernisering centrala inslag.2 Det 

var processer som hade påbörjats med övergången från agrar- till 

industriell samhällstyp och med människors önskan om inflytande och 

deltagande i samhällsdebatter och politiska beslut. Genom 

lagstiftningar, beskattning och experter inom olika områden skulle 

fattigdom, dåliga matvanor och annat som inte ansågs gynna 

byggandet av det moderna Sverige motverkas. I modernisering- och 

demokratiseringsprocesserna var utbildningsfrågor en betydande 

faktor och utbildning för landsbygdens och stadsbornas barn var något 

som undersöktes och debatterades på nationell nivå.3 Vid tiden när 

välfärdsbygget intensifierades fanns 2 498 kommuner och 

skolväsendet bestod av parallella utbildningsvägar.4 Folkskolan, som i 

hög grad var en kommunal angelägenhet, organiserades på olika sätt i 

kommunerna och som framgår av citatet ovan fanns ingen större tilltro 

till mindre kommuners förmåga att hantera folkskolan.5 De små 

kommunerna sågs även som ett problem gällande genomförandet av 

välfärdsreformer och småkommunsproblematiken var en etablerad 

                                                
1 SOU 1945:38, s. 128.  
2 För definitioner samt internationella variationer av välfärdsstater se Esping-Andersen 
(1990), exempelvis s. 18–21, 29–30; Edling (red.) (2019), exempelvis s. 2–3, 316–319. För 
demokratisering se Östberg (1990), s. 201–202. För moderniseringsbegreppet se Stolare 
(2003), s. 18–23. 
3 Dahlkwist (2022), s. 237. För sammanfattande beskrivningar samt kritiska aspekter av 
demokratisering och skolans utveckling se exempelvis Richardson (1963), kap. 5 C och D; 
Isling (1980), kap. 3; Edgren (2015), s. 121–124; Larsson (2017), s.19–44. För tidiga idéer 
om demokratiskt samhälle och utbildningens roll se exempelvis Hirdman et al. (2012), s. 
212; Larsson (2017), s.19–44. För fler förklaringar till skolväsendets förändringar se 
exempelvis Richardson (1978), (1983), (1988), samt (2010), s. 109–110; För experter och 
lagstiftning se exempelvis Myrdal & Myrdal (1997[1934]); Larsson (2008).  
4 Wångmar (2003), s. 2 för siffran 2 498; Ulla Ekström von Essen (2003), s. 12 använder 
siffran 2 505 med hänvisning till ”Årsbok för Sveriges kommuner 1948”. En lokal 
indelningsprocess pågick mellan 1946–1950 vilket gör att siffrorna skiljer sig åt.  
5 Ringarp et al. (2017), s. 6 om kommunens roll och det lokala ansvarstagandet för 
folkskolans framväxt. 
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problemformulering i den rikspolitiska debatten.6 Men, det var staten 

som tog besluten om välfärdsreformerna och det var kommunernas 

uppdrag att genomföra dem. Idéer om den socialt ansvarstagande 

kommunen tog således form och skilda åsikter och rättviseaspekter 

debatterades på statlig nivå.7  

Efter andra världskriget kom det svenska välfärdsbygget igång på 

allvar. Det demokratiska samhället skulle utvecklas genom att fler, 

oavsett geografisk eller social bakgrund, fick rätt till samma 

livskvalitet, ett jämlikt samhälle.8 Ett av den nationella politikens mål 

var demokratisering av skolväsendet, vilket bland annat innebar 

likartade förutsättningar till utbildning.9 Idéerna om en enhetlig skola 

tog efter andra världskriget en tydligare form och sedan 1946 års 

skolkommission ersatt 1940 års skolutredning fördes debatter mellan 

motståndare till, och förespråkare för, en enhetlig skola. 

En betydelsefull fråga var den så kallade differentieringsfrågan, vilket 

var frågan om hur, när och om elever skulle delas upp utifrån teoretisk 

och praktisk utbildning och/eller klass- och begåvningsskillnader.10 

Målet var å ena sidan en enhetlig skola, å andra sidan debatterades om 

det ens var möjligt att sammanföra alla elever. En enhetlig skola 

innebar genomgripande förändringar, inte bara organisatoriska utan 

också i synen på kunskap och uppdelning av elever, förändringar med 

                                                
6 Ekström von Essen (2003), s.12, kap. 5; Wikman (2019), s.185; Motion i första 
kammaren 1940:107; Riksdagen 1943:12, § 9 Bidrag till skattetyngda kommuner punkten 
35 samt § 16 Fortsatt giltighet av gällande skattegruppering m.m. synliggör olika 
utmaningar som främst mindre landsbygdskommuner stod inför. 
7 För skilda uppfattningar gällande den så kallade ”sociala ingenjörskonsten”, se 
exempelvis Tropp (1999), s. 21–22; Ekström von Essen (2003), s.17–18. För 
kommunernas ansvar se exempelvis Larsson (2008), s. 96–99; Sundberg et al. (2011), s. 
12, 243; Pierre (red.) (1991), s. 11. Se också Åberg (1998), s. 163 som pekar på att det 
konkreta genomförandet av folkhemstanken kom att åläggas kommunerna. 
8 För den demokratiska skolan se exempelvis Richardson (1978); Esping-Andersen 
(1990), s. 27–28. För bygget av välfärdssamhället och kommunernas betydande roll se 
Nilsson (1995), s. 125; Tropp (1999), s. 23. För rättviseaspekterna i samhällsutvecklingen 
se Ekström von Essen (2003), s. 69. För den demokratiska skolan se exempelvis 
Richardson (1978). 
9 Jacobson (1988), s. 10; Tilton (1989), s. 372. För demokratisering se även Wångmar 
(2003), s. 125; Se rubrik i denna avhandling De politiska partiernas inställning till enhetlig 
skola i kap.3 samt även de ideologiska aktörerna Arvidson (1950), s. 16; Marklund (1982), 
s. 18 och som båda berör ämnet likvärdig utbildning. 
10 Giota & Emanuelsson (2015).  
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betydelse för det moderna Sverige och för kommunernas organisering 

av skolväsendet.11  

När beslutet om grundskolan togs år 1962 hade förändringen av det 

skolsystem som funnits i Sverige i omkring 100 år påbörjats.12 Före 

beslutet hade ämnet debatterats flitigt, utredningar gjorts, reformer 

beslutats och en försöksverksamhet med enhetsskola genomförts. 

Kommunerna hade uppdraget att genomföra Sveriges då största 

skolreform och den grundläggande idén med enhetlig skola var att 

skillnader mellan regioner, platser och elever skulle motverkas.13  

Å ena sidan kan det sägas att idén om en jämlik skola utgjorde en 

riktningsvisare för kommunerna. Å andra sidan kunde den också 

innebära en slags begränsning av kommunernas utrymme att påverka 

centralt fattade beslut utifrån sina egna behov och förutsättningar. 

Som det inledande citatet visar fanns också uppfattningen hos statliga 

politiker och statstjänstemän att det kommunalt ledda 

folkskoleväsendet inte hade de kunskaper som krävdes för att 

modernisera Sverige. Den bristande tilltron speglar hur förändringar 

som tillkom i och med demokratiseringen och arbetarrörelsens 

framväxt i den lokala politiken kunde uppfattas. De kommunala 

ledningarna bedömdes i vissa fall som inkompetenta och ansågs vara 

orsaken till brister i, och den största svagheten med, skolväsendets 

utförande på lokal nivå.14 För att lösa den påstådda inkompetensen 

gavs, i betänkandet om kommunindelningar, SOU 1945:38, förslag om 

att slå ihop mindre enheter till större, att centralisera skolan, bussa 

barnen till den centrala skolan samt att statligt tillsatta överlärare 

skulle ansvara för skolans utförande.15 Förslaget innebar således en 

statlig kontroll över den verksamhet som kommunerna hade i uppdrag 

att genomföra. 

Den reformpolitik som påbörjats under 1930-talet och som 

intensifierades efter 1945 påverkade arbetet ute i kommunerna. 

                                                
11 Lindensjö & Lundgren (2010), s. 171 för utbildningens betydelse för det moderna 
samhället; Aubry & Westberg (red.) (2012), s. 8–9; Hirdman et al. (2012), s. 212. 
12 Skolsystemet kallades parallellskolesystemet och presenteras utförligare på s.38.  
13 Ringarp et al. (2017), s. 1, 5, 25.  
14 Om misstron och demokratins genombrott på lokal nivå se exempelvis Östberg (1996); 
Ekström von Essen (2003), s. 12–13. 
15 SOU 1945:38, exempelvis s. 118–119, 124, 127–129, 170. 
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Besluten om enhetsskoleförsök16 1950 och grundskolans 

genomförande 1962 samt kommunsammanslagningarna 1952 

respektive 1962–1974 är exempel på reformer som påverkade och 

påverkades av varandra. Kommunsammanslagningarna medförde 

större kommuner som var ekonomiskt mer gångbara och därmed både 

kunde underlätta reformers genomförande och myndigheters kontroll 

och arbeten.17 Det var ingen slump att dessa stora förändringar, 

kommunsammanslagningarna och enhetsskola/grundskola, skedde i 

det närmaste vid samma tidsperiod, enhetsskolan krävdes ett visst 

invånarantal.18  

Kommunernas roll i uppbyggandet av Sverige har förvisso erkänts men 

bilden har till största delen varit att staten satte reglerna och 

kommunerna utförde nationellt beslutad välfärdspolitik.19 

Lokalsamhällets roll för skolväsendets framväxt och utformning lyfts 

emellertid fram alltmer.20 Framförallt har lokalsamhällets betydelse 

för skolväsendets utveckling under 1800-talet berörts av ett flertal 

forskare.21 Intresset för förändringarna av skolväsendet under 1950- 

och 1960-talen har emellertid i hög grad riktat sig mot utvecklingen på 

nationell nivå. Mitt intresse är ett annat. Genom att lägga fokus på 

kommunala förhållanden, skilda förutsättningar och intressen kan 

genomförandet av politiska reformer nyanseras. Det är i den 

forskningen, där regionala och lokala förutsättningar och 

omständigheter sätts i fokus, istället för den centrala staten, som 

föreliggande avhandling tar sin avstamp. 

För att undersöka den lokala nivåns hantering av skolväsendets 

förändringar under 1950- och 1960-talen har två skilda kommuntyper 

i Värmland använts, Arvika stad med varierat näringsliv och tradition 

av högre utbildning samt Storfors köping med folkskola och bruket 

som huvudsaklig näringslivsaktör.22 Genom att följa processen från 

                                                
16 Beslutet var ett principbeslut om enhetsskola som följdes av beslut om 
försöksverksamhet med enhetsskola, som kom att benämnas enhetsskoleförsöket. 
17 Tropp (1999), s.18 
18 Dahlqvist & Strandberg (1994), s. 73; Wångmar (2003), s. 25, 220; Kåpe (2006), s. 14. 
19 Tropp (1999), s. 21. 
20 Exempel på studier där kommunalt arkivmaterial använts i samband med enhetsskolans 
genomförande är Dahlkwist (2022); Ringarp et al. (2017).  
21 Exempel i Westberg (2014), s. 16, 27–28. För lokala perspektiv se även exempelvis 
Aubry & Westberg (red.) (2012); Michaëlsson (2016); Ringarp & Román (2016). 
22 Mer om kommunerna i kap. 2 i denna avhandling. 
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riksdagens principbeslut om enhetsskola 1950 till införandet av 

grundskolan under 1960-talet, i Storfors med folkskola och Arvika med 

ett läroverk, har jag undersökt hur skilda lokala förhållanden och lokala 

aktörer påverkade, hanterade och genomförde, eller inte genomförde, 

förändringar relaterade till skolväsendet. Ambitionen är att bidra till 

ökad kunskap om skilda kommuners hantering av skolorganisatoriska 

frågor i ett historiskt perspektiv, vilket kan bidra till nya insikter och 

kunskaper om kommunalt handlingsutrymme och skolsystemets 

utveckling, samt perspektiv på samhällsreformarbetet generellt efter 

andra världskriget. 

 

 

Forskningsläge 

 

Utvecklingen i Sverige efter andra världskriget gällande modernisering 

och demokratisering var inte en isolerad svensk företeelse. Som 

historikern Anne Rohstock och sociologen Thomas Lenz uttrycker det 

passade introduktionen av en nioårig obligatorisk skola, i deras 

undersökning gällande Luxemburg, väl med de globala trenderna. 

Samtidigt som deras undersökning visar att ett flertal länder 

påverkades av varandra visar den också att nationella särdrag hade 

uppenbar påverkan på utbildningspolitiska reformer.23 Forskning om 

skolväsendets utveckling i Norden, Europa och USA påvisar likartade 

tendenser gällande relationen mellan det lokala och det centrala samt 

i fråga om målet att införa en mer demokratisk och jämlik skola.24  

 

Beträffande relationen mellan det centrala och det lokala visar 

exempelvis författarna till Irish educational policy in the 1960s: a 

decade of transformation att förändringarna inom skolväsendet inte 

hade varit möjliga utan aktörers, politikers och politiska rådgivares 

engagemang i demokratiseringen av skolan.25 Historikern Barry J Hake 

har visat att skilda aktörer såsom föreningar och sociala rörelser samt 

                                                
23 Rohstock & Lenz (2012), s. 121. Se också Waldow (2009) angående internationell 
påverkan på utbildningspolitik.  
24 Se exempelvis Zilversmith (1993); Wraga (1999), s. 524–526; Lindert (2005), kap. 6; 
Telhaug et al. (2006), s. 246–256; Rohstock & Lenz (2012), s. 113, 121, 125; Wodin et al. 
(2013), s. 638. Buchardt et al. (2013), s. 21; Ringarp et al. (2017), s. 22; McCloy (red.) 
(2018). 
25 Fleming & Harford (2014). 
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samhällsförändringar med ekonomisk tillväxt påverkade politiken och 

utbildningsreformer i efterkrigstidens Frankrike.26 Historikern David 

B Tyack och pedagogen Larry Cuban menar att skilda regioner, med 

exempelvis urban eller rural karaktär, med skilda ekonomiska och 

demografiska förutsättningar, har haft betydelse för 

utbildningsreformers genomförande i USA. Även inom ett och samma 

område, så som ett skoldistrikt, kunde genomförandet av 

utbildningsreformer påverka skilda grupper på skilda sätt, exempelvis 

mellan svarta och vita.27  

 

Historikern Arthur Zilversmit har undersökt hur John Deweys idéer 

om progressiv pedagogik influerade och förändrade det dagliga livet i 

skolorna i Chicagoområdet 1930–1960. Jag studerar förvisso inte 

pedagogiska reformer men Zilversmits resultat, att utbildningen 

påverkades av det lokala är av intresse för min undersökning. 

Zilversmit menar att det, oavsett nationella influenser med omfattande 

program, nationella test eller nationellt styrda läromedel, främst var 

den lokala skolstyrelsen som påverkade hur genomförandet gjordes, 

eller inte gjordes. Samt att det var lokala resurser och lokala aktörer 

som inverkade på det som pågick i klassrummen.28 Statsvetaren David 

Easton framhåller liknande slutsatser. Han menar att den politik som 

bedrivs under en given tidsperiod omfattar ett flertal aktörer och att 

dessa har olika infallsvinklar, intressen och resurser som kan påverka 

utfallen på olika sätt.29  

 

Utbildningspolitik är ett kraftfullt medel för social förändring, vilket 

författarna till boken Education, state and citizenship redogör för. 

Författarna menar att utbildningssystem och reformer inte sker i ett 

vakuum utan att de på olika sätt påverkar implementeringen av social 

rättvisa i moderna samhällen och att studier i utbildningshistoria 

bidrar till en bättre förståelse för välfärdssamhällets utveckling.30 Mot 

den bakgrunden kan det vara lämpligt att dela in forskningsläget i tre 

                                                
26 Hake (2018), s. 780, 785–786. 
27 Tyack & Cuban (1995), s. 56.  
28  Zilversmit (1993), s. 91; Samuelsson et al. (2021), som visat hur nordiska samarbeten 
och lärares, lokala aktörers, studiebesök till länder som exempelvis Wien, USA, England 
och Tyskland påverkade arbetet i klassrummen.  
29 Easton (1953), s. 130. Jmf. Montin & Hedlund (2009), s. 13.  
30 Buchardt et al. (2013), s. 21–22.  
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teman. Eftersom skolan var en del i den politik som fördes för att 

förverkliga den efterkrigstida välfärdsstaten går det inte i en studie av 

detta slag att undvika att beröra forskning om välfärdssamhällets 

politik och utveckling. För att fånga in den helhetsbild som är 

nödvändig för att förstå den komplicerade process där skolreformer var 

en del behövs ett brett forskningsläge hämtat från inte bara historia 

utan även från andra discipliner, främst statsvetenskap och pedagogik. 

Jag har valt att redovisa min bearbetning av tidigare forskning 

tematiskt. I första temat berörs skolväsendets framväxt med betoning 

på den lokala nivåns betydelse för samhällsförändringar. Jag har valt 

att kalla detta tema för skolväsendet i det demokratiska och moderna 

samhället där i första hand skillnader av olika slag skulle utjämnas. 

Därefter fördjupas diskussionen av forskningsläget genom att 

analysera forskning som betonat betydelsen av styrningsperspektiv, 

lokala perspektiv och aktörer för skolreformers genomförande. Det 

tredje temat berör kommuners handlingsutrymme. Avslutningsvis 

görs en sammanfattning där jag förtydligar min positionering i relation 

till den tidigare forskningen.  

Som exemplen ovan visar kan det lokala arbetet påverkas av skilda 

faktorer, som pedagogiska och organisatoriska idéer inte sällan 

härrörande från utanför nationens gränser. Den internationella 

forskningen visar även, i likhet med den nationella, att förståelsen av 

den lokala, i praktiken oftast den kommunala, nivån är viktig för att 

förstå hur till synes och i teorin enhetliga skolsystem i själva verket 

uppvisat en hög grad av variation och olikheter som oftast kan förklaras 

med lokala faktorer av olika slag. Detta leder fram till det första temat 

om skolväsendet som del i det demokratiska och moderna samhället.  

 

 

Skolväsendet i det demokratiska och moderna samhället  

Det finns gott om forskning om välfärdssamhällets uppbyggnad utifrån 

skilda perspektiv.31 Flera forskare har också betonat lokalsamhället, 

mer precist kommunerna, som aktiva i byggandet av det svenska 

                                                
31 För litteratur och forskning om välfärdssamhället se exempelvis Heckscher (1984); 
Esping-Andersen (1990); Tropp (1999); Ekström von Essen (2003); Åmark (2005); 
Sundberg et al. (2011); Buchardt et al. (2013); Wikman (2019). För standardverk om 
skolväsendets utveckling och välfärdssamhället se Richardson (1978), (1983), (2010). För 
ideologiska aktörers perspektiv se exempelvis Sixten Marklunds bokserie Skolsverige 
1950–1975, del 1–5; Isling (1980); Arvidson (1950). 
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välfärdssamhället.32 Ekonomhistorikern Björn Tropp har exempelvis 

påvisat att välfärdspolitikens realiserande utformades med stor 

påverkan av lokala förutsättningar och att den lokala välfärden kunde 

se olika ut från kommun till kommun.33 Historikern Jan Larsson 

beskriver principerna bakom det omfattande moderniseringsarbetet 

som samstämmigt över partigränserna där skillnader snarast handlade 

om omfattning och inte om inriktning av arbetet och att staten behövde 

kommunerna för den nationella strategin. Det gjorde att kommunerna, 

utöver att vara utförare, även fick en stark ställning. Larsson beskriver 

det som att kommunerna gick från mer självbestämmande till att bli 

både huvudmän för och producenter av den gemensamma 

välfärdsproduktionen.34 Idéhistorikern Ulla Ekström von Essen 

exemplifierar med det hon benämner som folkhemmets 

kommunideologi i vilken statligt initierade förändringar skulle ske via 

kommunmännen. Liknande tankegångar framförs av statsvetaren Jon 

Pierre som menar att kommunernas roll framförallt var att ställa 

nödvändiga administrativa instrument till förfogande för att 

förverkliga välfärdsstaten på lokal nivå.35  

 

När det gäller grundskolans införande är emellertid det lokala 

perspektivet inte lika utforskat.36 Lokalsamhällets betydelse för 

skolväsendets utveckling har framförallt gällt forskning om senare 

delen av 1800-talet, den tid då skolväsendet som jag undersöker 

formades.37 I exempelvis undersökningen av skolhusbyggande under 

andra hälften av 1800-talet har historikern Johannes Westberg betonat 

att flertalet faktorer utanför den lokala politiska organisationen 

påverkade det lokala utförandet. Enligt Westberg påverkades 

skolväsendets förändringar av skilda faktorer och staten framstår 

endast som en av många andra sammanflätande faktorer. Westberg 

beskriver de modeller som använts för att förklara skolväsendets 

framväxt under 1800-talet. Han argumenterar för att det finns fler 

förklaringar till förändringarna inom skolväsendet än att förändringar 

                                                
32 Tropp (1999); Ekström von Essen (2002); Larsson (2008).  
33 Tropp (1999), s. 258. 
34 Larsson (2008), s. 96–97.  
35 Ekström von Essen (2003), s. 207; Pierre (red.) (1991), s. 11–12.  
36 Som nämnts har Dahlkwist (2022) undersökt enhetsskolereformen och grundskolans 
genomförande på lokal nivå, se även Ringarp et al. (2017). 
37 Se exempelvis: Aubry & Westberg (red.) (2012); Westberg (2014); Westberg (2015); 
Michaëlsson (2016).  
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skulle bero på behov av kontroll av en växande fattig befolkning, kamp 

mellan sociala grupper eller nationalstatens behov.38 Han poängterar 

vikten av att forskning inte får falla för politikens illusion och att 

förändring inte alltid tar sin utgångspunkt i politiken, politiker och den 

politiska debatten; en ny förordning skapar till exempel inte ett nytt 

skolväsende. Westberg betonar att den svenska folkskolan snarast var 

ett resultat av en församlingsformeringsprocess än en 

statsformeringsprocess.39 Westberg visar exempelvis hur samarbeten 

mellan kommuner och angränsande kommuners agerande var av 

betydelse för det lokala utförandet. En kommun som startade, eller 

byggde, en skola kunde uppfattas både som konkurrens och som 

inspirationskälla för omkringliggande kommuner.40 Det är ett resultat 

som är av relevans för mitt val av kommuner som både krävde 

samarbeten och kommuner som inte hade behov av samarbeten. 

Westbergs beskrivning av sociala mekanismers betydelse för 

skolväsendets framväxt har även det spelat roll för mitt val av 

kommuner. Han menar att skolväsendets framväxt inte bara 

påverkades av moderna samhälleliga förändringar utan att det också 

påverkades av lokala sociala mekanismer som funnits under lång tid 

och att sociala, ekonomiska och kulturella faktorer är centrala för att 

förstå skolväsendets utveckling.41 Betydelsen av en orts skol- och 

yrkestradition, som historikern Ramona Iveners forskning visar med 

exemplen om lokala kunskapstraditioner i en bruksmiljö, bör således 

inte underskattas då lokala traditioner och kulturmönster kunde 

påverka uppfattningar om, och inställningen till utbildning och skola.42 

 

Det omgivande samhällets betydelse har uppmärksammats av flera 

forskare.43 Utöver geografiskt likvärdig utbildning och en enhetlig 

skolorganisation handlade målen och ambitionerna bakom 

                                                
38 Westberg (2014), s. 23–30, 306. För fler exempel på olika förklaringsfaktorer se 
exempelvis Müller et al. (red.) (1987); Soysal & Strang (1989); Meyer et al. (1992); Green 
(2013).  
39 Westberg (2014), s. 305–307. ”Politikens illusion” förekommer även i Westberg (2017), 
som hänvisar till den amerikanske historikern Ben Eklof som kritiserat den 
utbildningshistoriska forskningen för att vara präglad av politikens illusion.   
40 Westberg (2014), s. 305. 
41 Westberg (2014), s.170–171, 292-294.  
42 Ivener (2014), s. 17, 205–206, 211–212. Ivener visar hur traditionen av bruket i 
samhället påverkade åsikter om och inställning till utbildning och skola.  
43 Larsson (2008), s. 99; Ball et al. (2012), s. 2–3; Aubry & Westberg (2012), s. 7–8; 
Buchardt et al. (2013), s. 21. 
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utbildningens expansion under andra hälften av 1900-talet dels om, 

som historikern Christina Florin beskriver, att demokratitanken 

behövde väckas till liv igen efter andra världskriget och om att 

skolkulturen började bli omodern.44 Dels handlade det om att ge 

medborgarna en gemensam referensram vilket historikern Johanna 

Ringarp med flera menar medförde att skolans roll i samhället ökade 

jämfört med tidigare.45 Skolan som del i det framväxande 

demokratiska samhället, exempelvis lika möjligheter till utbildning, tas 

upp av författarna till The Nordic Model in Education: Education as 

part of the political system in the last 50 years. De beskriver och 

analyserar utvecklingen av den så kallade nordiska skolmodellen i tre 

faser under efterkrigstiden.46 Utgångspunkten är utvecklingen av den 

nordiska skolmodellen som en integrerad del av det politiska systemet. 

Den ”klassiska perioden” från 1945 till omkring 1970 beskrivs som en 

gyllene era för socialdemokratin där reformer infördes med starka 

påtryckningar från industri- och näringslivsorganisationer. Den 

centrala planeringen och kontrollen i efterkrigstidens samhälle 

beskrivs som extremt detaljerad. Under andra hälften av 1960-talet 

skiftades fokus till en ny fas under 1970-talet. Den statliga kontrollen 

blev svagare och lokala myndigheter kunde spela en större roll i 

planeringen. Författarna menar att centralstaten var den främsta 

aktören i utbildningspolitiken i efterkrigstidens klassiska period.47 Att 

centralstaten var en viktig aktör är tämligen obestritt men det är 

rimligen inte hela bilden av utbildningssystemets utveckling i Sverige. 

Med ett lokalt perspektiv kan bilden som författarna ger nyanseras. 

Även om den statliga kontrollen var detaljerad, gavs också utrymme för 

lokala beslut och lokal organisering. Lokala förhållanden samt lokala 

aktörer har sannolikt varit betydelsefulla faktorer i skolväsendets 

utveckling även före 1960, vilket, som nämnts, även Westberg visat. 

Nackdelen med det statscentrerade, implementeringsorienterade 

perspektivet som ofta återfinns i politisk retorik och inom 

skolforskning har, som historikern Johanna Ringarp med flera uttryckt 

det, underskattat kommunernas roll i skolväsendets förändringar.48  

 

                                                
44 Florin (2010), s. 11. 
45 Ringarp et al. (2017), s. 22.  
46 Telhaug et al. (2006).   
47 Telhaug et al. (2006), s. 249–250, 255–256, 259.   
48 Ringarp et al. (2017), s. 2. 
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Perspektivet har således, som framgått, en avgörande betydelse för vad 

som blir synligt och därmed hur företeelser skildras, vilket Tropp 

inleder sin avhandling med att konstatera.49 Ett lokalt perspektiv kan 

således öka kunskapen om vilka faktorer som påverkade 

organiseringen av skolväsendet på lokal nivå. Av särskilt intresse för 

denna undersökning är lokala förhållandens och aktörers påverkan för 

skolväsendets framväxt vilket tillsammans med styrningsperspektiv 

berörs fortsättningsvis. 

 

 

Styrningsperspektiv, lokala perspektiv och aktörer 

Kommuners roll och skolans styrning har undersökts av Johanna 

Ringarp, pedagogerna Henrik Román, Stina Hallsén och 

socialantropologen Andreas Nordin i forskningsprojektet Vem har 

styrt skolan? Kommun, skola och stat under 60 år av skolreformer i 

en föränderlig värld. I delrapporten Skolans styrning och tillit 

presenteras två modeller som kan användas för att förstå skolans 

styrning. En traditionellt inriktad implementeringsmodell och en mer 

governance-inriktad modell. För att kunna analysera och urskilja 

skolpolitiska variationer över tid använde författarna en analysmodell. 

Modellen skiljer mellan fyra idealtyper av geografisk rättvisa kopplat 

till skola och utbildning. Av särskilt intresse för min studie är den 

kommunorienterade modellen. Den visar att skolor ser olika ut 

beroende av geografiskt läge samt vilka (elever, skolpersonal, 

lärare/rektorer) som befinner sig där, att lokalfrågor, material och 

dylikt, påverkar men också att personliga nätverk för att driva igenom 

politiska beslut har undervärderats.50 Statsvetarna Stig Montin och 

Gun Hedlund konstaterar att samarbeten mellan olika 

samhällsintressen, förenklat nätverkspolitik, har varit ett signum för 

svensk modern politisk historia, och att det inte var ovanligt att 

offentliga och privata makthavare gjorde överenskommelser om 

kommunens framtid under 1900-talet, vilket kan ses som styrning från 

flera håll.51 

 

                                                
49 Tropp (1999), s. 15. 
50 Ringarp et al. (2017), s. 1, 3–5.  
51 Montin & Hedlund (2009), s. 17, 24. 
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Skolans styrning berörs även i statsvetaren Bo Rothsteins avhandling 

Den socialdemokratiska staten. Det generella problemområdet 

handlar om vilka möjligheter och begränsningar en demokratiskt vald 

regering, genom styrning av de offentliga förvaltningsapparaterna på 

den regionala nivån, har för att genomföra samhällsförändringar.52 

Rothsteins jämförande av arbetsmarknadspolitiken och skolpolitiken, 

närmare bestämt grundskolereformen, med fokus på socialt 

utjämnande ambitioner, är relevant för min undersökning. Särskilt 

gäller det analysen av de offentliga förvaltningarnas relation till den 

folkvalda politiska instansen samt att både aktör och struktur är av 

relevans för de förändringar som sker. Rothstein betonar den särskilda 

implementeringspolitik som den offentliga nivåns agerande på central, 

regional och lokal nivå medför. Rothsteins resultat visar dels att 

splittringen i skolfrågan påverkade reformpolitiken, dels att 

organisationers specifika kultur och ideologiska sammanhållning var 

av central betydelse för utfallet av reformen. Han menar att det var den 

yttre ramen av skolorganisationen som var av betydelse för den stats- 

och partiorienterade delen av arbetarrörelsen. Hur skolreformen 

genomfördes i praktiken var inte lika väsentligt. Skolöverstyrelsen 

hade ansvaret men fick inget mandat av regeringen att utöva 

pedagogisk ledning. Den pedagogiska ledningen fick alltså stå tillbaka 

för den ökade byråkratiseringen. När länsskolnämnderna infördes 

1958 försämrades kontakten mellan den regionala och den centrala 

nivån.53 Rothstein lyfter problem med tjänstemännens relation till 

politiken samt vems intressen och hur intressen kan komma att 

påverka beslut och vilken betydelse olika aktörer kan ha för den 

politiska processen.54  

 

I pedagogen Matts Dahlkwists avhandling En landsbygdens 

skolreform? Den geografiska dimensionen i bygget av en enhetsskola 

är aktörers interaktioner, på statlig och kommunal nivå, i centrum.55  

Samspelet mellan lokala aktörer utgör ett primärt fokus för Dahlkwist. 

                                                
52 Rothstein (1986), s. 11.  
53 Rothstein (1986), s. 11–12, 17,164, 183–184, 207–209, 213. Rothstein använder 
benämningen ”skolverket” som samlande begrepp för de offentliga organ med ansvar för 
skolväsendet på statlig nivå. Jag använder Skolöverstyrelsen vilket är det begrepp som 
användes fram till 1991 när Skolöverstyrelsen ersattes av Statens skolverk.  
54 Rothstein (1986), s. 203, 209, 217–218. 
55 Dahlkwist (2022).  
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Han belyser även geografiska aspekter för genomförandet av politiska 

beslut.56 Aktörs- och strukturperspektiv belyses även av Tropp som 

konstaterar att lokalt beslutsfattande huvudsakligen formades utifrån 

lokala förutsättningar och att statliga beslut var av betydelse för den 

kommunala verksamheten i stort, men inte när det gällde detaljer. 

Flertal kommunala satsningar gjordes också utifrån det lokala 

näringslivets behov.57 Satsningar utifrån näringslivets behov visar även 

Madeleine Michaëlssons undersökning av privata bidrag och dess 

betydelse för folkskolan på lokal nivå.58  

 

Liksom Dahlkwist betonar även historikern Gunnar Richardsson i sin 

avhandling kontextens betydelse för förståelsen av aktörers ageranden. 

Richardson har även sökt omständigheter i den enskilda människans 

liv som påverkat förmågan och viljan i skolpolitikens debatter under 

1880-talet.59 För att förstå den allmänna inställningen och politiska 

ställningstaganden till folkskolan är det enligt Richardson nödvändigt 

att känna till den funktion som den fyllde i samhället.60 Detsamma 

gällde för införandet av enhetsskolan. En grundläggande funktion som 

enhetsskolan skulle fylla var att jämna ut skillnader, dels mellan 

människor med skilda socioekonomiska förutsättningar samt mellan 

stad och landsbygd i fråga om tillgång till högre utbildning.  

 

Richardsons beskrivningar av olika aktörers betydelse och det 

omgivande samhällets betydelse för beslut är av relevans för min 

undersökning. Konflikten mellan anhängare av folkskolan och 

anhängare av läroverken är av särskilt intresse. Richardson visar att 

den skilda synen på lärarkategorierna gällande status och på den 

utbildning som erbjöds i de skilda skolformerna påverkade 

inställningen till enhetsskolan vilket också byråkraten och 

skolforskaren Sixten Marklund redogjort för i del ett (1) av hans 

översiktsverk om enhetsskolan: 1950 års reformbeslut.61 Även Ringarp 

med flera synliggör hur kommuners skilda förhållanden kunde påverka 

                                                
56 Dahlkwist (2022), s. 78, 90.  
57 Tropp (1999), s. 258, 260, 265.  
58 Michaëlsson (2016). 
59 Richardson (1963), s. 2.  
60 Richardson (1963), s. 237. 
61 Richardson (1963), s. 240–241; Marklund (1980), s. 203–204. Marklund var pedagog 
och skolforskare, han deltog i statliga utredningar och vid tillkomsten av 1962 års läroplan 
för grundskolan.  
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då flera kommuner trots sammanslagningen var för små för att kunna 

genomföra enhetsskola fullt ut. I städer som var tillräckligt stora var 

problemen istället de motsättningar som olika traditioner av skola och 

högre utbildning62 kunde innebära.63 

 

Skildringar av folkskolans lokalsvårigheter, bristande hygien och stora 

klasser, åskådliggör uppfattningen att folkskolan ansågs vara en 

fattigskola.64 Ulla Johansson och Christina Florin tydliggör exempelvis 

att folkskolan var en skola för det ”arbetande” folkets barn medan 

borgerlighetens söner och döttrar gick i läroverk och flickskolor och att 

läraren i läroverket hade hög status medan folkskolläraren var längst 

ner på skalan.65 Landsbygdens skolstatus var inte, i bemärkelsen 

”fattigskola”, eftersträvansvärd vilket ledde till att frågor om vilken 

form av skola landsbygden gynnades av att ha tillgång till uppstod.66 

Detta sammantaget hade rimligen betydelse för etableringen av 

grundskolan på lokal nivå.  

 

Enligt Ringarp med flera synliggör ett kommunalt perspektiv på 

förändringar att skolreformers införande rörde sig över långa 

tidsperioder och innebar relativt stora skillnader mellan kommuner 

gällande när och hur reformer genomfördes. Dessa skillnader hade 

med värnandet om den egna kommunen att göra, med lokala 

förhållanden och aktörer på den lokala nivån. Värnandet om den egna 

kommunen, kommunens egenintresse, påverkade införandet av 

enhetsskolan.67 Det kan alltså förklara varför skolreformer och 

policygenomföranden kunde få olika resultat runt om i landet, att 

implementering kunde ta olika lång tid samt att tolkningarna och 

etableringen kunde göras på olika sätt och av olika aktörer i 

kommunerna.  

 

Skolväsendets lokala utveckling intresserade inte enkom politiker och 

tjänstemän, vilket historikern Madeleine Michaëlsson visar i sin 

                                                
62 Författarna använder begreppet bildningsideal. Jag använder ”tradition av högre 
utbildning”.   
63 Ringarp et al. (2017), s. 11,13. 
64 Richardson (1963), s. 240–241.   
65 Johansson & Florin (1996), s.15, 19.  
66 Richardson (1963), s. 274; Marklund (1980), s. 203.  
67 Ringarp et al. (2017), s. 8–9. 
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undersökning om privata bidrag till folkskoleväsendet på lokal, 

regional och nationell nivå, åren 1850–1930. Michaëlssons 

undersökning visar hur järnbruken kunde ha ett ekonomiskt, kulturellt 

och politiskt inflytande över skolan, trots marginella donationer i 

relation till statens och skoldistriktens finansiering. Enligt Michaëlsson 

gavs donationerna för att bruken skulle nå inflytande över skolan. 

Donationerna handlade främst om att stärka brukets status, sociala 

ställning och rykte. Donationerna från järnbruken skilde sig åt, i tid och 

i omständigheter, men det huvudsakliga motivet tycks ha varit brukens 

behov, inte folkskolans.68 Iveners undersökning visar även den att 

brukets inblandning i Lesjöfors samhällsliv under 1950–1960 var 

påtaglig.69 I likhet med Michaëlsson och Ivener har Henrik Román, 

Stina Hallsén och Andreas Nordin i en undersökning av kommunal 

skolpolitik, Geografisk rättvisa i svenska skolreformer- ett 

kommunalt perspektiv, uppmärksammat att omgivande faktorer, så 

som företags- och bolagsintressen samt kulturella och politiska villkor 

påverkade det som hände i en kommun, exempelvis placeringen av 

centralskolan.70 Det fanns således fler aktörer än politiker och 

tjänstemän av betydelse för den lokala skolorganisationen. 

Statsvetaren Jon Pierre framhåller exempelvis att den lokala politikens 

aktörer sannolikt involveras i nätverk då samverkan för gemensamma 

mål förutsätter nätverk mellan privata aktörer och politiker.71 

 

I Samförståndets tid: konflikt, samarbete och nätverk i svensk 

lokalpolitik har historikern Martin Åberg bland annat synliggjort hur 

variationer och oklarheter i det lokala politiska arbetet under 

efterkrigstiden påverkades av den kommunala förvaltningens 

expansion och av förändringar med ständigt växande arbetsuppgifter 

för kommunerna. Enskilda aktörers roll i en kommun, politiker eller 

inte politiker, för exempelvis kommunala samarbeten kunde påverkas 

av både näringslivets ställning och betydelse på orten samt av 

variationer i de faktiska maktförhållandena på olika orter.72  

 

                                                
68 Michaëlsson (2016), s. 126–127, 150–151,154.  
69 Ivener (2014), s. 87, citatet.  
70 Román et al. (2016), s. 350, 362. 
71 Pierre (1994), s. 51.  
72 Åberg (1988), s. 163, 171. 
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Hur skolorganisatoriska förändringar anpassades efter skilda aktörer 

och skilda lokala förhållanden och hur samarbeten gjordes har med det 

lokala handlingsutrymmet att göra. Det finns ett relativt gott 

forskningsläge om kommuners handlingsutrymme vilket, tillsammans 

med kommunsammanslagningarna, är det som berörs 

fortsättningsvis.  

 

 

Kommuners handlingsutrymme  

Från att ha handlat om autonomi i förhållande till staten kom det 

kommunala handlingsutrymmet i välfärdsbygget att handla om att 

kommunerna skulle ha tillräcklig ekonomisk bärkraft för att kunna 

verkställa välfärdspolitiska intentioner på lokal nivå. Det innebar att 

kommunalt självstyre kom att handla om kommuners förmåga att bära 

upp en decentraliserad förvaltning av statliga direktiv, vilket, utöver 

handlingskraftiga kommunalmän, krävde ett tillräckligt befolknings- 

och skatteunderlag.73 Ekström von Essen menar att kommunalmännen 

gick från passiva och sparsamma till att hantera en aktiv och expansiv 

verksamhet där kommunmannaidealet var duglighet och kunskap. 

Kunskap ansågs vara av betydelse då den växande skaran tjänstemän 

sågs som ett hot mot demokratin.74 Samhällsförändringar sågs 

följaktligen som något som skulle uppnås genom vilja, kunskap och 

aktivitet.  

 

I denna avhandlings inledning redogörs emellertid för den skepsis som 

fanns från statsmakternas sida mot de mindre kommunernas förmåga 

att genomföra de välfärdsreformer som följde av 

moderniseringsidéerna och byggandet av folkhemmet. Ett tvivel som 

riktade sig mot de lokala politikerna, vilket tog sig olika uttryck. 

Exempelvis har Ekström von Essen redogjort för ”folkhemmets 

kommunideologi” som uppstod under 1940-talet där syftet var att 

forma kommunalpolitiska idealmän i statens tjänst. Under 1950-talet 

hade ideologin blivit en bred allmän och självklar ideologi om 

kommunernas roll i den svenska välfärdsstaten.75  

 

                                                
73 Ekström von Essen (2002), s. 29–30. 
74 Ekström von Essen (2003), s. 232, 235–236, 238, 244, 247.  
75 Ekström von Essen (2003), s. 14, 397.  
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Tropp menar att statliga beslut under tidsintervallet 1945–1960 var av 

betydelse men att beslutsfattandet på lokal nivå framförallt formades 

utifrån lokala förutsättningar. Tropps undersökning visar att det 

kommunalpolitiska handlingsutrymmet påverkades av både 

strukturella faktorer och av lokala aktörer. Exempelvis visar Tropp att 

aktörer som industriföretag i mindre kommuner hade ett stort 

inflytande över de kommunala besluten jämfört med de större städerna 

som hade ett mer differentierat näringsliv.76 Ekström von Essens 

nämnda undersökning om ”folkhemmets kommunideologi” visar hur 

det socialdemokratiska partiprogrammet från 1944 ökade det 

kommunala ansvaret. Samtidigt betonades att de kommunala 

politikerna skulle agera i statens tjänst. Därför ansågs från 

rikspolitiken att vissa ingripanden i kommunernas självstyre behövdes 

eftersom kommunerna inte på egen hand skulle mäkta med alla 

uppgifter som kom i och med välfärdsbyggandet.77  

 

Med små kommuner och ett lågt invånarantal fanns dock risken att det 

fanns för få dugliga kommunalmän när välfärdsreformerna skulle 

genomföras. Således tillsattes Kommunindelningskommittén år 1943 

för att utreda småkommunsproblematiken.78 Större kommuner ansågs 

ge både ett bättre urval att välja förtroendemän ifrån samt fler som 

kunde sköta reformarbetet. Vid de kommunsammanslagningar som 

gjordes minskades emellertid antalet förtroendeuppdrag och 

förtroendemän kraftigt då exempelvis tre kommuners styrelser blev en 

styrelse. Mellan 1951 och 1974 sjönk antalet kommunala 

förtroendeuppdrag med närmare åttio procent, vilket medförde att 

antalet tjänstemän ökade.79 En annan aspekt gällande 

kommunsammanslagningarna som statsvetaren och historikern Erik 

Wångmar lyfter fram, är att i mindre kommuner var demokratiskt 

inflytande enklare att tillgodose.80  

 

Syftet med kommunsammanslagningarna var att förbättra 

möjligheterna till social reformpolitik där kommunerna ansågs vara 

                                                
76 Tropp (1999), s. 265.  
77 Ekström von Essen (2003), s. 96–97. 
78 Mer om kommunindelningskommittén i avsnittet Avgränsningar och förklaringar.  
79 Wångmar (2003), s. 230.  
80 Wångmar (2013b), s. 62–63.  
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verkställare av statliga intentioner.81 Samtidigt ansågs egna initierade 

samarbeten mellan kommuner och lokalkännedom vara betydande för 

den kommunala friheten likväl som att det fanns en misstro mot 

kommunernas förmåga att genomföra välfärdspolitiken. Statliga 

inspektioner och kontroll ansågs därför betydelsefulla, vilka kunde 

påverka det lokala handlingsutrymmet. Wångmar synliggör hur 

misstron mot kommunerna kunde ta sig olika uttryck. För Högern 

ledde den exempelvis till en mer positiv syn på det kommunala 

självstyret då reformernas genomförande drog ut på tiden.82  

 

Kommunsammanslagningarna 1952 påverkade kommunerna på skilda 

sätt. En effekt enligt Wångmar var att sammanslagningarna ökade 

kommuners expansionstakt. En kommun med låg servicenivå som 

slogs samman med en kommun med högre servicenivå accepterade 

rimligen inte den lägre nivån. Kommuners vilja att inte vara sämre än 

sin grannkommun kunde alltså påverka beslut i en kommun. Liknande 

resultat visar Westberg i sin studie om skolhusbyggen.83  Ytterligare en 

effekt av kommunsammanslagningarna var att antalet lokala politiker 

totalt sett minskade men att utbudet av möjliga representanter ökade 

vilket ansågs skulle kunna leda till en ökad kompetens bland de 

förtroendevalda.84 Kommuners ekonomiska resurser angavs som en 

orsak till att slå samman kommuner. Större kommuner ansågs 

ekonomiskt bärkraftiga till skillnad från mindre kommuner. 

Statsvetaren Erlingsson med flera har med ett socialt 

konfliktperspektiv synliggjort att kommunsammanslagningarna 

snarast var resultat av sociala kamper och ojämlika maktrelationer, 

inte för att det var det mest rationella alternativet, och att 

sammanslagningarna gynnade vissa grupper och missgynnade 

andra.85 Statsvetarna Enligt Montin och Granberg har forskning visat 

att kommunsammanslagningarna medförde ett flertal negativa 

effekter. Bland annat ansåg vissa politiker och forskare att 

tjänstemännen fått för mycket makt i den lokala politiken.86 Detsamma 

menar Wångmar som visar hur antalet förtroendeuppdrag sjönk 

                                                
81 Montin & Granberg (2021), s. 12; Wångmar (2003), s 2.  
82 Wångmar (2003), s. 240–241. 
83 Wångmar (2003), s. 91, 238–239; Westberg (2014), s. 305.  
84 Wångmar (2003), s. 96.  
85 Erlingsson et al. (2015), s. 209–210. 
86 Montin & Granberg (2021), s. 12–13.  
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mellan 1951–1974 medan tjänstemännens inflytande stärktes. Enligt 

Wångmar innebar tjänstemannaförvaltningen en betydande 

förändring av den kommunala demokratin.87  

 

Flera forskare framhåller ekonomin som påverkansfaktor för 

kommuners handlingsutrymme.88 Enligt Ekström von Essen krävdes 

ekonomiskt bärkraftiga kommuner för att genomföra reformer och 

Dahlkwist synliggör hur bland annat ekonomin var en påverkansfaktor 

för kommunens handlingsutrymme. Även Jon Pierre framhåller den 

ekonomiska kapaciteten tillsammans med den administrativa samt 

den politiska kapaciteten som betydelsefulla parametrar gällande den 

kommunala självstyrelsens utveckling. Han betonar i likhet med Tropp 

den lokala politikens vilja och den problembild som finns i en kommun 

som betydelsefulla faktorer för en kommuns handlingsutrymme.89 

Dahlkwist menar att begränsningar i det lokala handlingsutrymmet 

främst berodde på kommunalekonomiska faktorer men också på 

folkskoleinspektörens ageranden och beslut. Utrymmet och 

rekommendationerna från statligt håll om ”lokal anpassning” fanns 

från statsmakterna, men enligt Dahlkwist kan de snarast ses som 

exempel på att delegationer från staten till kommunerna, ”lokal 

anpassning” egentligen var en överflyttning av ansvar i ärenden som 

var problematiska för staten och att denna ansvarsförskjutning ledde 

till ett flertal konflikter på lokal nivå.90   

 

Enligt kulturgeografen Bengt Jacobson uppstod konkurrens mellan 

olika kommuner eftersom det saknades en allmänt vedertagen 

planeringsmetodik för utbyggnaden av skolväsendet i mitten av 1950-

talet. Avsaknaden påverkade även kommunsammanslagningarna som 

gjordes i början av 1950-talet vilket medförde att de inte fick den effekt 

som önskats; många kommuner var fortsatt alltför små.91 När 

ytterligare kommunsammanslagningar föreslogs genom att 

kommunblocksreformen aktualiserades i slutet av 1950-talet stod 

                                                
87 Wångmar (2003), s. 203.  
88 Se exempelvis Dahlkwist (2022), s. 224; Tropp (1999), s. 256–257; Ekström von Essen 
(2002); s. 29–30; Wångmar (2003), s. 243.  
89 Pierre (1994), s. 26–29, 71; Tropp (1999), s. 256, 258.  
90 Dahlkwist (2022), s. 189, 212, 224.  
91 Jacobson (1988), s. 19, 28,113.  
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enhetsskolans högstadium, en centralskola, i centrum.92 Enligt 

ekonomhistorikern Pär Wikman var det kulturgeografer, starkt 

inspirerade av centralortsteorin, som låg bakom 

kommunblocksreformen.93 Införandet av centralskola ligger i linje 

med principen om centralortsteorin som innebar lokalisering av 

samhällsservice till en ort dit många hade ärenden, vilket medförde att 

andra orter fick svårt att konkurrera med det administrativa 

centrumet. Idén med sammanslagningar och en centralskola var att 

mindre kommuner skulle ges likartade förutsättningar, bättre ekonomi 

och möjligheter att genomföra reformer.94 Wikmans undersökning 

pekar emellertid på att kommunblocken också kunde resultera i sämre 

förutsättningar för de mindre kommunerna då samhällsservice 

koncentrerades till centralorter och andra kommuner blev utan.95  

 

Enligt Wångmar var den nioåriga enhetsskolans införande den enskilt 

viktigaste förändringen gällande kommunernas ansvarsområden och 

införandet av ett centraliserat högstadium var en betydande faktor för 

kommunblocken.96 Den första kommunindelningsreformen, 1952, var 

som framgått inte tillräcklig och samarbeten mellan kommunerna var 

därför nödvändigt när det gällde utbyggnaden av enhetsskolans 

högstadium. Omkring åttiofem procent av landets kommuner var i 

behov av att samarbeta för att organisera centralskolan, vilket skulle 

påverka kommunernas självbestämmande. Således fördes 

diskussioner, i kommuner och på statlig nivå, om hur samarbeten 

skulle göras, om tiden för resor till skolan och var centralskolan skulle 

placeras.97 Även Dahlkwist lyfter fram kommunreformen 1952 som 

bättre möjligheter för organiseringen av skolväsendet men att 

skolskjutsar och placeringen av centralskolan även medförde 

konflikter.98   

 

                                                
92 Wångmar (2003), s. 25. 
93 Wikman (2019), s. 178. Walther Christallers centralortsteori (1966) var betydande för 
kommunblocksreformen. Arbete med teorin startade emellertid redan under 1940-talet. Se 
Wikman (2019), kap. 2.  
94 Jacobson (1988), s. 25, 112.   
95 Wikman (2019), s. 178–179, 185–186.  
96 Wångmar (2013b), s. 71,120. Se också Wikman (2019), s. 215. 
97 Wångmar  (2013b), s. 45, 99, 109, 120–121. 
98 Dahlkwist (2022), s. 214.  
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Gällande kommunernas handlingsutrymme kan av ovanstående 

forskning sägas att det vid tiden för moderniseringen och 

välfärdsbygget inskränktes av statliga direktiv, reformer och bidrag 

samt, i mindre kommuner, av industrin på orten. Samtidigt var det i 

kommunerna som genomförandet av reformer skulle ske. Följaktligen 

utbildades kommunalmän under 1940-talet. Intentionen från staten 

var att skapa effektiva, rationella kommunalmän i syfte att på lokal nivå 

genomföra statliga direktiv. Detta kan jämföras med de ”lokala 

anpassningar” som Dahlkwist problematiserat, utbildningen för 

kommunalmännen kan ses som en form av överflyttning av ansvar från 

statlig till lokal nivå.  

 

 

Sammanfattning av forskningsläget 

Forskningsläget har visat vilken betydelse olika kontexter har haft för 

processer på lokal nivå. Som framgår av tidigare forskning förekom 

moderniseringen och demokratiseringen av skolväsenden i flertal 

länder efter andra världskrigets slut. Således kan sägas att etableringen 

av grundskolan i Sverige och i förlängningen i Arvika och i Storfors inte 

var en isolerad företeelse utan snarare en del av en större internationell 

trend.  

 

Lokala perspektiv i forskning synliggör att skolväsendet påverkades av 

att kommunerna haft varierande förutsättningar att hantera 

skolreformer vilket påverkade etableringen i kommunerna.99  

Genomförandet av reformer har överlåtits till kommunerna att ansvara 

för, i syfte att anpassa reformerna till skiftande förutsättningar. 

Samtidigt påpekar Rothstein att stora lokala variationer inte kan 

tillåtas när det gäller genomförandet av välfärdspolitik.100 Montin och 

Hedlund lyfter fram hur politiken historiskt har påverkas av olika 

faktorer och hur beslut och program under efterkrigstiden till stor del 

formades i samarbeten mellan staten och olika 

intresseorganisationer.101 Westberg menar att sociala, ekonomiska och 

kulturella faktorer förefaller centrala för att förstå skolväsendets 

                                                
99 Ringarp (2018), s. 12–13.  
100 Rothstein (2010), s. 113. 
101 Montin & Hedlund (2009), s. 17. 
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framväxt.102 Därför är en undersökning av två skilda kommuners 

genomförande av grundskolan av intresse, inte enkom för att jämföra 

och finna variationer utan också för att undersöka vilka eventuellt 

gemensamma faktorer på lokal nivå som påverkade. Genom att förstå 

olika faktorers betydelse för framgångsrikt genomförande av politik, 

men också vilka utmaningar som kan uppstå vid genomförandet av 

skolreformer kan vi problematisera relationen mellan stat och 

kommun gällande demokratiseringen av skolväsendet och bättre förstå 

och motverka den ojämlikhet som Rothstein nämner.   

 

Av relevans för kommunernas reformarbete är det lokala 

handlingsutrymmet. Tidigare forskning visar på olika 

påverkansfaktorer för kommunernas utrymme att agera. Dels faktorer 

som utgår från den lokala nivåns förhållanden och intressen, vilket 

Pierre benämner som vilja och problembild, dels faktorer som initieras 

från statsmakterna som exempelvis olika reformer, statsbidrag och 

kommunsammanslagningar.103 Kommunernas autonomi i relation till 

staten förändrades vid tiden för folkhemsbygget. Idén om 

kommunerna som verkställare av politiska beslut begränsade det 

kommunala handlingsutrymmet, även om statsmakterna också 

betonade lokal anpassning.104 Dahlkwist problematisering av ”lokal 

anpassning” är av intresse, främst gällande statsmakternas 

överflyttningar av ansvar i för statsmakternas problematiska ärenden 

men också centraliseringen av skolväsendet, främst gällandet 

införandet av högstadiet.105 För att bredda kunskaper om reformers 

genomförande på lokal nivå är Dahlkwists forskningsbidrag ett 

komplement till min undersökning. Som framgått undersökte 

Dahlkwist processen i en landskommun medan jag valt att undersöka 

etableringen i en stad och i en köping. Även om kommuntyperna skiljer 

sig åt undersöker vi båda två enhetsskolereformen och det lokala 

perspektivet. Interaktionen mellan statliga och lokala aktörer är av 

relevans för oss båda, likväl som det lokala handlingsutrymmet. Det 

lokala handlingsutrymmet samt aktörer som framträder i Dahlkwist 

undersökning är också framträdande i min undersökning. Det gör att 

                                                
102 Westberg (2014), s. 293.  
103 Pierre (1994), s. 71–72. 
104 Wångmar (2003); Ekström von Essen (2002); Tropp (1999). 
105 Dahlkwist (2022). 
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kunskaper om dessa aktörer kan breddas. Detsamma gäller för skilda 

lokala förhållandens påverkan.  

 

Lokala förhållandens betydelse, exempelvis brukens betydelse för 

reformers genomföranden visar Michaëlsson med sin undersökning 

om privata bidrag till folkskolan. Även de sociala mekanismer som 

Westberg redogjort för tillsammans med Iveners undersökning om hur 

brukstraditioner påverkade inställningen till teoretisk utbildning 

öppnar upp för att exempelvis en orts tradition av högre utbildning 

eller en orts tradition av industri kan vara faktorer som påverkade 

processen till enhetlig skola. Detta är också något som nämnda Ringarp 

med flera, Montin och Hedlund, Lindberg samt Åberg pekar mot. De 

menar sammantaget att för att förstå skolväsendets utveckling på lokal 

nivå är samspelet mellan aktörer, både inom och utom politiken, av 

relevans. De framhåller olika faktorer av relevans för processer på lokal 

nivå. Nätverk som bildas, ständigt växande arbetsuppgifter för lokala 

aktörer samt maktförhållanden och näringslivets roll. Westbergs 

summerar det: ”[s]kolväsendet var skapat av människor och var 

följaktligen mycket mänskligt.”106 Tidigare forskning har synliggjort 

regionala och lokala variationer gällande skolväsenden i flertal 

länder.107 Det gemensamma för dessa studier är att skolreformer är 

komplexa och innefattar många olika variabler samt att olika 

påverkansfaktorer inverkar på kommunernas utrymme för att 

genomföra reformer. Från tidigare forskning vet vi således att lokala 

förhållanden, lokala intressen och bolagsintressen tillika personliga 

engagemang påverkade reformers genomförande, likväl som 

statsbidrag, statliga direktiv och beslut påverkade. Vi vet också att det 

fanns en misstro från statsmakterna gentemot kommunalpolitiken för 

genomförandet av moderniseringsreformerna, samtidigt som lokal 

anpassning betonades. Kommunerna sågs som verkställare av statliga 

beslut. Men eftersom kommunerna hade olika förutsättningar innebar 

detta att verkställigheten måste ha sett olika ut i olika kommuner. 

Dessa faktorer gör det relevant att undersöka vilka lokala förhållanden, 

exempelvis traditionen av utbildning, den lokala demografin, 

                                                
106 Westberg (2014), s. 171.  
107 Se Waldow (2008) som exempel på hur internationell skolpolitik historiskt format den 
svenska skolan. För skilda förklaringar se t ex: Meyer et al. (1992); Aubry & Westberg 
(red.) (2012); Green (2013); Westberg (2015); Gamson (2019).  
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geografin, näringslivet på orten och relationen till grannkommuner 

samt vems eller vilkas intressen, eller ointressen, som påverkade, och 

hur de påverkade, etableringen av grundskolan på lokal nivå.  

 

 

Syfte och frågeställningar 

 

Av relevans för denna undersökning är demokratiseringen och 

moderniseringen som genomsyrade nationell politik under andra 

hälften av 1900-talet. Centralt formulerade och fattade beslut kunde 

emellertid ta sig olika uttryck på den lokala arenan vilket innebar att 

det uppstod ett slags glapp mellan den centrala formuleringsarenan 

och den lokala realiseringsarenan. Syftet är att undersöka och 

analysera etableringen av grundskolan på lokal nivå och därigenom 

synliggöra lokala intressen och lokala förhållandens betydelse för 

etableringen. De lokala händelseförloppen skildras utifrån ovan 

nämnda lokala förhållanden och olika lokala aktörers intressen. 

Genom att undersöka och analysera processen åren 1950–1968 i 

Arvika och i Storfors ska följande frågeställningar besvaras för att 

uppfylla syftet:  

 

1) Vilka lokala förhållanden inverkade på etableringen av 

grundskolan i de båda kommunerna, och på vilka sätt?  

 

2) Hur förhöll sig de som hade i uppdrag att realisera 

skolpolitiska beslut, och andra lokala aktörer, till 

förändringarna gällande skolans utveckling, som statens 

politiska målsättningar innebar? 

 

Avgränsningar och förklaringar 

 

Tidsavgränsning 

Undersökningen avgränsas tidsmässigt utifrån statliga beslut. Den 

startar år 1950 då riksdagen tog principbeslut om enhetsskola och om 

att påbörja enhetsskoleförsök och avslutas år 1968, då alla kommuner 

skulle ha ordnat möjlighet till undervisning i grundskolan för alla 
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elever.108 Valet av undersökningsperioden kommer sig av att 

kommunerna, oavsett skilda förhållanden, hade att förhålla sig till 

samma reformer. Den lokala nivåns fokus för undersökningen innebär 

emellertid att undersökningens tidsperiod, 1950–1968, skildras utifrån 

den lokala nivån vilket gör att tidsindelningen varierar i 

framskrivningen av processen i de båda kommunerna.  

 

Tabeller, diagram, bilder, citat 

Diagrammen, tabellerna och bilagorna i avhandlingen förutom tabell 2 

och 3, är sammanställda av mig utifrån källmaterialet.  Tabellerna 2 

och 3 är i tabellform i källmaterialet. För tydlighet har jag gjort enklare 

omstruktureringar av dessa två tabeller, exempelvis skrivit valen av 

utbildning i fallande storleksordning. För sammanställningarna har 

olika källor använts. Vilka de är framgår av beskrivningarna av samt 

källhänvisningarna till respektive tabell, diagram och bild. Bilderna i 

avhandlingen är foton tagna av mig alternativt kartor konstruerade av 

mig. 

 

I de citat som finns i avhandlingen är kursiveringar och 

understrykningar i original om inget annat anges. Vissa handlingar i 

arkivmaterialet är inte daterade vilket framgår av markeringen u.d. 

(utan datum) i fotnoterna.  

 

Kommuntyper 

Fram till kommunblocksreformen 1962–1974 var Sverige uppdelat i 

städer, köpingar och landskommuner som lydde under olika lagar och 

som fungerade på olika sätt vilket gör att en undersökning av den lokala 

nivån, där Arvika var stad och Storfors var köping, behöver förklaras. 

Idéhistoriker Ulla Ekström von Essen har klarlagt att den generella 

uppfattningen från centralt håll var att landskommuner, köpingar och 

städer skulle fungera likadant och ha likvärdiga sociala inrättningar. 109  

Då syftet med införandet av grundskolan var att skapa likartade 

förutsättningar för skolgång oavsett kommuntyp har jag valt att 

använda begreppet kommun alternativt lokalsamhället för den lokala 

nivån.  

 

                                                
108 SFS 1962:319 Skollagen 9 kap. § 58.  
109 Ekström von Essen (2003), s. 24–25.  
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Kommunalt handlingsutrymme 

Lokalt självstyre har en lång historia. Från kollektivt lokalt självstyre i 

byar och häraden till den kyrkliga sockenindelningen till den mer 

moderna kommunen. Med 1843 års kommunala förordning och 

besluten om fattigvård och folkskola samt 1862 års kommunalreform 

utvecklades kommunernas ansvarsområden. Med industrialiseringen 

förändrades samhällsstrukturen allteftersom och kommunerna 

anpassades till de behov som uppstod. Ansvarsområden debatterades 

och kommunens självbestämmande och det lokala självstyret handlar 

om relationen mellan stat och kommun.110 Ett vidare begrepp som 

hänger samman med kommunalt självstyre är kommunalt 

handlingsutrymme. Tropp har definierat det som kommunpolitikerns 

svängrum i förhållande inte bara till staten, utan framförallt till andra 

aktörer och andra faktorer.111 I denna avhandling används kommunalt 

handlingsutrymme i enlighet med Tropps definition vilket innebär att 

lokalt handlingsutrymme handlar om när skolorganisatoriska 

förändringar anpassades efter ”andra aktörer”, vilket i denna 

undersökning avser lokala aktörers intressen, och ”andra faktorer”, 

vilket i denna undersökning avser lokala förhållanden.112  

 

Statligt och lokalt 

1900-talets politiska historia är en tid av ett flertal förändringar och 

framväxande demokrati. Vid tiden för denna undersökning bestod 

riksdagen av två kamrar fram till 1971. Det var 1809 års regeringsform 

som gällde fram till 1975 vilken innebar att kungen hade den 

verkställande makten. Efter valet 1917 erkände kungen den 

parlamentariska principen, även om den inte i alla sammanhang 

brukades. Uttrycket Kungl. Maj:t som förekommer i arkivmaterialet 

hänvisar till de statliga organ som hade befogenhet att besluta i 

monarkens namn, oavsett om kungen deltog i beslutet eller inte. 

Vanligtvis syftar Kungl. Maj:t till den verkställande makten, de 

instanser som sammanfattande benämns regeringen. Även om den 

                                                
110 För beskrivning av och debatt om kommuners självbestämmande se exempelvis 
Dahlkvist & Strandberg (1994), s. 73; Andersson (1995), s. 24–26; Östberg (1996), kap. 5; 
Strandberg (1998), s. 1–4; Wångmar (2003), kap. 6; Ekström Von Essen (2003), s. 41–42, 
44. 
111 Tropp (1999), s. 37–38.  
112 Mer om begreppen intressen och förhållanden diskuteras i denna avhandlings 
Teoretiska och analytiska utgångspunkter.  
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formella makten utövades av statliga organ låg den reella makten i de 

politiska partierna som kontrollerade dessa organ. Den väsentliga 

skillnaden för denna undersökning gällande statsmakten, jämfört med 

samtid, är således att när riksdagen nämns är det två kamrar i 

riksdagen som avses och de protokoll eller motioner som används i 

undersökningen är från de skilda kamrarna. När Kungl. Maj:t 

omnämns avses de instanser som sammanfattande benämns 

regeringen och som hade befogenheten att besluta i kungens namn. I 

den här undersökningen använder jag därför stat och statsmakten som 

en samlingsbeteckning för besluts- och kontrollnivån ovanför den 

lokala nivån, som i det här fallet är kommunen. Följaktligen innefattar 

statsmakten politiker, utredare, myndigheter, inspektörer och 

tjänstemän på den centrala och i förekommande fall den regionala 

nivån. Förenklat kan sägas att den statliga nivån relaterar till det som 

ovan innefattar statsmakten och att den lokala nivån, som nämnts, 

relaterar till kommunerna, även benämnda ”lokalsamhället”.  

 

Centralisering och decentralisering 

Begreppen centralisering och decentralisering syftar till förflyttning av 

ansvar, makt eller service.113 Under perioden 1950–1968 var båda 

begreppen av relevans. Exempelvis genomfördes 

kommunsammanslagningarna i syfte att kommunerna skulle ha större 

möjlighet att genomföra statlig politik och skolkommissionen tog 

exempelvis klart ställning för kommunen som huvudman för skolan 

och förordade således en decentralisering av ansvaret för skolan. När 

centralisering avsågs menades den centraliseringsprocess som pågick 

inom kommunerna. En process som innebar en koncentration av 

kommunal samhällsservice, i detta fall främst gällande fysisk placering 

av högstadiet till en huvudort, vilket exempelvis benämndes 

centralskola.114  

 

Lokala förhållanden och aktörer  

I denna undersökning ställs inte aktörs- och strukturperspektiv emot 

varandra utan perspektiven kombineras, vilket förklaras utförligare i 

kapitel två. Med lokala förhållanden avses, som nämnts, exempelvis 

traditionen av högre utbildning, traditionen av bruk på orten, tillgång 

                                                
113 Begreppet centralisering användes i efterkrigstiden för mer eller mindre närstående 
fenomen. Se kap. 2.2. Decentralisering i Du Rietz et al. (1987).  
114 Marklund (1980), s. 102; Wångmar (2003), s. 205. 
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till, eller brist på, skolhus, lärare, skolvägar och liknande. Aktörer kan 

avse både personer, exempelvis representanter i skolstyrelsen, 

överlärare och elever, samt exempelvis grannkommuner och lokala 

företag. I och med framväxten av den representativa demokratin och 

krav på kommunalfullmäktige fanns inte alltid möjlighet att fylla de 

olika platserna och det var inte ovanligt att en och samma person hade 

flera skilda uppdrag. Det innebär att det inte alltid går att skilja på vad 

olika aktörer representerade, exempelvis om de agerade i rollen som 

politiker eller som tjänsteman eller om de representerade en kommun, 

i relation till andra kommuner, eller en tradition av bildning eller en 

yrkestradition.  

 

Skilda begrepp för samma skola 

Riksdagens principbeslut om enhetsskola år 1950 medförde att en 

försöksverksamhet som gavs namnet ”Enhetsskoleförsöket” startade. 

Enligt 1940 års skolutredning hade termen enhetsskola haft olika 

betydelser under skilda tider. Med 1940 års skolutredning definierades 

begreppet enhetsskola till att inbegripa både barndoms- och 

ungdomsskolan. I statens offentliga utredningar användes främst 

termen enhetsskola, även enhetlig skola användes.115 En enhetlig skola 

och enhetsskolan kan, förenklat, förstås som synonymer till det som 

kom att bli grundskolan.  

I arkivmaterialet från Storfors och Arvika användes de olika termerna 

både för försöksverksamheten och för enhetsskolan. 

Försöksverksamhet, enhetlig skola och enhetsskola användes 

exempelvis när diskussioner fördes om försöksverksamheten och det 

som 1962 kom att få benämningen grundskola. Högstadiet, treårig 

reallinje samt treårig praktisk reallinje användes som termer för 

årskurserna 7–9.  

I Storfors användes termen centralskolan för den nya centraliserade 

skolan, högstadiet, som byggdes enligt centralortsprincipen. I Arvika 

var Centralskolan namnet på en av de två högstadieskolorna i 

kommunen. Den centraliserade skolan i Storfors användes ibland som 

                                                
115 Exempelvis SOU 1945:60, s. 31, 32, 51, 53; SOU 1948:27, s. 45, 428; SOU 1961:30, s. 
29, 68. 
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synonym för enhetsskolan och grundskolan medan Centralskolan i 

Arvika syftade till det specifika högstadiet.  

I framskrivningen har jag valt att förhålla mig så nära arkivmaterialet 

som möjligt, med förtydliganden i de fall det varit nödvändigt för 

förståelsen av processerna. 

 

Läroverk  

När beslutet om enhetsskoleförsök togs 1950 var läroverken i Sverige 

av tre slag: realskola, gymnasium och lyceum.116 Från 1954 bestod 

rikets allmänna läroverk av dels fristående realskolor, dels högre 

allmänna läroverk som omfattade både realskola och gymnasium. 

Realskolan hade femåriga och fyraåriga realskollinjer, med allmän eller 

praktisk realexamen. Gymnasiet var delat på tre bildningslinjer, 

allmän, latin eller reallinje.117 Från 1958 förändrades läroverkets 

organisation till realskola med tre-, fyra- och femåriga allmänna och 

praktiska bildningslinjer, samt fortsatt tre gymnasielinjer.118  

I Arvika användes den gemensamma benämningen högre allmänna 

läroverket, eller läroverket, för realskolan och gymnasiet. I Arvikas 

realskola fanns allmän linje med fem- eller fyraårig linje. På gymnasiet 

i Arvika fanns en treårig latinlinje och en treårig reallinje.119 I den här 

texten avses högre allmänna läroverket, läroverket och realskolan som 

en organisation. I de fall linjer inom realskolan eller gymnasiet avses 

framgår det av texten. En förutsättning för införandet av högstadiet och 

enhetlig skola var att realskolans linjer omorganiserades vilket till slut 

innebar att skolformen upphörde. Den lokala styrelsen för högre 

allmänna läroverket, lärarkåren på läroverket och andra 

läroverksanhängare i Arvika diskuterade i termer av läroverket, ibland 

använde de även termen högre allmänna läroverket och oftast 

realskolan när de avsåg realskolans fem- och fyraåriga linjer. Rimligen 

användes de skilda beteckningarna för realskolans fyra- och femåriga 

linjer, då de som ansvarade hade ansvaret för hela organisationen, 

både reallinjerna och gymnasiet.  

                                                
116 SFS 1950:60–62. 
117 SFS 1954:650 § 1–3. 
118 SFS 1958:154. 
119 Redogörelse för Läroverket i Arvika läsåret 1957–1958, s. 3, Arvika högre allmänna 
läroverk FI:1. Värmlandsarkiv (VA). 
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Skola och samhälle i en historisk kontext 

 

Detta avsnitt om skola och samhälle i en historisk kontext har som syfte 

att ge en översiktlig bakgrundskontext till hur skolsystemet och 

kommunsystemet växte fram och förändrades under andra hälften av 

1800-talet och främst under 1900-talet då modernisering och 

demokratisering var centrala för förändringar i efterkrigstid. Till 

avsnittet har tidigare forskning, propositioner, riksdagsskrivelser och 

statens offentliga utredningar samt material från statistiska 

centralbyrån använts. Avsnittet är indelat i fyra teman och börjar med 

parallellskolesystemet följt av temat om modernisering och 

likvärdighet, temat om hur skolbyråkratin växte fram och avslutar med 

temat om modernisering av kommunsystemet.   

 

Parallellskolesystemet 

I och med folkskolestadgans införande år 1842, en statlig sanktion av 

de så kallade fattigskolorna, var det socknarnas ansvar att inrätta minst 

en folkskola och att anställa lärare. Inom folkundervisningen fanns 

folkskola sex till sju år; fortsättningsskola ett till två år; 

ersättningsskola; inbyggda realskolelinjer och högre folkskola vilka 

man kunde ansöka till efter folkskolans fjärde respektive sjätte år. Så 

småningom kunde elever i folkskolan gå vidare till realskolor 

respektive flickskolor vilket innebar att parallella utbildningsformer 

uppstod, till exempel kommunala högre skolor samt allmänna läroverk 

och privata läroverk (se tabell 1.).120  

Folkskolan utbildade gemene man och läroverken utbildade 

huvudsakligen elever från högre samhällsklasser som via privat 

undervisning gick direkt till läroverk. Under första halvan av 1900-talet 

gjordes flertal omorganisationer för högre utbildning. Även om 

bryggor skapades mellan utbildningsvägarna kvarstod de skilda 

skolformerna, i huvudsak baserade på social bakgrund. De kommunala 

högre skolorna och allmänna läroverken hade terminsavgifter även om 

de också var understödda med allmänna medel. Oftast låg dessa skolor 

i städer vilket inte enbart innebar terminsavgifter; det innebar också 

resekostnader, frånvarande arbetskraft i hemmet, extra matkostnader 

                                                
120 SCB-Innan grundskolan fanns: Översikt över historisk utbildningsstatistik 1944-2018, s. 
3. (hämtad 210827).  
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och kanske uppehälle för de som inte hade närhet till skolan. Det i sin 

tur innebar att barn från jordbrukarfamiljer eller arbetarhem oftast var 

utestängda från läroverksstudier. 121 

 

Tabell 1.  Skolformer i Sverige under efterkrigstid. 

Folkundervisningen Folkskola, Ersättningsskola, Inbyggda 

realskolelinjer, Högre folkskola, 

Fortsättningsskola 

Kommunala högre 

skolor 

Kommunala mellanskolor/realskolor, 

Kommunala praktiska mellanskolor/ 

realskolor, Kommunala flickskolor 

Läroverk Högre allmänna gossläroverk, Högre 

allmänna samläroverk, Högre allmänna 

flickläroverk, Gossrealskolor, 

Samrealskolor 

Privatläroverk Högre enskilda flickskolor, Högre 

enskilda gosskolor, Högre enskilda 

samskolor, Enskilda mellanskolor 

Källa: SCB-Innan grundskolan fanns: Översikt över historisk 

 utbildningsstatistik 1944-2018. s. 3. 

 

Det var detta system, med skilda utbildningsmöjligheter, som 

enhetsskolan skulle motverka. Precis som folkskolan skulle 

enhetsskolan vara en statligt understödd kommunal skola som skulle 

ge alla barn möjlighet till skolgång. I riksdagsbeslutet om 

enhetsskoleförsök angavs att enhetsskolan skulle ersätta folkskolan, 

fortsättningsskolan, den högre folkskolan, den kommunala 

mellanskolan och realskolan.122  

 

 

Modernisering och likvärdighet 

I denna avhandling används begreppen likvärdighet och 

modernisering. Begreppen kan relateras till framväxten av 

välfärdssamhället där en central fråga var huruvida och under vilka 

förhållanden klassklyftor och sociala skillnader kunde upphävas.123 

                                                
121 Richardson (2010), s. 261–262. En av Sveriges privata internatskolor, Lundsbergs 
skola, ligger i Storfors kommun. Den grundades 1896 och har i dag (2022), elever från 
årskurs nio till gymnasieexamen. Lundsbergs skola förekommer inte i arkivmaterialet och 
således berörs inte Lundsbergs skola i denna avhandling. 
122 Kungliga Skolöverstyrelsen (1959), s. 12 punkt 1; Regeringens proposition 1950:70; 

Riksdagens protokoll bihang 1950:1; Riksdagsskrivelse 1950:341.  
123 Esping-Andersen (1990), s. 11.  
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Begreppet modernisering avser alltså förenklat framväxten av 

välfärdssamhället generellt och i synnerhet angående idén om att 

efterkrigstidens utbildningsreformer skulle möjliggöra utbildning för 

fler genom att skapa ett likvärdigt skolväsende.124 Likvärdighet är 

emellertid inte ett statiskt begrepp. När en likvärdig utbildning 

diskuteras idag innefattar det mer än det som var ett av målen med 

enhetsskolan, en geografiskt likvärdig utbildning. Begreppet 

likvärdighet har haft skilda betydelser och olika synonyma begrepp har 

använts, exempelvis har likställighet och jämlikhet använts i 

utredningar, motioner och direktiv vid skilda tider. Under 

grundskolans första decennier innebar likvärdighet oftast att alla 

elever skulle ges möjlighet till lika utbildning oavsett var i landet de 

bodde. Grundskolan som en landsbygdsreform passar in i den 

förståelsen, även om senare forskning har visat att det trots de politiska 

intentionerna var stora skillnader beroende på vilken kommun man 

bodde i. Under 1970-talet förändrades innebörden till att betyda att 

likvärdigheten skulle handla om att alla barn skulle ha rätt till en 

utbildning som passade dem, det vill säga individuell lika möjlighet. 

Från införandet av grundskolan blev individers olikheter av betydelse 

och i statens offentliga utredningar i slutet av 1970-talet och början av 

1980-talet argumenterades för att en likvärdig utbildning också var en 

individualisering av undervisning, där likvärdighet blev att utgå från 

individens behov och förutsättningar. När likvärdighet användes i 

diskussionerna om enhetsskola handlade likvärdighet primärt om att 

skapa ett skolsystem som innebar att möjligheten att studera nio år, 

som slutligen blev grundskolans antal år, skulle vara densamma 

oavsett socioekonomiska förutsättningar och geografisk hemvist.125 

Individualiseringen av grundskolan kan också sägas innebära en 

paradox då individualisering och parollen om en allmän sammanhållen 

skola kan ses som motsättningar.  

  

                                                
124 Lundgren (1999), s. 32, 36. För moderniseringsbegreppet se även tidigare nämnda 
Stolare (2003). 
125 För likvärdig utbildning och skilda innebörder se exempelvis Börjesson (2016), s. 61–
62; Hadenius (1990), s. 34–36, 299, 307; Ringarp (2011), s. 45–46, 51, 54; Lindensjö & 
Lundgren (2010), s. 31–33.  
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Skolbyråkratin växte fram 

 

I det framväxande folkskoleväsendet uppstod frågan om behovet av en 

central ledning med en vetenskaplig prägel och olika motioner med 

syfte att inrätta en central styrelse både kom in och avslogs av 

riksdagarna under åren 1850–1863.126 För att minska olikheterna och 

mängden lokala organisationsformer tillsattes statliga 

folkskoleinspektörer år 1861 och från 1860 kan förekomsten av titeln 

överlärare beläggas. Centralt för folkskoleinspektören var att ge råd 

och att samverka med lärarna.127 Trots dessa åtgärder var folkskolan 

varken likvärdig eller enhetlig i början av 1900-talet och utvecklingen 

hade gått långsammare på landsbygden jämfört med i städerna. För att 

komma till rätta med problemen beslutades efter en tid att 

skolväsendet som helhet skulle ställas under en och samma centrala 

ledning, Skolöverstyrelsen (Sö), vilket genomfördes 1920. Året innan 

hade folkskolan fått en ny undervisningsplan vilken bland annat skulle 

driva på heltidsläsning i folkskolorna. Skolöverstyrelsens hade ansvar 

för reformeringen enligt politiska beslut och folkskoleinspektörerna 

skulle driva på införandet av heltidsläsande skolor. I kommunerna var 

det folkskolestyrelsen som ansvarade för skolorganisationen och i de 

fall kommuner hade anställt en överlärare var han delaktig i ansvaret 

för skolorganisationen men utan formell beslutsrätt i 

folkskolestyrelsen.128   

 

Bakom titeln överlärare gömde sig två slags befattningar vilka 

påverkades av om överläraren verkade i större städer eller på 

landsbygd. Överlärare i större städer hade en rektorsliknande roll som 

skolledare med en egen skola medan landsbygdsdistriktens överlärare 

hade ett mer distriktsövergripande uppdrag, vilket betyder att 

överläraren hade ansvaret för alla skolor inom skoldistriktet, som 

vanligen var detsamma som kommunen. De flesta överlärare var inte 

                                                
126 Marklund (1998), s. 23, 35. 
127 Ullman (1997), s. 66; Evertsson (2012), s. 625. 
128 Ullman (1997), not 78 och not 210 samt s. 110–112 för mer information om kvinnor i 
skolledarroller. Det fanns ett fåtal kvinnliga överlärare i Sverige. Exempelvis har Ullman 
(1997) hittat belägg för en kvinnlig överlärare redan år 1868. För överlärarens 
tjänsteåligganden, se Regeringens proposition 1954:135, s. 4.  
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akademiker utan folkskollärare och hämtade sim legitimitet i den egna 

lärarkåren.129 

 

I undersökningens båda kommuner hade överlärarna 

distriktsövergripande ansvar och både begreppen distriktsöverlärare 

och överlärare förekommer i arkivmaterialet för befattningarna. Jag 

använder fortsättningsvis begreppet överlärare. I början av 1930-talet 

fanns närmare trehundra överlärare. Tjugo år senare hade antalet 

överlärare ökat till drygt tolvhundra.130 I och med 

kommunsammanslagningarna 1952 ökade arbetsbördan för 

överlärare. Skolområden blev större och fortsättningsskolan ingick i 

uppdraget. I och med diskussionerna om en enhetlig skola ökade 

diskussionerna om överlärarens, och på läroverken, rektors roll.131 

 

År 1954 föreslogs överlärarorganisationen bli statsunderstödd och 

behålla samma omfattning som tidigare. Det innebar att överläraren 

fortsatt skulle vara sekreterare i skolstyrelsen och att statsbidraget 

föreslogs öka från femtio till sjuttioåtta procent och att en minimigräns 

för de kommunalt beslutade arvodena föreslogs.132 I och med 

reformarbetet i samband med etableringen av grundskolan ökade de 

administrativa uppgifterna och med 1958 års skolstyrelsereform133 

beslutades att rektorer skulle ersätta överlärarna. Rollen blev mer och 

mer av en ledarbefattning och mindre av lärarbefattning.134   

 

Folkskoleinspektörerna hade, såväl praktiskt som formellt, verkat som 

en mellaninsats vid sidan av domkapitlet. De hade en regional och lokal 

förankring samtidigt som de var statens förlängda arm. Från 1915 hade 

folkskoleinspektörens uppgift varit att kontrollera samt vara rådgivare, 

                                                
129 Ullman (1997), s. 67, 86–87. Ullman beskriver ledarskapsbefattningen i relation till 
rektorsrollen. Nittioåtta procent av Sveriges skoldistrikt var detsamma som kommunen, se 
s. 56 i denna avhandling.  
130 Ullman (1997), not 280, not 284, s. 157 samt kap. 8 för mer utvecklade resonemang om 
inspektörers och överlärares roll och befattningar.  
131 Ullman (1997), s. 157, 167–168.  
132 Regeringens proposition 1954:135 s. 7 ff. 
133 Förslaget om ny gemensam skolstyrelse kom 1956 men blev med riksdagsbeslutet 
1957 om fastställandet av övergång till enhetsskola definitivt. Se regeringen proposition 
1956:182; riksdagens protokoll bihang 1956:102; riksdagsskrivelse 1956:420 samt 
regeringens proposition 1957:106; riksdagens protokoll bihang 1957:127; riksdagsskrivelse 
1957:317. Lagen om gemensam skolstyrelse trädde i kraft juli 1958, se SFS 1958:399. 
134 Ullman (1997), s. 177.  
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igångsättare och pådrivare. Rollen utvecklades till att bli mer aktivt 

planerande, framförallt när det gällde att samordna kommunerna i 

samband med enhetsskoleförsök och kommunsammanslagningar. 

Kommunikationen mellan den centrala nivån och den lokala var 

således tänkt att gå genom folkskoleinspektören.135 I betänkandet 

Skolväsendets lokala och regionala ledning samt lärartillsättningen 

(SOU 1955:31) framkom att en omorganisation av mellaninstansen 

länge varit aktuell och med förslaget på införandet av en enhetsskola 

underströks behovet ytterligare.136 I betänkandet drogs riktlinjerna 

upp för en statlig och länsbaserad skolmyndighet, vilket resulterade i 

en länsskolnämnd som trädde i kraft 1958. Det påverkade 

folkskoleinspektörerna då deras titel ändrades och tidigare funktion 

kom att avvecklas.137 En orsak till införandet av länsskolnämnder 

uppgavs vara att folkskoleinspektörernas utbildning var kortare än 

realskolans lärares och att det fanns oro för folkskoleinspektörernas 

förmåga att ansvara för inspektionen av enhetsskolan. Relationen 

mellan den centrala och den regionala nivån hade med 

folkskoleinspektörerna varit kontinuerlig, i och med 

länsskolnämnderna blev kontakterna mer sporadiska och vissa 

upplevde dem som sämre.138 

 

Av betydelse för denna undersökning är den roll som 

folkskoleinspektören och överläraren hade i kommunen. Inte minst 

överlärarens roll går att beskriva som närmast kommunalpolitisk. 

Överläraren arbetade nära skolans styrelsemän och var i ständig 

kontakt med inspektören och de förtroendevalda, även om 

överlärarens roll inte innefattade beslutsdeltagande.139  

 

 

Modernisering av kommunsystemet 

Folkskolans införande år 1842 innebar ett utökat kompetensområde 

för socknarna med nya förordningar som följd. Undervisningen och 

tillsättningen av skollärare och skoldirektion som tidigare reglerats 

genom prästprivilegierna tillföll socknen vilket i sin tur medförde att 

                                                
135 Dahlkwist (2022), s. 195.  
136 SOU 1955:31, s. 16–19; Thelin (red.) (1994), s. 22–23.  
137 Ullman (1997), s. 168.  
138 Rothstein (1986), s. 183.  
139 Ekholm (red.) (2000), s.22–23. 
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det i varje socken skulle finnas en sockennämnd som valdes av 

sockenstämman. En stämmovald ordförande och ett lämpligt antal 

ledamöter skulle ansvara för barnavård, hälsovård, sedlighet och 

ordning.140  

Med det ökade ansvaret för socknarna diskuterades det kommunala 

självstyret. 1862 års kommunalförordningar innebar förändringar för 

den lokala och den regionala självstyrelsen. I förordningarna framgick 

att staten delegerat vissa av sina uppgifter till kommunerna som 

självständigt skulle hantera de delegerade uppgifterna. Friheten för 

kommunerna var ett centralt tema i den offentliga debatten i slutet av 

1800-talet och framåt. 1862 års kommunallagar och 

kommunindelning förändrades efter andra världskriget och tre typer 

av kommuner framträdde: stadskommuner, köpingskommuner och 

landskommuner.141  Skolfrågor tillhörde den kyrkliga kommunen i 

städer med fullmäktige fram till 1909, efter det i alla kommuner med 

fullmäktige, i stad som land. Med rösträttsreformen 1918 infördes 

allmän och lika rösträtt i de kommunala valen och 

kommunalfullmäktige blev obligatoriskt för alla landskommuner och 

köpingar med över 1 500 invånare. Från 1938 sänktes gränsen till 700 

invånare. År 1930 antogs en ny lag om kommunalstyrelse och om 

skolstyrelse i vissa kommuner. Skolfrågor togs över av stat och 

kommun och ansvarigt organ för folkskolan blev folkskolestyrelsen.142 

 

Under 1930-talet, när socialdemokraterna hade stabilt politiskt 

maktinnehav, blev moderniseringsidéerna centrala. Från att 

folkskolan skötts i och av kommunerna sågs den nu som en central del 

i välfärdsbyggandet och statens utgifter till folkskolan ökade med cirka 

220 procent från 1920 till 1940. För läroverken, som till största delen 

finansierades via skolavgifter, hade exempelvis terminsavgifter ökat 

vilket medförde att bidrag från staten efterfrågades för att kunna sänka 

terminsavgiften. Orsaken till höjningen var att kostnaderna för 

uppvärmning, den så kallade ljus- och vedkassan, hade ökat i och med 

                                                
140 Nilsson (2002), s. 16–17; Andersson (1995), s. 24.   
141 Andersson (1995), s. 24, 25. För den offentliga debatten hänvisar Andersson till 
Svenbjörn Kilander samt exempelvis Ingemar Norrlid, Bo Stråth och Nils Stjernqvist.  
142 Wångmar (2003), s. 71, 75. Två förutsättningar fanns för stad/kommun för att ta över 
ansvaret för folkskolan. Dels att det fanns kommunalfullmäktige, dels att skoldistriktet 
stämde med kommunindelningen.  
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kriget. Ökningarna för läroverken var emellertid inte i paritet med 

folkskolans kostnader.143   

I Sverige år 1951 fanns 133 städer, 84 köpingskommuner och 2 281 

landskommuner. Efter kommunsammanslagningen år 1952 

minskades landets kommuner till 1 037 kommuner, som delades in i 

133 städer, 88 köpingskommuner och 816 landskommuner.144 

Principbeslutet om enhetsskola sades vara en landsbygdsreform och 

som framgår av siffrorna var det också främst landsbygdskommunerna 

som påverkades av sammanslagningarna. Trots 1952 års 

kommunreform fanns emellertid fortsatta problem med små 

kommuner vilket medförde diskussioner och förslag om ytterligare en 

kommunsammanslagning; kommunblocksreformen där processen 

pågick mellan 1962-1974.145  

 

Moderniseringens förändringar som föreslogs och som genomfördes 

handlade självfallet inte alltid om skolpolitiska viljeriktningar. Enligt 

Gunnar Richardson var det exempelvis inte idéerna om en gemensam 

skola som låg till grund för beslutet om enhetsskola utan det var 

problemen med alltför högt söktryck till realskolan med en stark 

föräldraopinion som Richardson kallar ”realiteternas tryck” samt 

bristen på lärare som ledde till behovet av att organisera om 

skolväsendet.146  En offentlig expansion skedde emellertid efter andra 

världskrigets slut och inte bara de statliga utgifterna för folkskolan 

ökade. De kommunala bruttoutgifterna steg med närmare sextio 

procent mellan 1945–1950 och mellan 1960–1965 med drygt sextio 

                                                
143 Edgren (2015), s. 122–123 nämner siffrorna ca 220 % från 1920–1940. I Statistisk 
årsbok för Sverige (1950), s. 312, tabell nr. 296 Kommunala finanserna finns siffrorna för 
statsbidragen till folkskolan. Där syns en avsevärd ökning. (Siffrorna som Edgren nämner 
är rimligen avrundade). Ökningen är också fortsatt hög från 1945 och fram till 1947, vilket 
är sista året som redovisas. ”Övriga statsbidrag” ökade också enligt tabellen, dock inte i 
samma utsträckning som bidragen till folkskolan. Från 1916/20 till 1947 ökade bidragen till 
folkskolan från ca 44 Mkr. till ca 241 Mkr. Övriga bidrags ökning var från ca 22 Mkr. till ca 
146 Mkr. För läroverken framgår den ökade kostnaden i Regeringens proposition 1942:50.  
144 Hjelmqvist (1994), s. 58; Wångmar (2003), s.73, 165.  
145 Wångmar (2006), s. 71–72. 
146 Richardson (1978), (1983), (1988). Richardson (1992) uttrycker att socialdemokraterna 
inte hade några skolpolitiska viljeriktningar. Se också Myrdal & Myrdal (1935); Sundberg et 
al. (2011), s. 11; Hirdman et al. (2012), s. 212. Nativiteten i Sverige var låg och flertalet 
sociala reformer infördes för att öka den. Vissa av dessa reformer påverkade skolväsendet 
vilket berörs i empirikapitlen. 
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procent.147 Oavsett vad som låg bakom reformidéerna och 

förändringarna är kunskap om kommunernas hantering av 

välfärdsreformerna och skolväsendet betydelsefulla faktorer för 

framväxten av det moderna Sverige.  

 

  

                                                
147 Tropp (1999), s. 141. Kostnaderna minskade mellan 1975–1980 till 52 %. Se också Du 
Rietz (1998), s.39 angående ökade kostnader.  
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2 Teoretiska och metodologiska utgångspunkter  

 

Det som undersöks i denna avhandling är vilka intressen och 

förhållanden på lokal nivå som påverkade och var del i etableringen av 

grundskolan. De teoretiska utgångspunkterna för undersökningen har 

hämtats från forskning som studerat utbildningsreformer i historiskt 

sammanhang.148 I överensstämmelse med andra utbildningshistoriska 

forskare är min uppfattning att utbildning ska förstås som en del av ett 

större sammanhang, där reformers genomförande är mer komplext än 

att enskilda variabler kan förklara förändringar inom 

utbildningsväsendet.149  

 

Forskare har använt olika teorier och begrepp för att synliggöra hur 

politik görs och vad som påverkar genomförandet av beslut, ofta kallat 

policyprocess.150 Policy beslutas i allmänhet på en annan nivå än den 

lokala, ofta på den statliga. Samtidigt ska policy genomföras på den 

lokala nivån, ofta kommunen. I detta avseende ska policyprocessen – 

från beslut till genomförande – förstås som handlingar, eller icke-

handlingar, beslut eller icke-beslut, medvetna, eller icke medvetna, 

som gjordes på lokal nivå, utifrån lokala förhållanden och med skilda 

lokala aktörer.151  Många undersökningar av och om policyprocesser ses 

som en form av implementering med ett top down- eller bottom up- 

perspektiv, som vertikala processer mellan stat och kommun.152 

Processerna från formulerande till realiserande handlar emellertid 

sällan om räta linjer Snarast handlar det om dynamiska, icke linjära 

processer som både kan starta och avslutas på olika sätt, av olika 

aktörer och av skilda orsaker. 153  Det är det senare perspektivet som är 

intressant för denna avhandling.  

                                                
148 Rothstein (1986); Lindensjö & Lundgren (2010). 
149 Aubry & Westberg (red.) (2012), s. 8–9. 
150 För genomförandet av politik se exempelvis Rothstein (2010); Tyack & Cuban (1995), 
exempelvis kap. 2; Skott (2009); Lindensjö & Lundgren (2010). 
151 Rothstein (1986), s. 11–12. I Hill (2007), s.14 ff finns olika forskares definitioner av 
begreppet policy. Idén om att det är en serie handlingar, nätverk av beslut och att det 
också kan handla om icke-handlingar framgår i definitionerna. Detsamma gäller för Hall & 
Löfgren (2006), kap. 2. 
152 Hall & Löfgren (2006), s. 138–141. Tyack & Cuban (1995), s. 59 beskriver exempelvis 
hur politiska eliter försökt övertala allmänheten att deras definition av problem och 
lösningar är de rätta, utan att de som berörs av besluten blir delaktiga.   
153 Ball et al. (2012), s. 6–7.  
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På central nivå bestod den process som ledde fram till beslutet om 

nioårig obligatorisk grundskola av ett flertal utredningar, beslut och 

omständigheter vilka alla påverkade genomförandet. Exempelvis 

påverkade det höga söktrycket till realskolan och behovet av kompetent 

arbetskraft inom industrin skolväsendets omorganisering.154 Skiftande 

påverkansfaktorer och skilda uppfattningar ledde till att 

principbeslutet om enhetsskola 1950 blev en politisk kompromiss. I sin 

tur medförde detta att målsättningarna var oklara och ibland 

motstridiga.155 Ytterligare en påverkansfaktor för genomförandet gäller 

det som har kallats implementeringsforskningens156 

huvudrekommendation. Rekommendationen är att på förhand skaffa 

sig kunskap om de insatta åtgärderna och effekterna av dessa. När det 

gäller reformerna för enhetsskolan var detta emellertid inte möjligt. 

Staten fattade olika beslut under processens gång utan att ha haft 

möjlighet att närmare analysera tänkbara utfall. En tredje 

påverkansfaktor av betydelse för denna undersökning handlar om att 

det är nästintill omöjligt att centralt fattade beslut, med diverse olika 

beslutskedjor, ska kunna förmedlas till lokal nivå utan att förändringar 

sker.157  

 

Statsvetaren Bo Lindensjö och pedagogen Ulf P. Lundgren har med 

hjälp av begreppen formuleringsarenan och realiseringsarenan 

formulerat en analytisk modell för begripliggörande av policyprocesser 

i skolväsendet. I modellen skiljer de analytiskt på var besluten fattas; 

formuleringsarenan och där besluten ska genomföras; 

realiseringsarenan. Lindensjö och Lundgren benämner differensen, 

glappet, mellan det som formuleras och det som realiseras som 

”reproduktionsparadoxen” och menar att det finns en dubbelhet 

mellan utbildningens beroende, och oberoende, av samhället och den 

                                                
154 Se avhandlingens kap. 3 Skolpolitiken formulerades för utförligare förklaringar till samt 
diskussioner om besluten om enhetlig skola, försöksverksamhet och grundskolans 
införande. 
155 Exempelvis Marklund (1980); Richardson (1983); Rothstein (1986). För tydligare 

beskrivning av motstridigheterna se ovan nämnda kap. 3. Angående motstridigheter 

mellan olika nivåer, centralt, regionalt och lokalt se Rothstein (2010), s. 112–113.   
156 Implementeringsforskningen är ett fält där olika dimensioner kring genomförandet av 
politik avhandlas. Se exempelvis Hall & Löfgren (2006); Hertting (2018). 
157 Rothstein (2010), s. 98–100; Lindensjö & Lundgren (2010), s. 176–177.  
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grundläggande produktionsstrukturen158 vilket får konsekvenser för 

utbildningsreformernas formulerande och realiserande.159 

 

 

Formuleringsarenan och realiseringsarenan 

I utbildningshistorisk forskning har läroplansteori använts för att 

beskriva hur skola som samhällelig företeelse blir till.160 Oavsett vilka 

begrepp eller teorier som används för att beskriva policyprocessen är 

relationen mellan policy och praktik av relevans, med andra ord 

relationen mellan de ovan nämnda arenorna: centralt beslutsfattande, 

formulerande, och det som händer på den lokala arenan, 

realiserandet.161  

Trots att de två arenorna verkar på skilda nivåer är de inte helt åtskilda. 

Det som sker på arenorna påverkas av förändringar i ansvarsfördelning 

och av det omgivande samhället, faktorer som inte är konstanta.162 För 

att beskriva processen från beslut till genomförande har Lindensjö och 

Lundgren i sin modell karaktäriserat förhållandet mellan centralt och 

lokalt beslutsfattande med följande mönster: 

 

[B]eslut om reform A fattas. Beslutet följs av direktiv och information om 
dess genomförande. På lokal nivå omvandlas reformen till besluten B1, B2, 
B … n, vilka genomförs. Av B1 … B5 finns B1 och B2 ofta redan latent i skolans 
verksamhet och löser – tack vare nya resurser – en serie problem man haft. 
B5 … Bn avstår man från – av brist på resurser, intresse eller helt enkelt tro 
på – från att genomföra. B1 … Bn är inte detsamma som reform A, men A 
förbättrar möjligheterna att genomföra något av B1 … Bn.163 

 

Mönstret synliggör omvandlingen av beslut från statlig till lokal nivå. 

Vägen från politisk formulering av en reform på statlig nivå till det 

konkreta genomförandet på lokal nivå är följaktligen lång och mycket 

kan hända på vägen, då olika omständigheter påverkar processen i 

                                                
158 Med produktionsstrukturen avser Lindensjö och Lundgren dels hur styrning samt mål 
med utbildning påverkas av att skolan är en institution med historia och traditioner likväl 
som att lärare och elever samt resurser och reglering påverkar. Se Lindensjö & Lundgren 
(2010), s. 26–27, 171.  
159 Lindensjö & Lundgren (2010), s. 171.  
160 För en översikt av läroplansteoretiska perspektiv se Skott (2015), s. 419–435. 
161 För relationer mellan nationellt och lokalt samt policy och praktik se exempelvis Tyack & 
Cuban (1995); Depaepe (2000); Skott (2009).  
162 För relationer mellan formuleringsarenan och realiseringsarenan se Lindensjö & 
Lundgren (2010); Skott (2009). 
163 Lindensjö & Lundgren (2010), s. 169.  
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olika faser och på skilda sätt. Som framgår av citatet ovan påverkas det 

beskrivna mönstret av olika faktorer. Även formuleringsarenans 

beslutsfattande (reform A) kan påverkas av exempelvis skilda aktörers 

intressen vilket leder till abstrakta beslut. En huvudsaklig anledning är 

att skilda intressen ofta leder till kompromisser för att beslut ska kunna 

nå konsensus. Kompromissbeslutet om enhetsskola 1950 är ett 

exempel på hur skilda aktörers intressen på statlig nivå ledde till ett 

abstrakt beslut. Skilda intressen kan även påverka hur de som ansvarar 

för att informera om beslut på lokal nivå kommunicerar detta, vilket i 

sin tur kan påverka hur beslut genomförs.164  

 

Lindensjö och Lundgrens beskrivning av förhållandet mellan centralt 

och lokalt visar att genomföranden kan påverkas av ett flertal faktorer 

och att skolorganisatoriska förändringar kan anpassas efter lokala 

aktörers intressen och lokala förhållanden. Den lokala kontexten och 

kommunernas handlingsutrymme har tagits upp av andra forskare, 

både nationellt och internationellt.165 Det glapp som Lindensjö och 

Lundgrens modell påvisar kan i vid menig sägas vara det kommunala 

handlingsutrymmet.166 I denna undersökning innebär det att 

skolorganisatoriska förändringar antas bli anpassade efter lokala 

förhållanden och lokala intressen.  

 

Avhandlingens forskningsfrågor har inspirerats av Lindensjö och 

Lundgrens teori. I det empiriska materialet framträder på så sätt 

aktörers skilda intressen, vilka som hade möjlighet att påverka 

realiserandet samt hur reformers genomförande påverkades av lokala 

förhållanden, om de alls gjorde det? Frågorna, inspirerade av 

Lindensjö och Lundgren, kommer jag att återkomma till i den 

avslutande analysen i kapitel sex. Lindensjö och Lundgrens modell är 

emellertid tämligen bred och generell. Som mer preciserade analytiska 

verktyg har jag därför hämtat ett antal andra begrepp från 

statsvetenskaplig forskning, vilka presenteras nedan.  

 

                                                
164 Lindensjö & Lundgren (2010), s. 170, 173–175. 
165 Tyack & Cuban (1995), s. 56–57; Westberg (2014), s. 305–307. Se även 
Forskningsläge i denna avhandling.  
166 Se avsnittet Avgränsningar och förklaringar: kommunalt handlingsutrymme i denna 
avhandling.  
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Analysverktyg 

Inom statsvetenskapen finns skilda synsätt på vad som är nödvändigt 

för att realisera politik. När det gäller kommunalpolitik finns 

exempelvis teorier om tre huvudfaktorer som avgörande när statliga 

beslut ska implementeras i kommunerna: policy, att innehållet är det 

rätta i relation till behoven; organisation, rätt kompetens för att 

implementera och legitimitet, vilket handlar om legitimitet för det som 

ska implementeras, både från allmänheten och från de som ska 

implementera beslutet.167 Ett grundläggande antagande för mig är att 

genomförandet av det som blev grundskolan till stor del påverkades av 

det som Pierre benämnt det lokala handlingsutrymmet, det vill säga 

vad som görs på lokal nivå för att förverkliga beslut. Pierre menar att 

kommuner inte har ett enhetligt handlingsutrymme utan att den lokala 

kontexten, exempelvis ekonomi, näringsliv, yttre krav och 

påtryckningar påverkar en kommuns handlingsutrymme.168  Något 

förenklat menar Pierre att en kommuns handlingsutrymme till stor del 

blir en fråga om den lokala politikens vilja och om vilken problembild 

som konfronterar kommunen.169  

 

Den problembild som Pierre redogör för är komplicerad. Den lokala 

politikens uppfattning av kommunens problem är sällan samstämmig 

utan ett uttryck för politiker och andra relevanta lokala aktörers 

perspektiv, något som framgår av flera tidigare historiska studier.170 

Detsamma gäller för Pierres begrepp om politisk vilja. Det gör att en 

snäv förståelse av begreppen vilja och problembild skulle kunna 

begränsa analysen och att viktiga aspekter i den studerade processen 

riskerar att gå förlorade. Istället använder jag de bredare begreppen 

lokala förhållanden som jag relaterar till Pierres begrepp problembild 

respektive begreppet lokala intressen vilket jag relaterar till Pierres 

politiska vilja. Skillnaden är att begreppsparen intressen och 

förhållanden i min användning öppnar upp för en analys som 

innefattar aktörer också utanför politiken. Avslutningsvis används 

begreppen i analysen för att belysa det som sker i det lokala 

                                                
167 Rothstein (2010), s. 92–95. Se också Pressman & Wildavsky (1984). 
168 Pierre (1994), s. 48–49.  
169 Pierre (1994), s. 73. 
170 Tropp (1999); Lindberg (2008).  
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handlingsutrymmet i de båda kommunerna; i glappet mellan 

formuleringsarenan och realiseringsarenan.  

 

 

Fallstudie och jämförelse som metod 

Det finns som framgått av forskningsöversikten ett antal historiska 

studier av hur politik genomförts på lokal nivå.171 Gemensamt för dessa 

är att de både visar variationer i genomföranden och vikten av att 

studera det lokala då det inte nödvändigtvis är det centralt fattade 

beslutet som når den lokala nivån. I denna studie undersöks 

grundskolans etablering på lokal nivå och därmed också beslut rörande 

skolväsendet på denna nivå, i praktiken kommunerna.172 För att 

analysera intressen och förhållanden som påverkade processen på 

lokal nivå är undersökningen upplagd som en jämförande fallstudie av 

grundskolans genomförande i Storfors köping och Arvika stad under 

åren 1950–1968 (se bild 1.).  Båda är exempel på två mindre kommuner 

men de skiljer sig åt i flera avseenden gällande exempelvis 

näringslivsstruktur, areal, antal invånare/km2 och, av särskilt intresse 

för en studie om skolans framväxt och utveckling, tillgång till högre 

utbildning på orten.  

 

Undersökningen avser att belysa såväl likheter som skillnader i de två 

kommunernas process till en enhetlig grundskola. Enligt historikern 

Thord Strömberg görs vid lokala studier, oavsett om det är en uttalad 

komparation eller inte, någon form av jämförelse. Detta eftersom 

studiet av landsbygd förutsätter en relation till begreppet stad, centrum 

förutsätter periferi och så vidare.173 Enligt historikern Håkan Forsell 

syftar jämförelser, eller komparationer, huvudsakligen till att söka 

efter orsaker till det som är gemensamt och det som skiljer sig åt i ett 

undersökningstema utifrån ett större sammanhang. I denna 

undersökning är etableringen av grundskolan undersökningstemat. 

Det större sammanhanget är moderniseringen och demokratiseringen 

                                                
171 Se exempelvis Aubry & Westberg (red.) (2012); Lindensjö & Lundgren (2010); Ekström 
von Essen (2003); Lindberg (2008); Tropp (1999). 
172 Lindberg (2008), s. 39–40 argumenterar för lokalt förankrade perspektiv.  
173 Strömberg (1995), s. 239–240.  
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i välfärdsbygget. Jämförelsen görs analytiskt där den historiska 

kontexten är en integrerad del av analysen.174  

 

Vid jämförelser kan framhållas att ”äpplen inte kan jämföras med 

päron”. Detta påstående nyanseras av historikern Lars Nilsson som 

menar att i princip alla orter går att jämföra med varandra och att det 

avgörande för valet av jämförelseenheter är vad man letar efter och vill 

nå fram till. Nilsson har undersökt Stockholm och Kalmars kommunala 

expansioner 1874–1990.175 Nilssons jämförelser görs visserligen 

genom att studera långsiktiga förändringsmönster av infrastruktur och 

fattigvården/socialvården med betoning på den kommunala ekonomin 

medan jag studerar både en kortare period och en process där aktör 

och struktur samspelar, vilket förklaras nedan. Enligt Nilsson handlar 

jämförelser om att identifiera och tolka skillnader och likheter mellan 

orter, vilket är i överensstämmelse med min intention av att göra 

jämförelser.176 I den här avhandlingen jämförs processerna vid 

etablerandet av grundskolan i Arvika och Storfors under åren 1950–

1968. Således är den historiska processen i fokus, inte de enskilda 

variablerna, något som är vanligt vid samhällsvetenskapliga 

jämförelser.  

 

Genom mitt val av att undersöka processen i två kommuner kan 

faktorer som tidigare forskning lyft fram som relevant för reformers 

genomförande, exempelvis betydelsen av skilda lokala förhållanden 

som tradition av högre utbildning, omkringliggande kommuner samt 

centraliseringen av högstadiet, vilket inkluderar avstånd och skolvägar, 

undersökas och analyseras. 

 

Ytterligare ett klargörande behövs, gällande struktur och aktör. I denna 

undersökning ställs, som nämnts, inte aktörs- och strukturperspektiv 

emot varandra utan perspektiven kombineras vilket stöds av flera 

forskare. Strömberg betonar exempelvis urvalsstrategin utifrån ett 

aktörs- eller strukturperspektiv och menar att en undersökning med 

fokus på strukturers påverkan ska använda sig av så olika fall som 

                                                
174 Forsell (2003), s. 25–26. Forsell hänvisar till den tyske historikern Helmut Kaelbe som 
utifrån internationellt publicerade jämförande studier delat in den komparativa metodiken i 
tre kategorier, där den analytiska kategorin är en kategori.  
175 Nilsson (1995). 
176 Nilsson (1995), s. 119–120; Se också Forsell (2014), s. 47–49.  
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möjligt och undersökningar med fokus på aktörers påverkan ska basera 

urvalet utifrån så lika fall som möjligt. Likväl öppnar Strömberg upp 

för att aktör och struktur samverkar. Han betonar dock att det är en 

utmaning att klarlägga hur det som kan tyckas vara en slump i den 

lokala politiken har uppstått som en påverkansrelation mellan struktur 

och aktör.177 Även andra historiker har förespråkat en upplösning av 

begreppsparen aktör-struktur.178 Detsamma gäller statsvetenskapliga 

forskare som har påtalat att det råder ett ömsesidigt beroende mellan 

aktörer och strukturer och att begreppen endast kan förstås 

meningsfullt i relation till varandra.179 Genom att utgå från att aktör 

och struktur samspelar kan tolkningar göras av hur människan skapar 

historia, även under villkor hen inte själv kunnat välja.180 

 

Sammantaget kan sägas att styrkan med fallstudier är avgränsningen. 

Att studera ett specifikt fall, gör att forskaren kan fördjupa sig i fallet. I 

den här avhandlingen innebär det att jag kan ge en ingående 

beskrivning av hur en historisk process gått till och att analysen kan 

inkludera olika faktorer.181 Mitt val av att göra en fallstudie utgår dels 

från möjligheten att nå djupare förståelse för de processer som 

påverkade etableringen av grundskolan på lokal nivå, dels från åsikten 

att kunskap om det lokala inte går att erhålla på andra sätt än att just 

studera det lokala.182 Genom att studera två kommuner ges, utöver den 

fördjupade analysen av den enskilda kommunens process, möjlighet 

att jämföra genom att analysera likheter och skillnader och därmed nå 

en bredare kunskap om vilka förhållanden och aktörer som hade 

betydelse för etableringen av grundskolan på lokal nivå.  

                                                
177 Strömberg (1995), s. 240–241. 
178 Sjöberg (2003), s. 299–300, 312 argumenterar för en upplösning av begreppen. Hon 
hänvisar exempelvis till Arne Jarrick och Johan Söderberg som förespråkat ett dynamiskt 
samspel mellan aktör och struktur.  
179 Johnson (2001), s. 97–114, Johnson refererar till Bauman (1973); Bashkar (1978); 
Giddens (1979); Lundquist (1984); Rothstein (1988); Archer (1996).  
180 Rothstein (1988), s. 28, Rothstein menade att den då moderna samhällsforskningen 
hade nått fram till Marx forskningsprogram: att förklara hur människan kan skapa sin 
historia när hon måste göra det under villkor som hon själv inte kunnat välja. 
181 Westberg (2015), s. 419. Westberg (2014), s. 35, 36.  
182 Inställningen till fallstudiers användbarhet skiftar mellan forskare. Se exempelvis Yin 
(2007), s. 19–21, 31. Se också Johansson (2000), s. 69–70; Westberg (2014), s. 295, 
angående resonemang om historiska fallstudier. 
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Undersökningens kommuner 

Oavsett förhållanden eller intressen i en kommun för att genomföra 

enhetsskolan blev etableringen av grundskolan till slut en gemensam 

nämnare för samtliga Sveriges kommuner. Som nämnts fanns 

emellertid, generellt sett, en bristande tilltro till främst landsbygdens 

kommuner gällande reformers genomförande från statsmakternas 

sida.  

 

För denna studie gjordes därför först ett urval utifrån att Värmland kan 

definieras som ett landsbygdspräglat län.183 Ett andra urval baserades 

på tillgång till högre utbildning på orten samt önskan att kontrastera 

industribetonad landsbygd med bildningsbetonad stad. Det ledde fram 

till valet av Storfors och Arvika (se bild 1.)  

 

Bild 1. Sverige med Värmlands län samt Värmlands län med kommunerna Arvika 
och Storfors utmärkta.  
Källa: Karta av Sverige med Värmlands län: Based on Sverigekarta-Landskap. 
svg by Lapplänning which was based on SWE-Map Kommuner2007.svg by 
Lokal_profil, (hämtad 220328);  
Karta av Värmland: Region Värmland, eget arbete, (hämtad 220328), 
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Varmlandkomkarta.gif  

                                                
183 Det finns olika definitioner av landsbygd i Sverige, se exempelvis 
Landsbygdsdefinitioner i Sverige och andra länder (2008), kap. 2. För Värmland se s. 9.  

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Varmlandkomkarta.gif
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Storfors var en mindre industriort utan tillgång till högre utbildning än 

folkskola och med yrkesrelaterad fortsättningsskola. Arvika var 

betydligt större. En stad med relativt lång tradition av högre utbildning 

i och med högre allmänna läroverket som etablerades i mitten av 1800-

talet.    

Deltagande i försöksverksamheten utgjorde ett grundläggande 

urvalskriterium för undersökningen eftersom denna var betydande för 

processen till grundskola. I Värmland deltog totalt tjugosex av 

femtiotvå kommuner i försöksverksamheten, den första med start 1953 

fram till de sista elva kommunerna som startade försöket 1960.184 För 

deltagande kommuner se bilaga 1.  Nedan fördjupas diskussionen av de 

båda fall som ligger till grund för studien. År 1950 fanns drygt tusen 

skoldistrikt i Sverige, av dessa var nittioåtta procent detsamma som 

kommunen, vilket gällde för både Arvika och Storfors.185  

 

Storfors var en kommun som präglades av metall- och 

verkstadsindustrins utveckling, som deltog i försöksverksamheten och 

som kvarstod orörd i och med 1952 års kommunsammanslagningar. 

Storfors deltagande i försöksverksamheten gjordes inledningsvis 

tillsammans med grannkommunerna Kroppa samt Lungsund och 

Bjurtjärn som slogs samman 1952 och bildade kommunen 

Ullvättern.186 Således är båda Kroppa och Ullvättern av relevans för 

undersökningen och den kommande analysen.  

 

Arvika var en av Värmlands tre största städer. I Arvika fanns olika 

industrier där metallindustrin var dominerande tillsammans med 

exempelvis garverier och livsmedelsindustrier. Arvika har också en 

lång tradition av hantverk. Arvika hade högre allmänt läroverk med 

realskola och gymnasium och deltog i försöksverksamheten. Arvika 

kvarstod orörd i och med kommunsammanslagningarna 1952. Vid 

kommunblocksreformen 1962–1974 påverkades både Storfors och 

Arvika av sammanslagningarna.187  

                                                
184 Med kommuner avses städer, köpingar eller landskommuner. Det totala antalet 
kommuner i Värmland 1952–1970 var 52 stycken. Se också Ringarp & Román (2016). 
185 Statistiska centralbyrån (1952), s. 31. Av de resterande distrikten bestod fjorton distrikt 
av del av en kommun, fem distrikt bestod av två kommuner och i femton skoldistrikt var det 
församlingen och inte kommunen som utgjorde distriktet. 
186 Andersson (1993) s. 77. Statistiska centralbyrån (1952), s. 93 anmärkning nr. 9. 
187 Kåpe (2006), s. 21, 25, se bild 2.5.2.  
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Valet att undersöka två olika kommuner, med olika närings- och 

utbildningsprofiler har handlat om en önskan att förstå hur olika 

förutsättningar har haft betydelse för kommunernas reformarbete. En 

hypotes var att en kommun som Storfors med en stark prägel av 

industri hade andra förutsättningar och förhållningssätt än i Arvika, 

som haft stadsrättigheter sedan 1911 och en tradition av högre 

utbildning genom läroverk och gymnasium. Av relevans för urvalet i 

relation till vilken betydelse kommunens förhållanden hade för 

grundskolans genomförande är också kommunernas geografiska och 

demografiska storlek. År 1950 fanns sextioåtta tätorter i Värmland där 

strax över hälften hade fler än femhundra invånare (se diagram 1.). 

 

Diagram 1. Antal tätorter i Värmland baserat på antal invånare, 1950 

 

 

 

 

 

 

 

Källa: Statistiska centralbyrån (1952), tabell 12, s. 220–221.  

 
Medeltalet för de sextioåtta tätorterna var drygt tvåtusen invånare per 

tätort. Storfors, med strax över tretusen invånare, låg således en bit 

över medeltalet medan Arvika med strax över tiotusen invånare låg 

högt över medeltalet för Värmland. Storfors samarbetskommuner, 

Bjurtjärn och Lungsund, som bildade kommunen Ullvättern, hade 

färre än tvåhundra invånare och räknades inte som tätorter. 

Urvalet av undersökningsorter har också påverkats av tillgången till 

arkivmaterial i kommunerna. I andra liknande och tänkbara 

kommuner saknades exempelvis protokoll för folkskolestyrelsen vissa 

år till skillnad från i både Storfors och Arvika där inga protokoll 

saknades och materialet var lättillgängligt och välorganiserat. 
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Metodöverväganden och källmaterial  

 

Som framgått är syftet med denna undersökning att undersöka och 

analysera vilken betydelse lokala intressen och förhållanden, den 

kommunala nivåns handlingsutrymme, hade vid etableringen av 

grundskolan. Det viktigaste materialet för undersökningen är således 

kommunalt arkivmaterial, främst från Storfors och Arvika. 

Arkivmaterial från Filipstads kommunarkiv har också använts, vilket 

förklaras fortsättningsvis, samt arkivmaterial från den regionala och 

den centrala nivån, vilket även det redogörs för nedan.  

 

Jag har valt att se på skolväsendets yttre omorganisering på lokal nivå 

som det primära. Det innebär att den lokala nivån i denna 

undersökning avgränsar sig till det som berörde organiseringen av 

skolan, inte det som hände i klassrummen.  

 

Även om tillgången till material generellt är god för modernhistoriker 

kan tillgången till lokalt material variera. I de för undersökningen valda 

kommunerna är som nämnts materialet välstrukturerat och tillgången 

till information som behövts för att uppfylla undersökningens syfte har 

varit tillfredsställande. I läsningen av det kommunala materialet 

framträdde skilda aktörer som påverkade och drev intressefrågor 

gällande skolan. Vidare kunde olika lokala förhållanden, exempelvis 

geografiska och ekonomiska, som påverkade beslut och genomförandet 

av reformer urskiljas. I analys och tolkning av empirin har jag, som 

redogörs för i teorikapitlet, tagit avstamp i begreppen intressen och 

förhållanden samt aspekter av dialog mellan den lokala nivån, 

realiseringsarenan, och den statliga nivån, formuleringsarenan, vilket 

även påverkat val av material från de olika nivåerna. 

 

Analysbegreppen har legat till grund för framställningen av processen 

i respektive kommun och arkivmaterialet har tolkats i flera steg i syfte 

att redogöra för det som hände, eller inte hände i kommunerna. Till att 

börja med ordnades empirin utifrån analysbegreppen i syfte att 

förtydliga vilka och vems intressen som påverkade processen samt på 

vilka sätt. Genom att kategorisera intressen och förhållanden var för 

sig synliggjordes dels hur skilda aktörers intressen kunde påverka, dels 

hur aktörer kunde representera skilda områden och ha flera uppdrag. 
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Det sistnämnda medförde att de kunde ha flera intresseområden. 

Liknande gäller för lokala förhållanden, de kunde både leda till och i 

vissa fall förhindra förändringar. Empirin ordnades sedan kronologiskt 

för att följa processen i respektive kommun.  

 

 

Kommunalt arkivmaterial 

I första hand har material från folkskolestyrelsen/skolstyrelsen i 

Storfors och Arvika använts då det var folkskolestyrelsen som var 

ansvariga för folkskolan och försöksverksamheten. Materialet därifrån 

ger röst åt de förtroendevalda och även andra aktörer inom 

skolväsendet. Genom närläsning av folkskolestyrelsens/skolstyrelsens 

protokoll åren 1950-1969 synliggörs hur ärenden hanterades och vilka 

beslut som togs. Av protokollen framgår också hur olika grupper, i 

arkivmaterialet exempelvis benämnda som nämnder eller kommittéer, 

skapades för att utreda olika frågor inför beslut. Utöver nämnda 

tidsperiod har jag även undersökt material strax före och efter 

tidsperioden i syfte att inte missa eventuella väsentligheter för den 

process som är i fokus. I den mån det varit relevant för den process jag 

undersöker har det tagits in i redogörelsen.  

 

Samtidigt som protokollen visar vad som diskuterades och 

behandlades, innebär det inte att allt som diskuterades och 

behandlades nödvändigtvis syns i protokollen.188 Protokollen ger 

emellertid inblick i aktörers intressen då diskussioner och olika 

tyckanden redogörs för i protokollen likväl som att lokala förhållanden 

diskuterades. För att få en bredare bild av händelseförloppen har jag 

utöver protokoll också läst folkskolestyrelsens/skolstyrelsens utgående 

skrivelser, register och liggare, inkomna handlingar samt handlingar 

ordnade efter ämne. Korrespondens har exempelvis visat 

meningsskiljaktigheter som inte alltid är synliga i protokollen. I 

korrespondensen omnämns också andra aktörers påverkan, till 

                                                
188 Ågren (2005), om de källkritiska begreppen: Synlighet, vikt, trovärdighet och självkritik. 
Förenklat innebär synlighet att bara för att något inte syns i källorna innebär det inte att det 
inte hänt (e silentio-slutsatser är aldrig giltiga). Vikt innebär att en källa kan förstås på flera 
olika plan, att den kan vittna om fler saker än bara en, att den är mångstämmig. 
Trovärdighet innefattar närhet, beroende, tendens. Självkritik handlar om insikten om att 
det vi förmår se och förstå av det förgångna inte enbart begränsas av källorna utan också 
av oss själva, av brister i vår beläsenhet och slutledningsförmåga, i vår fantasi och 
mänskliga erfarenhet. 
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exempel föräldragruppers och lärares protester och 

intressehävdanden.  

Det är inte enkom den lokala nivåns förhållanden och intressen som 

framträder i exempelvis protokollen, i korrespondens eller i 

årsberättelserna. Även folkskoleinspektören, den regionala och 

centrala nivåns intressen, samt dialoger mellan kommunen och 

statsmakterna synliggörs. Uppgifter i korrespondensen om vad som 

har skrivits, av vem och till vem i frågor som rör skolutvecklingen ger 

därför viktig kompletterande information till min analys av 

policyprocessens lokala nivå i de två kommunerna. Av ytterligare 

relevans är de utredningsgrupper som tillsattes gällande 

försöksverksamheten och enhetsskolan och vars möten finns 

protokollförda. Gruppernas sammansättningar kan exempelvis visa på 

skilda intressen, vem eller vilka som var delaktiga samt vilka frågor 

som behandlades. Även olika intressen och lokala förhållandens 

påverkan på processen blir synligt i de utredningar som gjordes och 

diskussioner som fördes.  

 

Storfors samarbete med de kringliggande kommunerna Kroppa och 

Ullvättern har medfört att även protokoll från folkskolestyrelserna i 

dessa kommuner har lästs. Handlingar från Lungsund och Bjurtjärn, 

som efter 1952 bildade kommunen Ullvättern, finns i Storfors 

kommunarkiv. Kroppa tillhör Filipstads kommun och har sin 

arkivsamling i Filipstad vilket innebär att material från Filipstads 

kommunarkiv också använts.189 Genom handlingarna från de 

angränsande kommunerna breddas bilden av samarbetena och av 

processen från folkskola till grundskola. På så sätt ges också möjlighet 

att följa hur olika aktörers intressen framställs ur olika perspektiv. Men 

materialets bredd ger också underlag för en mer nyanserad analys av 

relationen mellan kommunerna. Protokollen och urval av handlingar 

för samarbetet om enhetsskolan har vidgat bilden av faktorer som 

påverkade etableringen i Storfors. I de fall jag tolkat möjliga konflikter, 

förhållandens eller intressens påverkan i Kroppas, Lungsunds eller 

Bjurtjärns protokoll har jag valt att utifrån protokollens datum också 

söka i inkomna- och utgående handlingar samt i handlingar ordnade 

                                                
189 Notera att materialet från Filipstad har lämnats till Värmlandsarkiv för arkivering där.  
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efter ämne, både i materialet från Storfors samt i de angränsande 

kommunernas material.  

 

Utöver folkskolestyrelsen och skolstyrelsens handlingar i nämnda 

kommuner har jag också läst protokoll från kommunalfullmäktige i 

Storfors och i Arvika gällande beslut som hänvisades till fullmäktige i 

folkskolestyrelsernas protokoll eller i andra handlingar. Ganska 

omgående märktes emellertid att fullmäktige ytterst sällan hanterade 

frågor av relevans för skolväsendet, vilket gäller för båda 

kommunerna.190 Således har ingen närläsning gjorts av 

kommunalfullmäktiges protokoll i de båda kommunerna.  

 

I folkskolestyrelsesens/skolstyrelsernas protokoll och övriga 

handlingar finns också ekonomi och siffror som kan användas för att 

jämföra kostnader och ansvarsområden för stat och kommun, men 

också för att fånga upp förändring över tid. Vilka förhållanden och 

intressen för skolväsendets organisering som fanns i kommunen och 

som påverkades av ekonomi kan synliggöras i förslag till budget och i 

beslut om kostnader eller exempelvis renoveringar eller byggandet av 

skolor. Jag har inte använt ekonomisk data i kvantitativt syfte men 

budgetförslag har använts för att visa på viljor och intressen för 

skolväsendet även om förslagen kanske aldrig kom att genomföras. 

Arvikas drätselkammares protokoll undersöktes i syfte att hitta lokala 

aktörer vars ekonomiska intressen kunde ha haft betydelse för 

grundskolans etablering. Några sådana hittades inte, men det visade 

sig däremot att flera av de som satt i folkskolestyrelsen i Arvika, 

alternativt i realskolans lokalstyrelse, också hade platser i 

drätselkammaren. Således gav läsningen ytterligare information om att 

lokala aktörer kunde ha skilda uppdrag inom kommunen.  

 

 

Regionalt och centralt arkivmaterial 

Handlingarna från Arvika högre allmänna läroverk (HAL) samt från 

Värmlands läns östra folkskoleinspektörer finns på Värmlandsarkiv. 

Urvalskriteriet, att studera en stad med tradition av högre utbildning, 

                                                
190 Dahlkwist (2022), s. 100. Enhetsskolans genomförande i Trönö kommun visar att 
kommunalfullmäktige inte behandlade skolärenden i någon större utsträckning utan att de 
överfördes till skolstyrelsen. 
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ligger till grund för att arkivmaterialet från högre allmänna läroverket 

i Arvika har undersökts. Läroverket var förvisso en statlig skolform 

men också en lokal angelägenhet i bemärkelsen att lokala aktörer och 

lokala förhållanden påverkades av läroverket och vice versa. För att få 

fram olika uppfattningar, och intressen gällande enhetsskolan och 

försöksverksamheten har jag således gått igenom protokoll från 

lärarkollegiet och från läroverkets lokalstyrelse samt årsredogörelser 

för läroverket. Protokollen och årsredogörelserna berör framförallt 

verksamheten på läroverket, sällan frågor om försöksverksamheten 

eller enhetsskolan. Lokala aktörers inställning till omorganisationer 

samt differentieringsfrågan är emellertid synligt i detta material.   

 

Folkskoleinspektörer hade i första hand ansvar för att kontrollera och 

vara rådgivare. De fungerade också som igångsättare och pådrivare 

tillika samordnare i kommunerna i samband med enhetsskoleförsöket 

och kommunsammanslagningarna. Det gör folkskoleinspektörernas 

arkivmaterial relevant. Folkskoleinspektörens årsberättelser kan 

exempelvis ge information om kommunerna från någon som kom 

utifrån. Vad inspektören formulerat, tagit fasta på eller inte tagit fasta 

på i relation till det kommunala materialet ger ytterligare perspektiv på 

händelseförloppen. Korrespondens mellan folkskoleinspektören och 

andra aktörer synliggör den statliga nivåns vilja och intentioner. I det 

lokala materialet kommer också andra kategorier till tals genom 

inspektörens kontakter med både den centrala och den lokala nivån. 

Värt att beakta är att materialet utformades i syfte att redogöra för 

inspektörens arbete. Det kan ha påverkat vad inspektören lyfte fram 

och/eller valde att inte lyfta fram. Både för att komma i god dager själv 

men också för att påvisa behovet av att hans arbete utfördes. Från 1958 

infördes länsskolnämnden som mellaninstans och 

inspektionsmyndighet istället för folkskoleinspektörerna. 

Länsskolnämnden lydde under Skolöverstyrelsen och skulle samarbeta 

med kommunernas företrädare genom att ge upplysningar och se till 

att skolväsendet blev ändamålsenligt planerat och ordnat. Således har 

protokoll från länsskolnämnden i Värmlands län samt från 

skolledarkonferenser i nämndens regi gåtts igenom fram till 1969.  

 

Utöver lokalt och regionalt material har även material från central nivå 

använts. Ett urval ur arkivmaterialet från skolkommissionen 1946 
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gjordes utifrån handlingar som rör försöksverksamheten. Det har 

främst använts i syfte att bättre förstå intentionerna med skolväsendets 

omorganisering så som det formulerades från statligt håll. I den 

centrala nivåns material synliggörs den statliga nivåns inställning till 

kommunerna gällande deras förutsättningar för omorganisationer. 

Ansökningarna till försöksverksamheten och skolkommissionens 

urvalskriterier visar exempelvis diskrepansen mellan den statliga och 

den lokala nivån.  

 

 

Övrigt material 

För att få en uppfattning om intentioner och inställningar till 

enhetsskola från centralt håll har även statens offentliga utredningar, 

propositioner, motioner och debatter i riksdagen använts samt 

politiska handlingsprogram. Utgångspunkterna för val av material har 

tagits från tidigare forskning, centrala undersökningar och innehåll i 

arkivmaterialet. Dessa utgångspunkter har legat till grund för nedslag 

i statistiska årsböcker, politiska handlingsprogram samt statliga 

utredningar, förslag och riksdagsprotokoll.  

 

För beskrivningen av kommunerna har utöver arkivmaterialet 

Folkräkningen 1950 använts samt det internetbaserade historiska 

uppslagsverket Ortshistoria.se. där uppgifterna huvudsakligen är 

sammanställda och bearbetade från Sveriges officiella statistik, 

Historisk tätortsstatistik, Swedish Bibliography of Urban History, Revy 

över stads- och kommunhistoria 1986-1990 samt 

Nationalencyklopedin. För information om politisk inställning till 

skola har Swedish National Data Service (SND) använts för att hämta 

partiprogram och manifest. SND är en nationell infrastruktur för 

forskningsdata där flera svenska universitet samverkar och som med 

bidrag från Vetenskapsrådet samordnar forskningsdata. Material till 

sidan hämtas från exempelvis partiers officiella hemsidor, valprogram 

och riksdagens bibliotek. För inflyttningarna till Storfors har 

EmiWeb.se använts. Det är en portal för migrationsforskning där olika 

nordiska arkivägare samarbetar med Riksarkivet.  

 

För redogörelsen av Storfors kommun har utöver nämnda material 

böckerna Bilder ur Kroppa sockens historia, skriven år 1947 av Simon 
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Överström, folkskollärare i Storfors samt Ur Storforsverkens historia: 

anteckningar af Gust. Ekeman från 1921 använts. För redogörelsen av 

Arvika stad har kommunens bildarkiv använts tillsammans med 

böckerna Om Arvika och Blad ur Arvika läroverks historia. Arvika 

kommun gav ut boken om Arvika 1986 inför stadens 75- års jubileum 

och flertal författare har bidragit. Läroverkets rektor åren 1905–1929, 

August Palmgren, skrev år 1939 om Arvika läroverks historia.  

 

 

Avhandlingens fortsatta disposition  

 

I kapitel 3, Skolpolitiken formulerades, beskrivs statliga intentioner 

med försöksverksamheten och med en enhetlig skola. Redogörelsen 

görs i syfte att ge en övergripande kontext av statens intentioner, 

förslag och beslut gällande kommunerna och skola, för förståelsen av 

de lokala processerna. Kapitlet innehåller skilda och gemensamma 

uppfattningar som fanns på statlig nivå, och som var del i processerna 

mot en enhetlig skola på lokal nivå. Till kapitlet har både tidigare 

forskning samt källmaterial använts.  

 

Efter fokus på den centrala nivån är kapitel 4 undersökningens första 

empirikapitel. I kapitel 4 redogörs för processen till grundskola i 

Storfors kommun och i kapitel 5 redogörs för processen i Arvikas 

kommun. De båda empiriska kapitlen börjar med delavsnitt 1, en 

övergripande beskrivning av kommunerna med skola, näringsliv och 

politik i fokus. De båda kommunernas delavsnitt 2–4 redogör för 

etableringen av grundskolan åren 1950-1968 i Storfors och i Arvika. De 

fyra empiriska delavsnitten är indelade utifrån händelseförloppen i 

respektive kommun. De två empiriska kapitlen avslutas med en analys 

av lokala intressen och lokala förhållandens betydelse för grundskolans 

etablering i de båda kommunerna. 

 

Efter de empiriska kapitlen görs en sammanfattande analys i 

avhandlingens sjätte och sista kapitel. I kapitel 6 relaterar jag således 

mina resultat till studiens inledande problemingång, tidigare forskning 

och teoretiska utgångspunkter.  
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3 Skolpolitiken formuleras 

 
Möjligheterna att komma på rätt plats i livet bör inte bestämmas av 

geografiska skrankor.191 

 

Citatet ovan kan sägas spegla den skillnad i möjlighet till utbildning 

som fanns mellan stads- och landsbygdsbarn men också att det fanns 

uppfattningar om att enhetlig utbildning skulle ge alla, oavsett var de 

bodde, en god start i livet. Syftet med detta bakgrundskapitel är att 

översiktligt redogöra för skilda uppfattningar och centrala intentioner 

med en enhetlig skola. I huvudsak har jag utgått från tidigare forskning 

och utredningar. I de fall där det har varit nödvändigt för att belysa 

aspekter som saknats i litteraturen har jag också använt mig av primärt 

källmaterial från skolkommissionens arkiv, statistiska årsböcker, 

politiska handlingsprogram samt riksdagsprotokoll. 

 

Det är som framgått den yttre organisatoriska processen som är i fokus 

för undersökningen, inte det som hände i klassrummen. Det betyder 

inte att det inre arbetet inte var av relevans när enhetsskolan 

diskuterades och beslutades på statlig nivå. Många socialdemokrater 

och folkpartister önskade en pedagogisk reform där elever skulle 

aktiveras och göras självständiga. Detta var något som också de två 

utredningar som låg bakom beslutet om försöksverksamhet, 1946 års 

skolkommission och 1940 års skolutredning, hade betonat som 

angelägna uppgifter; personlighetsfostran och demokratisering. 

Genom att fostra eleverna till självständighet och till 

samarbetsförmåga skulle eleverna förberedas för livet i det 

demokratiska samhället.192 Skolkommissionen föreslog också att 

förändringar inom skolväsendet skulle medföra en demokratisering av 

det svenska skolsystemet, inte enkom förbereda eleverna för ett 

deltagande i ett demokratiskt samhälle.193  

 

Det bristande förtroendet för kommunerna att hantera reformer och 

att genomföra välfärdsbygget medförde också att den centrala 

                                                
191 Glesbygdernas skolfrågor (1957), s. 4. 
192 Idéer med utbildning som ett led i att skapa ett demokratiskt samhälle var inte en 
nationellt isolerad företeelse. Se exempelvis Tyack & Cuban (1995), s. 140–142 samt 
forskningsläget i denna avhandling Internationella utblickar för fler exempel.  
193 SOU 1948:27, s. 1, 129; Wedin (2017), s. 775. 
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planeringen och kontrollen var detaljerad medan uppföljningen av 

elevers resultat var ytterst sparsam, något som talar för att fokus från 

politikens sida främst var på skolans yttre organisation.194  

 

 

Bristande tilltro till kommunerna  

 

Inom det Socialdemokratiska arbetarepartiet (SAP) fanns åsikter om 

att kommunerna inte levde upp till de rikspolitiska reformidéerna 

under välfärdsbygget, benämnt den kommunala eftersläpningen. Den 

uppfattade klyftan mellan rikspolitiken och lokalpolitiken skylldes på 

kommunalmännen och deras inaktiva hållning. Det bristande 

förtroendet till trots ökade det kommunala ansvarsområdet snabbt i 

och med den socialpolitiska utvecklingen.195 Reformer av det svenska 

politiska och sociala systemet tog fart i början av 1900-talet där 

exempelvis demokratisering och utbyggnaden av folkskolan var 

märkbara förändringar. Ändå var de inte särskilt stora jämfört med det 

som skedde efter 1945.196 När demokratisering och modernisering blev 

centralt för landet som helhet var skola och utbildning betydelsefulla 

delar. Ett enhetligt skolsystem och en likvärdig utbildningsstandard 

utgjorde hörnstenarna i efterkrigstidens statliga utbildningspolitik.197 

De olika reformerna innebar speciallagstiftningar som påverkade 

kommunernas handlingsutrymme. Exempelvis ökade kommunernas 

uppgifter, framförallt gällande skolväsendet, samtidigt som 

statsbidragssystemet inskränkte kommunernas handlingsutrymme.198   

 

                                                
194 Sejersted (2005), s. 295–296. Även Marklund (1982), s. 73–74 har poängterat att 
granskare av försöksverksamheten hävdat att det enbart gällde organisatoriska 
förändringar och att det inre arbetet försummades.   
195 Ekström von Essen (2003), s. 12–13, 61, 207–208. Gällande det kommunala ansvaret 
som ökade belyser Ekström skillnader i ansvar mellan stat och kommun avseende den 
offentliga konsumtionen och använder följande siffror: år 1950 var fördelningen 45 för 
staten och 55 för kommunen; 1970 var den 34:66. 
196 Wångmar (2003), s. 236; Berg (2017), angående demokratisering och skapandet av 
demokrater som en historiskt kontextbunden process. Berg berör varför Sverige, i likhet 
med de resterande västerländska staterna, övergick till en liberal form av demokrati under 
moderniseringen i slutet av 1800-talet. 
197 Berg (1995), s. 32; Ringarp et al. (2017), s. 1–2, 9–10; Buchardt et al. (2013), s. 21–22; 
Se också Wångmar (2003), s. 237–239. En utförligare beskrivning om begreppet 
”likvärdig” ges i denna avhandlings avsnitt Avgränsningar och förklaringar. 
198 Wångmar (2003), s. 242. 
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Det bristande förtroendet hos rikspolitiken innebar i praktiken att 

centralt initierade utbildningar riktades mot kommunernas politiker 

och att statliga myndigheter kontrollerade och inspekterade 

kommunernas arbete. Det skedde dels genom fysiska inspektioner, 

dels genom att kräva in redogörelser från olika kommunala 

verksamheter.199 Det stora antalet småkommuner innebar att 

folkskoleinspektörerna fick göra många besök för att samla in och 

sprida information. Redogörelser från kommunerna till statliga 

myndigheter skrevs och utformades på olika sätt. Det gjorde den 

centrala administrativa hanteringen svår. Samtidigt hade 

försöksverksamheten påbörjats vilken krävde ett visst antal elever och 

således en tillräckligt stor kommun. Genom en reducering av antalet 

kommuner kunde olika myndigheters tillsynsarbete underlättas. I en 

sådan reform såg socialdemokraterna också möjligheten att använda 

kommunerna som instrument för sin omdanande politik.  

 

Det socialdemokratiska partiet var pådrivande men 

kommunsammanslagningarna var inte ett renodlat socialdemokratiskt 

projekt. Oppositionens inställning var i huvudsak positiv, men såg i 

motsats till socialdemokraterna sammanslagningarna som en 

möjlighet att föra en mer försiktig reformpolitik på kommunal nivå.200 

Oavsett inställningen till sammanslagningarnas effekter tillkom det 

kommunerna att fördela välfärden och att se till att politiska 

intentioner och beslut nådde ut till alla medborgare och utbildning var 

ett av de större kommunala ansvaren. Den bristande tilltron innebar 

ökad statlig kontroll och inspektioner.201 Med tiden blev det svårt att 

skilja mellan det statliga och det kommunala ansvaret för skolan, ett 

dubbelt huvudmannaskap utvecklades.202  

                                                
199 Wångmar (2003), s. 125, 242. Ekström von Essen (2003), s. 39, 207–226. Dahlkvist & 
Strandberg (1994), s. 21–23. En bristande tilltro till mindre kommuner är också tydlig i de 
politiska diskussioner som fördes och i de utredningar som gjordes inför 
sammanslagningen. I olika motioner och riksdagsprotokoll synliggörs de utmaningar som 
främst mindre landsbygdskommuner stod inför. Se exempelvis Motion FK 1940:107; 
Riksdagen 1943:12 AK.  
200 Wångmar (2003), s. 240–242. 
201 Pierre (red.) (1991), s. 11; Larsson (2008), s. 98–99; Sundberg et al. (2011), s. 11–12, 
186–187. 
202 Det dubbla huvudmannaskapet nämns av Ringarp (2018), s. 8. Se även SOU 1978:65, 
s. 31 som visar att det dubbla huvudmannaskapet hade bestått även i och med 
grundskolans genomförande och att ansvaret för skolans drift och ledning var delat mellan 
stat och kommun.  



68 
 

Kommunsammanslagningar 

 

Uppfattningen om att kommunerna måste slås samman för att 

moderniseringen och välfärdsbygget skulle kunna genomföras fanns 

redan innan enhetsskoleförsöket hade påbörjats. Men 

försöksverksamheten innebar att kraven på en kommunreform 

intensifierades.203 I kommunindelningskommitténs betänkande 

vittnade folkskoleinspektörer om skilda förutsättningar för kommuner 

och att skolväsendet var kostsamt.204 Tidigare forskning har också 

påvisat en generell strävan mot decentralisering gällande 

huvudansvaret för skolväsendet under efterkrigstiden i 

industriländerna.205 Den nioåriga skolan ansågs vara en av orsakerna 

till att kommunsammanslagningar behövdes då den skulle kräva både 

ekonomiska resurser och ett tillräckligt stort elevunderlag. 

Befolkningens storlek var således en betydande faktor för möjligheten 

att genomföra en försöksverksamhet. Det ledde till frivilliga 

samarbeten mellan kommuner såväl som statligt beslutade 

sammanslagningar vilka påverkade kommunernas självbestämmande 

på skilda sätt.206   

 

Förutsättningarna för skolväsendet skiftade och standarden 

påverkades av fler faktorer. Av Kommunindelningskommitténs 

betänkande framgår att ekonomiska och geografiska faktorer 

påverkade men också att det personliga intresset ansågs vara 

avgörande för standarden på skolväsendet i kommunerna.207 Hur 

skolväsendet organiserades och i vilken utsträckning som reformerna 

genomfördes kunde ses som tecken på en kommuns anseende 

gentemot andra kommuner.208 Det är därför rimligt att anta att det 

fanns en vilja i kommunerna att genomföra reformer. Kommuners 

                                                
203 Wallentheim (1945), Motion AK 1939:50; Ekström von Essen (2003), s. 21–23; Ekström 
von Essen (2002), s. 30–31; Wångmar (2003), s. 240–241.  
204 SOU 1945:38, s. 118–131.  
205 Lundgren (2010), s. 4–5; Ringarp et al. (2017), s. 9–10; Larsson et al. (2017), s.145; 
Wikman (2019), s. 60–61 samt kap. 2 för beskrivning av centralortsteorins inflytande. 
Diskussioner om centralskola och om centralisering som fördes på lokal och på nationell 
nivå avsåg en centralisering inom kommunen och ska inte förväxlas med centralisering 
mot staten, se Marklund (1980), s. 102. Se även avsnittet Avgränsningar och förklaringar i 
denna avhandling, rubriken Centralisering och decentralisering. 
206 Westerståhl et al. (1970), s. 12–15, 18. 
207 SOU 1945:38, s. 118.  
208 Wångmar (2003), s. 239; Westberg (2014), s. 130–131. 
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storlek och ekonomi kunde samtidigt både påverka möjligheterna att 

genomföra förändringar och leda till att samarbeten etablerades 

mellan kommuner. Men sådana samarbeten var rimligen inte alltid 

önskade, särskilt om de avkrävdes kommunerna utifrån. Eftersom 

kommunernas anseende gentemot varandra stod på spel kunde det 

också ha påverkat viljan att samverka. Dessutom var de samarbeten 

som gjordes på kommunala initiativ inte alltid tillräckliga. För den 

nioåriga enhetsskolan hade utredningar visat att det krävdes ett 

befolkningsunderlag på 2500–3000 invånare vilket också krävde 

centralisering av skolor, främst gällde det årskurserna sju till nio.209  

 

År 1952 gjordes den första kommunsammanslagningen. Tio år senare 

beslutades om en andra sammanslagning som påbörjades 1962 och 

avslutades 1974. Sett i ett hundraårigt perspektiv hade antalet 

kommuner därmed reducerats med 90 procent. Storkommunreformen 

tillsammans med den följande kommunblocksreformen kan sägas 

representera folkhemmets kommunala modell, som exempel på hur 

den moderna och socialt ansvarstagande kommunen tog form.210   

 

Det var landsbygdskommunerna som främst berördes av 

kommunsammanslagningarna och centraliseringsidéerna.211 Enligt 

statens offentliga utredare var kravet på förbättringar inom skolan på 

landsbygden ett måste och en centralisering av skolväsendet på lokal 

nivå föreslogs vara det som ledde till effektivisering.212 Centralisering 

innebar att skolan skulle vara belägen centralt i relation till demografin 

i kommunen alternativt i relation till de kommuner som samarbetade 

gällande försöksverksamhet och enhetsskola. Men det fanns farhågor 

från kommunerna gällande sammanslagningar. Wångmar redogör 

exempelvis för hur kommuner exempelvis argumenterade emot 

sammanslagningar med motiveringen att långa avstånd mellan 

kommunernas huvudorter inte möjliggjorde en centralisering av 

högstadiet.213  

                                                
209 Hjelmqvist (1994), s. 58. Se också SOU 1945:38, s. 131 där anges siffrorna 3–3 500 
med utgångspunkt i folkskolans utveckling av antalet skolår. Befolkningsunderlagets siffror 
sänktes något i SOU 1948:27, s. 54 och SOU 1956:36, s.160. 
210 Nilsson (2002), s. 25.  
211 Wångmar (2003), s.102 menar att det fanns ett uppenbart samband mellan 
invånarantal och inställningen till kommunala indelningar.  
212 Se exempelvis folkskoleinspektörers utlåtanden i SOU 1945:38, s. 118 f.  
213 Wångmar (2003), s. 205.  
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I Skolöverstyrelsens redogörelser för försöksverksamheten under 

1950-talet framkommer också att kostnaderna för kommunerna var 

bekymmersamt och att de ökade avsevärt i samband med 

försöksverksamheten.214  Centraliseringen av skolan medförde behov 

av om- och nybyggnationer. Fler och längre skolskjutsar innebar också 

ökade kostnader för kommunerna. Skolkommissionen hade uttalat att 

enhetsskoleförsöket inte skulle innebära merkostnader för 

kommunerna.215 Så blev följaktligen inte fallet och det fanns 

tveksamheter på lokal nivå till att genomföra nioårig skola.216 

Diskussionerna i kommunerna gällde också kommunernas storlek 

efter sammanslagningar, samarbeten och ersättningar mellan de 

kommuner som samarbetade, exempelvis om gemensamma 

högstadieskolor. Åsikterna gick isär också på central nivå, dels 

framhölls centralisering av skolan, dels att bygdeskolor borde 

bevaras.217 Kommunsammanslagningarna 1952 visade sig inte medföra 

tillräckligt stort befolkningsunderlag för högstadiets organisering i 

flertalet kommuner och samverkan mellan kommuner behövdes 

därför. Inställningen från statlig nivå var att samarbeten mellan 

kommuner i första hand skulle ske frivilligt. I de fall det inte var möjligt 

skulle mellannivån, från 1958 länsskolnämnden, vara behjälplig för att 

lösa interkommunala samarbeten, bland annat genom att ta fram 

riktlinjer för ersättningar mellan kommunerna.218  

 

 

Politiska partiers inställning till enhetlig skola    

 

Tanken att barn från olika samhällsklasser skulle ha en gemensam 

skolgång för att på så sätt höja folkundervisningens kvalitet hade 

funnits redan på 1800-talet.219 Tidigare forskning har påvisat att idéer, 

förslag och tankar om enhetsskola var livligt diskuterad inom 

                                                
214 Kungliga Skolöverstyrelsen (1959), s.37–42. 
215 Marklund (1982), s. 26. 
216 Dahlkwist (2022), s. 33–34, 125–126,128. Se också Kungliga Skolöverstyrelsen (1959), 
s. 39; Wångmar (2003), s. 28 som hänvisar till en undersökning av Värmlands län som 
visat att det fanns kommuner som ifrågasatte utbyggnaden av enhetsskolan. 
217 SOU1956:36, s.161–163. 
218 Se exempelvis Regeringens proposition 1956:182, s.164; Riksdagsskrivelse 1956:420 
samt SOU 1961:30, s. 744.  
219 Larsson (2017), s. 19–44 beskriver olika politiska och ideologiska tankar om 
enhetsskola under 1800-talet.  
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exempelvis politiska organisationer, ungdomsförbund och 

kvinnoförbund vilka påverkade partiernas inställning.220 Idéer om en 

enhetlig skola kom således från skilda håll och med skilda 

uppfattningar om vad den skulle innebära. Såväl bondeförbundet som 

socialdemokraterna betonade en över riket utjämnande politik och 

användandet av begreppen ”folkhem” och ”välfärdsstat” uttryckte 

mindre att ett partis ideologi skulle dominera än att samhället skulle 

reformeras.221 Fortsättningvis ges en översiktlig beskrivning av de 

större partiernas inställning till utbildningsfrågor under 1940-talet.   

 

Folkpartiet ansåg att ett mer demokratiskt och lättillgängligt 

undervisningsväsende, särskilt med fokus på yrkesundervisningen var 

vägen till ett ökat välstånd.222 En förbättring av landsbygdens 

utbildningsförhållanden och en radikal demokratisering av 

undervisningsväsendet var av betydelse i partiprogrammet från 1944. 

Genom att förvandla folkskolan till en skola för alla samhällets barn 

kunde folkskolan bli den bottenskola på vilka de högre skolorna 

byggde. Åsikterna om hur det skulle gå till hade skiftat inom partiet 

men i partiprogrammet år 1944 blev de mer samstämmiga.223 Nu 

ansågs att hela folkets duglighet skulle höjas för att nå framsteg. 

Åsikten var att det borde vara jämställt mellan teoretiska och praktiska 

utbildningar och att landsbygdens ungdom behövde bättre 

utbildningsmöjligheter. Framförallt var Folkpartiet tydligt med vikten 

av en utvidgning och en effektivisering av yrkesskolan. För att 

landsbygdens barn skulle kunna ta del av högre undervisning föreslogs 

bidrag för inackorderingar och/eller korrespondensundervisning. 

Även studiestipendier gavs som förslag för att utjämna skillnader för 

barn. Förslaget gällde både för barn på landsbygd och för de mindre 

bemedlade i städer. Det framgår också att Folkpartiets åsikt var att 

stora reformer borde avvakta tills mer omfattande material och 

                                                
220 Se denna avhandlings avsnitt Forskningsläge. Se även Marklund (1980), s. 55–57 som 
refererar till den amerikanske forskaren Rolland Paulston som analyserat de svenska 
politikernas roll i enhetsskolfrågan. Paulston menade att det var arbetarrörelsens 
organisationer, inte partiet som stod för idéer, program och förslag. 
221 Ekström von Essen (2002); Andersson (1995), s. 69, 269, 283.  
222 Efterkrigstidens samhälle: några ekonomiska och sociala riktlinjer, framförda inom 
Folkpartiet (1944) kap. 7; Folkpartiets valprogram (1944) har använts för beskrivningen av 
Folkpartiets skolpolitiska inställning.  
223 Richardson (1963), s. 274.  
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utredningar fanns och att 1940-års skolutredning inte gav tillräckligt 

underlag för att fatta några beslut. 

 

Av Högerpartiets handlingsprogram från 1946 framgår att tilltron till 

utbildning som betydelse för det moderna samhällets framväxt var 

stark även om det internt fanns betänkligheter. Betänkligheterna 

riktade sig främst mot en sammanhållen skola då Högerpartiet var 

övertygat om att en differentiering var nödvändig. Man menade att 

skolkommissionens idéer om en sammanhållen skola, social utjämning 

och demokratisk fostran var orealistiskt och befarade sänkt standard 

på den teoretiska utbildningen i och med enhetsskolans införande. 

Samtidigt ansågs en utjämning av utbildningsmöjligheterna för stad 

och land samt mellan skilda inkomstklasser vara nödvändig. När 

principbeslutet om en försöksverksamhet togs var partiets företrädare 

nöjda med det gehör de fått för sina åsikter. Man var också övertygad 

om att försöket skulle visa det omöjliga i att inte differentiera.224  

 

Till skillnad från Folkpartiet var Högerpartiet tydligt med vikten av den 

lokala friheten. Kommunerna skulle själva utforma utbildningen i så 

stor utsträckning som möjligt och den statliga inblandningen skulle 

begränsas till ett minimum. Till skillnad från Folkpartiets förslag om 

fler och högre statliga bidrag var Högerpartiet tydligt med vikten av att 

den lokala friheten att utforma utbildningen skulle vara stor och att den 

statliga inblandningen skulle begränsas till ett minimum. Ett exempel 

på Högerpartiets motvilja till statlig inblandning var att de bestämt 

avvisade förslaget om fria skolmåltider. Högerpartiet ansåg att fria 

skolluncher skulle innebära både ekonomiska och praktiska 

svårigheter för skolor på landsbygden, vilket var ett av deras skäl för att 

rösta emot förslaget. Skollunch var en av de sociala reformer som 

föreslogs av befolkningskommissionen 1938 i syfte att öka nativiteten, 

vilket var en rikspolitisk fråga på 1930-talet. Begreppet ”kommunal 

servicedemokrati” lanserades under 1950-talet. Det innebar att den 

som i första hand utnyttjade den kommunala servicen också var den 

som skulle betala. Högerpartiet ville minska statens och kommunernas 

utgifter genom rationalisering och avgiftsbeläggningar. Högerpartiets 

riksdagsmotioner i skolfrågor handlade främst om hur folk- och 

                                                
224 Högern vill (1946), s. 5,7,9; Högerpartiet (1946); Lundahl (1989), s. 132–134. 
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enhetsskolan skulle bli billigare för staten.225 Trots flertal förbehåll från 

Högerpartiet gällande en enhetlig skola ställde partiet sig bakom 

förslaget om grundskola och nioårig skolplikt.  

 

I det Socialdemokratiska partiet fanns åsikter om att bildningsfrågan 

endast kunde lösas genom en genomgripande samhällsförändring.226 I 

partiprogrammet och i deras valmanifest från 1944 var det 

bestämmanderätten över produktionen som dominerade. 

Utbildningspolitiken nämndes som en del i den lagstiftning som var 

första stegen till en utjämning av medborgarnas ekonomiska, sociala 

och kulturella villkor men i sin helhet var det vagt om utbildning.227 

Däremot fanns tydliga skrivelser om kommunal självständighet. För att 

de reformer som socialdemokraterna föreslog på riksplanet skulle 

omsättas i praktiken konstaterades att kommunerna hade stor 

betydelse för genomförandet av socialpolitiken samt behövde egna 

befogenheter.228  

 

I likhet med det Socialdemokratiska partiet ville Bondeförbundet att all 

undervisning vid de offentliga skolorna skulle göras kostnadsfri. Vidare 

ansåg de att den teoretiska och praktiska utbildningen skulle 

värdesättas lika och att staten borde uppmuntra yrkesutbildning 

genom statligt stöd. Partiet önskade utreda möjligheterna att förlägga 

realskolor på landsbygden och förespråkade en utbildning som gav 

samma resultat oavsett om den gavs i stad eller på landsbygd. I likhet 

med Socialdemokraterna förespråkades den kommunala 

självstyrelsen. Skollokaler och tjänstebostäder skulle bekostas av 

staten och folkskolan behövde förbättras med hänsyn till landsbygdens 

behov.229 Det fanns således både gemensamma och skilda 

uppfattningar, motstånd och farhågor mot en enhetlig skola i 

rikspolitiken.230 Motsättningarna till trots var partierna överens om att 

satsningar på utbildningsväsendet behövdes.  

  

                                                
225 Lundahl (1989), s. 152. 
226 Richardson (1963), s. 303.  
227 Sveriges socialdemokratiska arbetareparti, program (1944).   
228 Östberg (1996), s. 121.  
229 Landsbygdspartiet bondeförbundet (1944), s. 8, (1946), s. 1, (1948), s. 4.   
230 Richardson (1963), s. 273–288, 289–308. Richardson (1978), kap. 5 redogör för skilda 
uppfattningar.  
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Centrala riktlinjer avseende enhetsskoleförsöket  

 

Från bristande tilltro, behov av större kommuner och de politiska 

partiernas inställning till utbildning och skolfrågor redogörs 

fortsättningsvis för centrala riktlinjer för skolväsendet. Till att börja 

med beskrivs skolkommissionens förslag och riktlinjer för 

försöksverksamheten. Delavsnittet avslutas med beslutet om 

grundskolan relaterat till kommunernas ansvar samt en 

sammanfattning. Syftet är att redogöra för olika riktlinjer, problem och 

lösningar som uppstod i den centrala processen och som kunde 

påverka det lokala genomförandet.  

 

År 1950 fattades principbeslutet om enhetsskolan och om att påbörja 

ett enhetsskoleförsök. Med beslutet inleddes processen som kom att 

leda fram till beslutet om grundskolan. Det var folkskolan som skulle 

förändras till enhetsskola med nio skolår och övriga skolformer 

föreslogs upphöra. Utredningar, sakkunniga och politiska partier var 

överens om att det främst var landsbygden som var i behov av att en 

likvärdig skola infördes.231 Däremot var inte alla inblandade överens 

om att en ny skola var det bästa. Att behålla och effektivisera de skolor 

som fanns var också en åsikt som framfördes och debatterna fortsatte 

även efter beslutet om försöksverksamheten hade tagits.232   

 

Skolväsendets organisering och utveckling hade utretts grundligt inför 

beslutet. De mest framträdande utredningarna var 1940 års 

skolutredning och 1946 års skolkommission. Till båda hörde också en 

lång rad delbetänkanden. När skolkommissionen lämnade sitt 

slutbetänkande med förslag på riktlinjer för det obligatoriska 

skolväsendet år 1948 ingick förslaget att upprätta speciella 

försöksskolor. På försöksskolorna skulle särskilt utvalda lärare 

tjänstgöra.233 Så blev inte fallet. Även om enstaka försöksskolor 

startades blev det inte av den art som skolkommissionen föreslagit. Det 

som främst blev försöksverksamheten var istället de kommuner som 

                                                
231 Se denna avhandlings avsnitt Skola och samhälle i en historisk kontext om 
Parallellskolesystemet, s. 38.  
232 Marklund (1982), s. 94–98.  
233 SOU 1948:27, exempelvis s. 17, 89.  
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ansökte om att delta och som fick ja till att delta och därmed organisera 

en nioårig enhetsskola uppdelad på tre stadier på vardera tre år.234  

 

Skolkommissionens förslag på riktlinjer gav frihet till den lokala 

skolledningen.235 Exempelvis föreslogs den lokala skolledningen ha 

frihet i fråga om de praktiska ämnenas utformning och 

differentieringen i klasserna sju och åtta. Av intresse är också 

direktiven gällande elever från andra skoldistrikt. För kommuner med 

realskola, som tidigare tagit emot elever från andra kommuner, 

föreslogs att kommunen även inom försöksverksamheten måste ta 

emot elever utifrån. För kommuner utan realskola föreslogs inget krav 

på att ta emot elever från andra skoldistrikt men möjligheten att ta 

emot skulle finnas. Enligt utkastet skulle ett deltagande i 

försöksverksamheten inte medföra några större merkostnader för 

kommunerna då bidrag från staten skulle erhållas.236  

 

Skolkommissionen och Skolöverstyrelsen var inte överens om hur 

försöksverksamheten skulle organiseras på lokal nivå. 

Skolkommissionens förslag var, som nämnts, att den lokala 

skolledningen skulle erkännas stor frihet i att organisera 

försöksverksamheten, men att de centrala riktlinjerna skulle följas. 

Skolöverstyrelsen var mer restriktiv till kommunernas 

självbestämmande. De menade att försöksdistriktens frihet inte fick 

vara för stor. Enligt Skolöverstyrelsen var risken att den mer 

kostsamma, praktiska delen av utbildningen skulle stå tillbaka om 

kommunerna själva fick bestämma. Skolöverstyrelsen menade att det 

riskerade att skolväsendet blev ännu mer teoretiskt ensidigt än det 

redan var.237  

 

Även om den lokala friheten föreslogs vara stor var den statliga 

styrningen gällande deltagande i försöksverksamheten tydlig. Det var 

förvisso fritt för kommuner att ansöka om deltagande men det fanns 

krav från skolkommissionen för att delta i försöket. Olika kriterier 

                                                
234 Marklund (1982), s. 21–22, 25–27, 34–36, 49.   
235 Kungliga Skolöverstyrelsen (1959), s. 19–20. Den lokala skolledningen avsåg 
folkskolestyrelsen och efter 1958 den gemensamma skolstyrelsen.  
236 Utkast till Allmänna riktlinjerna för försöksverksamheten, skolkommissionen u.d., FIII:3. 
(RA). 
237 Aktuellt från Skolöverstyrelsen (1951), jan-juni, s. 8.  
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angavs och bedömdes för kommuners lämplighet, exempelvis 

splittring mellan kommunala myndigheter och knapphändiga 

utredningar från kommunerna. Även krav fanns, exempelvis skulle 

kommunen ålägga sig att införa åttaårig skolplikt.238 För att ta reda på 

vilka kriterier som var betydelsefulla för urvalet av deltagande 

kommuner har jag använt material från skolkommissionens arkiv där 

de kommunala ansökningarna för försöksverksamhetens första år 

finns.  

 

I det första skedet hade skolkommissionen skickat ut förfrågan till 264 

av landets närmare tvåtusen femhundra kommuner om att delta i 

försöket. Det var 144 som svarade ja. Tio begärde uppskov, elva 

önskade återkomma, sjuttioen avböjde och trettioåtta hade inte 

svarat.239 

 

Skolkommissionens sekreterare Stellan Arvidson hade som förslag att 

välja ut tjugofem kommuner varav tolv skulle börja innevarande år 

(1949) och tretton kommuner året därpå.240 Ett urval gjordes av de 

inkomna anmälningarna. Av intresse är att Arvidson i sin bok 

”Enhetsskolan” från 1950 uttryckt att idén var att få fram 

representativa kommuner eftersom försöksverksamheten hade som 

uppgift att utröna vilka svårigheter som skulle yppa sig i kommuner av 

olika struktur. Urvalet gällande kommunernas lämplighet skulle enligt 

Arvidson betraktas som strängt konfidentiellt.241 Utifrån de 

kommentarer Arvidson gjorde i samband med urvalen av 

kommunerna, var det emellertid inte sådana överväganden som i första 

hand låg till grund för urvalet. Av förkortningarna som Arvidson 

använde framgår att delar av det som försöksverksamheten ville 

påverka, demokratisering av utbildningssystemet, förutsättningar till 

högre utbildning även för mindre landsbygdskommuner och behov av 

att jämna ut geografiska skillnader, istället var avgörande faktorer som 

                                                
238 Allmänna riktlinjer för försöksverksamhet med nioårig enhetsskola u.d., 
Skolkommissionen FIII:3. (RA). Marklund (1982), s. 27. 
239 Anteckningar angående försöksverksamhet, uppgifter lämnade till statsrådet Weijne 4/3 
1949, Skolkommissionen FIII:3. (RA). Se även Arvidson (1950), s. 104–107.   
240 Se Marklund (1982), s. 43–44 för de kommuner som startade försöksverksamheten 
hösten 1949.  
241 Anteckningar angående försöksverksamhet, uppgifter lämnade till statsrådet Weijne 4/3 
1949, Skolkommissionen FIII:3. (RA). I uppgifterna uppges 144 kommuner ha svarat ja, 10 
begärt uppskov, 11 önskat återkomma, 71 avböjt och 38 ej hört av sig.    
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påverkade och framförallt försvårade möjligheten att delta i 

försöksverksamheten. Det gällde både mindre kommuner och större, 

med realskola, vilket utvecklas nedan. 

 

Av Arvidsons anteckningar framgår också att splittring inom de 

kommunala myndigheterna inte var önskvärd samt att om realskolans 

lärare hade en negativ inställning till försöksverksamheten påverkade 

det omdömet till ”olämplig eller mindre lämplig”. Enligt Arvidsons 

kodning hade exempelvis lärarna i Arvikas realskola en negativ 

inställning till försöksverksamheten och bedömdes därför som möjlig 

kommun först längre fram.242  

 

Filipstad, grannkommun till Storfors, ansågs som olämplig på grund 

av ett för högt antal elever som kom utifrån samt att realskollärarnas 

inställning var negativ.243 Gällande mindre kommuner och geografiska 

skillnader framgår att inskickade svar från kommuner där utredningar 

ansågs för knapphändiga, där det fanns stora lokalbehov, möjliga 

svårigheter att få tag på lärare till högstadiet, svaga resurser, 

centraliseringssvårigheter och där kommunindelningen behövde 

avvaktas gavs negativa omdömen. De föreslogs inte som kommuner att 

påbörja försöksverksamhet i.244  

 

Som nämnts ovan var således faktorer som låg bakom förslaget om en 

enhetsskola också faktorer som innebar att kommuner fick nej på sin 

ansökan om att delta. Skolkommissionen ansåg också att befrielse från 

undervisning kunde medges i vissa ämnen, i enlighet med 

Folkskolestadgan 1842:19 § 8 för att lösa exempelvis problem med lång 

skolväg eller ekonomiska och personliga omständigheter. Detta kan 

tyckas märkligt då idén med enhetsskola handlade om att möjliggöra 

skolgång för alla barn, oavsett geografisk hemvist. Av intresse är också 

de frågor som skolkommissionen önskade hitta lösningar på snabbt. 

Exempelvis vem som skulle vara skolchef när det fanns både överlärare 

i folkskolan och rektor på läroverket i kommunens skolorganisation.  

 

                                                
242 Anteckningar angående försöksverksamhet u.d., Skolkommissionen FIII:3. (RA). 
243 Brev från Stellan Arvidson daterat 10/2 1949, Skolkommissionen FIII:3 (RA). 
244 Anteckningar angående försöksverksamhet u.d., Skolkommissionen FIII:3. (RA). 
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En idé från skolkommissionen var att dela upp skolan på 1–6 och 7–9 

för att kunna dela upp ansvaret vilket å andra sidan inte ansågs var en 

god lösning då den skulle splittra försöket i två enheter. Lärares 

anställningsförhållanden var en annan fråga som skolkommissionen 

brottades med. Folkskollärare anställda inom kommunen och 

realskollärare anställda inom staten behöll förvisso sina tjänster men 

frågan om vilken anställning nyanställda lärare skulle ha 

debatterades.245 

 

Det inre pedagogiska arbetets betydelse underströks av 

skolkommissionen och kommissionen hade inlett sitt arbete med att 

undersöka i vilken mån lärare använde sig av laborativa metoder och 

aktivitetspedagogik. Genom annonser i lärartidningar och utskick till 

folkskoleinspektörer våren 1946 ombads lärare redogöra för 

pedagogiska experiment. Det var både folkskollärare och realskollärare 

som skickade in redogörelser. Av de cirka 850 svar som 

skolkommissionen fick framgick att flertal lärare sysslade med 

pedagogiskt nydanande arbete.246 I sitt principbetänkande underströk 

sedan kommissionen vikten av att sådan pedagogisk 

försöksverksamhet fortsatte. Timplaner och huvudmoment (TOH) 

skrivna senare poängterade också lärarnas frihet att anordna 

undervisningen efter egna idéer och utifrån barnens behov, samtidigt 

betonades pedagogisk forskning, information till lärarna och 

systematiska försök att utröna metodernas effektivitet. Lärarna 

rekommenderades att ordna undervisningen så att eleverna 

systematisk fick öva på att arbeta självständigt och under eget ansvar. 

Genom att dels själva hitta lämpliga källor och studiematerial, kritiskt 

granska, finna sammanhang och dra slutsatser, dels att begripligt 

presentera resultat och nyvunna kunskaper muntligt, skriftligt och 

genom medverkan i diskussioner skulle studierna utveckla elevernas 

förmåga att förstå begrepp och uppskatta framställningens innehåll. 

Kristendomskunskap, historia och samhällskunskap ansågs vara 

ämnen som naturligt klargjorde den sociala samlevnadens värden och 

fodringar vilka, tillsammans med skollivet i dess helhet, skulle bidra till 

socialt värdefulla egenskaper: samarbetsvilja, hänsyn till andra, ansvar 

                                                
245 Försöksverksamhet med nioårig enhetsskola enligt skolkommissionens förslag u.d., 
Skolkommissionen FIII:3. (RA).  
246 Samuelsson et al. (2021); Arvidson (1950), s. 104–105.  



79 
 

och respekt för lagar och överenskommelser. Även samverkan mellan 

skolans olika ämnen förespråkades.247  

 

Timplaner och huvudmoment (TOH) för försöksverksamheten 

fastställdes av Skolöverstyrelsen för läsåret 1949/50 och nya infördes 

från 1951.248 De omfattade årskurserna ett till sex och den största 

förändringen i jämförelse med folkskolans undervisningsplan var att 

engelska infördes som nytt ämne i årskurs fem och sex med fem 

veckotimmar per årskurs som andra språk istället för tyska. 

Modersmålet minskades med motiveringen att orienteringsämnena till 

viss del kompenserade bortfallet då de innebar både läsning och 

skrivning, en minskning som Skolöverstyrelsen var tveksam till.249  

 

Det lokala handlingsutrymmet framträder i direktiven då lärarna inte 

var bundna av timmarna utan de skulle ses som en ungefärlig 

fördelning av undervisningstiden och lärarna uppmanades att förhålla 

sig kritiska och att också fritt utarbeta egna förslag då 

kursplanerevisioner ständigt skulle komma att pågå enligt 

kommissionen. För att eleverna skulle få ett något så när gemensamt 

undervisningsinnehåll fastställdes huvudmoment för respektive 

ämnes kurser. På högstadiet var timplanerna mer bindande vilket var 

nödvändigt av organisatoriska skäl, då fler lärare och ämnessalar 

påverkade schemat.250  

I utvärderingar av timplanerna var det främst lärarna på mellanstadiet 

som önskade förändringar, i första hand gällande ökad tid för 

modersmålet men också i matematik. Lärarna efterfrågade också mer 

tydlighet gällande studieplaner, arbetsuppgifter, 

bredvidläsningslitteratur och liknande metodiska frågor.251 År 1955 

ändrades försöksverksamheten i hög grad och nya timplaner och 

huvudmoment infördes.252 Ändringarna innebar bland annat nya 

fördelningar av klasser efter ämnesval och efter alternativvalskurs. Det 

innebar att man kunde välja en teoretisk studiegång och inom den en 

                                                
247 Skolöverstyrelsen (1951), Timplaner och huvudmoment (TOH). Se Samuelsson et al. 
(2021) för utförlig beskrivning av redogörelserna som skickades till skolkommissionen.  
248 Skolöverstyrelsen (1951), Timplaner och huvudmoment (TOH). 
249 Mer om införandet av ämnet engelska finns att läsa i exempelvis Brissman (2004).  
250 Marklund (1982), s.180. 
251 Marklund (1982), s. 57. 
252 Skolöverstyrelsen (1955), Timplaner och huvudmoment (TOH). 
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praktisk kurs i ett annat ämne. I flertal kommuner innebar det i 

realiteten att valet av att läsa språk eller att inte läsa språk blev en 

vattendelare.253  

Skolöverstyrelsen gjorde en sammanfattande redogörelse för den 

försöksverksamhet som bedrivits mellan läsåren 1949/50 och 1958/59. 

Av den framgår att de kommunala myndigheternas förståelse för 

reformens huvudsyfte ‒ att bredda möjligheten för utbildning ‒ var 

stor, särskilt på landsbygden. Från kommunalt håll, från överlärare, 

fullmäktigen och skolstyrelser hade framhållits att barn i större 

utsträckning, av rättviseskäl, borde beredas tillfälle till praktisk och 

teoretisk skolgång. Målsmäns invändningar handlade om att barnen 

kom för sent ut i förvärvslivet vilket medförde inkomstbortfall. Det 

fanns också farhågor som grundade sig i det pedagogiska 

reformarbetet.254  

Den kvantitativa utvecklingen av försöksverksamheten ger en 

uppfattningen om utbredningen (se diagram 2.).  

 

Diagram 2. Antal kommuner i försöksverksamheten  

läsåren 1949/50 till 1961/62.  

 
Källa: Marklund (1982) s. 97, tabell 11.  

 

Det första året, 1949/50, deltog som nämnts 14 kommuner och 2 483 

elever. De kommande åren ökade antalet kommuner succesivt. Antalet 

deltagande kommuner 1954/55 var 46 stycken och från läsåret 1955/56 

49 stycken. När beslutet om att försöket skulle leda till nioårig 

                                                
253 Marklund (1982), s. 188. 
254 Kungliga Skolöverstyrelsen (1959), s. 39, 232.  
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enhetsskola togs ökade antalet i snabbare takt för att läsåret 1958/59 

vara uppe i 142 deltagande kommuner och närmare 200 000 elever. 

Det var ungefär en fjärdedel av det totala antalet elever i den 

obligatoriska skolan som fullgjorde sin skolplikt i enhetsskola läsåret 

1958/59. 255  

 

Ekonomiska frågor avseende enhetsskolan och försöksverksamheten 

var av betydelse för både stat och kommun. Till lärarlöner utgick 

statsbidrag efter samma grunder som i folkskolan. Detsamma gällde 

tim- och övningslärare. Lärarlönerna innebar emellertid merkostnader 

då lärare på högstadiet hade färre veckotimmar än låg- och 

mellanstadiets lärare. Det innebar en relativ ökning av antalet lärare 

och kostnader för lärarlöner. Antalet övningslärare ökade också vilket 

innebar merkostnader för kommunerna då de skulle betala drygt tjugo 

procent av deras löner.256 Efter utredningar och betänkanden fattade 

riksdagen nya beslut om statsbidrag med hundra procent till avlöning 

åt högstadiets ämneslärare för tiden 1952-1955.257 År 1955 förlängdes 

statsbidragen till budgetåret 1957/58. Från redovisningsåret 1958/59 

gällde emellertid nya och förenklade bestämmelser för statsbidrag. 

Dels sammanfördes de skilda bidragen till ett gemensamt för avlöning 

åt lärare och dels gavs bidrag till skolan efter antalet lärartjänster.258 

 

Inte bara lärare kostade, även administration, vaktmästare, 

föräldramöten och främst skollokaler bidrog till ökade kostnader. 

Statsbidrag riktade mot skolväsendet hade tagits fram för flertal skilda 

ting också innan försöksverksamheten påbörjades. Dels fanns bidrag 

för resurser som skolbibliotek, skolhälsovård, skolskjutsar, 

tjänstebostäder och elevhem, dels för resurser riktat mot 

undervisningen som radioapparater, läromedel, studiecirklar med 

mera. Med utvidgningen av skolväsendet uppstod behov av att se över 

formerna för bidrag och utredningar gjordes i omgångar. Exempelvis 

hade en utredning tillsatts redan 1949 för en allmän översyn av 

bidragsbestämmelser, Allmänna statsbidragsutredningen. 

                                                
255 Kungliga Skolöverstyrelsen (1959),s. 35–36, Se tabell 5 på s. 35 för exakta siffror.  
256 Kungliga Skolöverstyrelsen (1959), s. 40. 
257 Regeringens proposition 1953:126 och riksdagens protokoll bihang, 1953:139. 
258 Se exempelvis Regeringens proposition 1957:122; Regeringens proposition 1957:112, 
riksdagens protokoll bihang 1957:91, riksdagsskrivelse 1957:239. Även Marklund (1982), 
s. 369.   



82 
 

Utredningen lämnade flertalet betänkanden och ytterligare en 

statsbidragsutredning tillsattes 1953.259 Statsbidragsreformerna ledde 

till att bidragen så småningom slogs samman och grunderna för 

statsbidragssystemet för enhetsskolan fastställdes 1957 och 

genomfördes, som nämnts ovan, 1958. I stort sett innebar det att en 

likformig och enhetlig resursfördelning skulle åstadkommas genom ett 

av staten detaljstyrt anslagssystem med automatiskt kostnadsutfall. 

Det medförde att kommunerna ansvarade för kostnaderna för skolan 

och att staten ansvarade för reglering av och kostnader för lärare och 

skolledare.260 Detta medförde att det inte fanns några större 

möjligheter för kommunerna att omfördela utifrån lokala 

förhållanden.261 De ekonomiska problemen togs sig skilda uttryck och 

handlade inte enkom om behov av eller brist på ekonomiska resurser. 

I distrikten med försöksverksamhet rapporterade överlärarna om 

problem med lärarförsörjning, lokalbrister och svårigheter att hitta 

böcker som var lämpliga för alla sorters elever.262 Det var problem som 

förvisso kan förknippas med brist på eller behov av pengar men som 

inte nödvändigtvis kunde lösas med mer pengar. 

 

Utöver problemen med bidrag och kostnader för den nya 

skolorganisationen var differentieringsfrågan betydelsefull.263 Det 

rådde generellt delade meningar om hur barn från olika områden, med 

skilda erfarenheter och från skilda samhällsklasser skulle kunna 

tillgodogöra sig utbildning i samma skolform och på samma sätt.264 I 

försöksverksamheten jämfördes elevernas kunskaper och resultaten 

visade att realskolans elever hade bättre studieresultat vilket också 

påverkade debatterna.265 Enligt samtiden fanns inte några svar på hur 

elever utifrån intelligens och kunskapsnivå på bästa sätt skulle placeras 

och indelas vilket medförde strider vid remissbehandlingen av 

skolfrågan och som fortsatt genom processen var ett brännande ämne.  

                                                
259 Statsbidragsutredningen som tillsattes 1953 resulterade i flera betänkande, bland andra 
SOU 1956:8 vilken bl.a. resulterade i propositionen 1958:93. Se också promemorior 26 
mars 1956; 18 juni 1956; 4 juli 1956 som berörde statsbidragsgivning till 
försöksverksamheten, om förenklingar av bidrag och om bidrag för skolmåltider. Se också 
SOU 1952:44. 
260 Rothstein (1986), s. 177; Du Rietz (1998), 46–48.  
261 Rothstein (1986), s. 177–178.  
262 Kungliga Skolöverstyrelsen (1959), s. 40–41. 
263 Se exempelvis Marklund (1985). 
264 Richardson (1978), s. 195–200.  
265 Dahllöf (1967), s.13–14; Richardson (1978), s. 172–174; Marklund (1982), s.155–156.  
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En betydande fråga var hur länge elevgrupperna kunde hållas samman 

och i samband med det hur undervisning skulle bedrivas i heterogena 

grupper.266 Frågan ”löstes” genom den så kallade Visby-kompromissen 

som innebar att högstadiets nionde årskurs blev linjeindelad.267  

 

Differentieringsfrågan handlade emellertid inte enkom om eleverna, 

hela skolväsendet påverkades av idén om enhetsskola. Redan i 1940-

års skolutredningsarbete hade konstaterats att skillnaderna var 

uppenbara mellan de olika skolformerna, den obligatoriska 

kommunala folkskolan och den statliga realskolan. I utredningsarbetet 

bildades två avdelningar, en för de högre skolorna och en för 

folkskolan. Uppdelningen var densamma inom Skolöverstyrelsen, en 

uppdelning som också följde ute i kommunerna.268 Ett frågetecken var 

om, och i så fall hur, statliga skolor kunde slås samman med 

kommunala skolor. Det som beslutades var att försöksverksamheten 

skulle ledas av Skolöverstyrelsen centralt och av folkskolestyrelsen 

lokalt, således inte under de lokala styrelserna för realskola eller 

motsvarande.269 Det innebar att kommuner med statlig realskola 

behövde inordna även realskolans verksamhet inom den kommunala 

skolans ram. Från och med 1958 skulle kommunerna enligt lag ha 

infört en gemensam skolstyrelse.270  

 

Utöver organisations- och ledningsfrågan var de skilda 

lärarkategorierna ett problem för den enhetliga skolan. Från 

folkskolans införande hade det formella skolsystemet bestått av två 

oberoende av varandra utbildningssystem, folkskolans och 

läroverkens. Statusen mellan lärarkategorierna- folkskollärare och 

läroverkslärare- skilde sig också åt.271 Utbildningen för folkskollärare 

gjordes vid ”folkskoleseminarier”. Inträdeskraven var förhållandevis 

                                                
266 Skott (2009), s. 23–24. Enligt skolkommissionens sekreterare Stellan Arvidson var inte 
betydelsen av ”en gemensam skolgång” att alla elever skulle mot samma slutmål eller gå 
samma väg de nio föreslagna åren. Idén var, enligt Arvidson, en mängd olika studievägar 
inom ramen för samma skolenhet så att skolan blev lämplig för olika begåvningstyper, se 
Arvidson (1950), s. 22. 
267 Mer om differentiering och Visbykompromissen i exempelvis Nilsson (1977); Marklund 
(1983), kap. 3; Richardson (2010), s.114–116.  
268 Lundgren (2002), s. 234–236; Richardson s. 124, 127, 178–179. 
269 Marklund (1982), s. 25. 
270 SFS 1958:399. 
271 Hallsén (2013), för mer ingående beskrivning av skolformerna och lärarkategorierna 
inom dessa två former. Se också Samuelsson (2021), s. 15–16; Ringarp (2011), s. 30.     
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låga. Det räckte med en realexamen eller motsvarande och beroende på 

lärarkandidatens skolgång varierade utbildningslängden mellan 

antingen två eller fyra år och inriktningen var den direkta 

tillämpningen i skolan. Parallellt med teoretiska studier förekom 

praktik i särskilda övningsskolor direkt knutna till seminarierna.272 

Läroverkslärarna hade till skillnad från folkskollärarna en traditionell 

universitetsexamen. En hel del läroverkslärare var forskarutbildade 

och läroverkens lärare skulle förbereda eleverna för vidare studier. 

Från 1907 inrättades en särskild examen för blivande ämneslärare, en 

pedagogisk kurs blev obligatorisk och ämnesstudierna skulle anpassas 

efter läroverkens behov. En läroverkslärare undervisade i ett eller 

möjligen två ämnen och det dröjde, med ett undantag, fram till 1920-

talet innan kvinnor fick rätt att vara lärare i läroverk.273  

 

I och med försöksverksamheten skulle både de elever och de 

lärarkategorier sammanföras, vilka tidigare varit åtskilda genom 

utbildning, uppdrag och anställningsformer. En stora fråga var om en 

lärare från läroverken, med högre status, skulle likställas med en 

folkskollärare som undervisade på högstadiet?274  

 

Läroverkslärarna var inte intresserade av att förlora sin ställning som 

statstjänstemän. Frågan var också vilken anställning exempelvis 

nyanställda lärare i enhetsskolan skulle få.275 Om lärare skulle vara 

klasslärare eller ämneslärare var också en fråga som kom att påverka, 

likväl som indelningen i tre stadier. Gränsen mellan låg- och 

mellanstadiet var till en början flytande och påverkades bland annat av 

folkskolans B-form som innebar att elever i olika årskurser gick i 

samma klass. Även den bristande tillgången på lärare påverkade 

debatterna.276 Reformviljan hos lärare var rimligen till stor del 

avhängig deras anställningsform och besluten som togs gällande 

densamma, men hur såg reformviljan ut i kommunerna? 

 

                                                
272 Rothstein (1986), s. 167–176. Se också SFS 1937:535, § 1, 5. 
273 Hallsén (2013), s. 32.  
274 Johansson & Florin (1996), s. 19–20. 
275 Rothstein (1986), s. 167–168 ang. lärares anställning. Se också Arvidson (1950), s. 84.  
276 För utförligare beskrivning av lärarfrågan i försöksverksamheten se Kungliga 

Skolöverstyrelsen (1959), s. 197–200. 
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När Skolöverstyrelsen fick ansvaret för försöksverksamheten år 1950 

påbörjades skilda slag av utvärderingar och undersökningar. En av 

dessa var folkskoleinspektörernas preliminära bedömning av 

skoldistriktens inställning till skolformer i allmänhet samt till 

försöksverksamheten med nioårig skola (se bild 2.). Enligt 

sammanställningen hade drygt sextio procent av tätorterna god 

reformvilja jämfört med drygt tjugo procent av landsbygdens 

kommuner. Av landsbygdens kommuner bedömdes drygt sextio 

procent ha måttlig reformvilja. Endast drygt en procent av tätorterna 

bedömdes ha en motvilja mot reformer jämfört med närmare femton 

procent av landsbygdens skoldistrikt. Gällande försöksverksamheten 

hade 1 565 distrikt bedömts och strax under hälften uppgavs vara 

positiva till försöksverksamheten. Hos drygt trettio procent kunde inte 

inställningen bedömas och närmare en fjärdedel var negativa. En 

jämförelse mellan skolkommissionens bedömning år 1949 och 

folkskoleinspektörernas bedömning av intresset för 

försöksverksamheten 1952 gjordes också. Jämförelsen visade att den 

positiva inställningen för försöksverksamheten bedömdes ha ökat. 

Enligt Skolöverstyrelsens undervisningsråd behövdes ytterligare 

undersökningar som tog fasta på befolknings- och skolförhållanden i 

kommunerna då skilda villkor kunde påverka svaren.277   

                                                
277 Brev u.d. från Yngve Norinder undervisningsråd, ”Reformarbete i skoldistrikten”, 
Värmlands läns östra folkskoleinspektörers arkiv EI:4. (VA).  
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Bild 2. Sammanställning av folkskoleinspektörers  

undersökning av intresse för reformarbete i skoldistrikten i  

allmänhet samt till försöksverksamheten.  

Källa: Brev u.d. från Yngve Norinder, undervisningsråd ”Reformarbete i 

skoldistrikten”, s. 4, Värmlands läns östra folkskoleinspektörers arkiv EI:4. (VA).  

 

År 1956 fattades flera avgörande beslut på central nivå som kom att 

påverka utvecklingen av den kommande grundskolan. Dels uttalade 

riksdagen att principbeslutet från 1950 innebar ett ställningstagande 

att en enhetlig skola, med nioårig skolplikt, skulle införas, dels 

beslutades det att den femåriga reallinjen skulle avskaffas. Det senare 

ska ses som ett första steg mot att helt lägga ner realskolan. Året därpå 

drogs riktlinjerna för enhetsskolans upp.278 Besluten var betydande för 

den fortsatta utvecklingen eftersom de innebar att realskolan skulle 

komma att upphöra och att försöksverksamheten innebar mer än ett 

                                                
278 Regeringens proposition 1956:182; Riksdagens protokoll bihang 1956:102; 
Riksdagsskrivelse 1956:240 samt Regeringens proposition1957:106; Riksdagens protokoll 
bihang 1957:127; Riksdagsskrivelse 1957:317. Gällande beslutet om att 
försöksverksamhet skulle leda till nioårig enhetsskola se exempelvis Riksdagen 1956:18, 
AK, 11–16 maj.  
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försök. Det var också först efter att riksdagen uttalat att 

försöksverksamheten skulle leda till en obligatorisk nioårig skolgång 

som ansökningarna om att delta i försöksverksamheten ökade.279  

Ett genomgripande problem för kommunerna var bristen på 

kompetenta lärare, främst för högstadieundervisningen, och skilda 

åtgärder gjordes från centralt håll för att komma tillrätta med detta 

problem. För det första tilldelades försöksverksamheten fler ordinarie 

lärartjänster, redan läsåret 1954/55. Detta ledde emellertid inte till 

någon större förändring då bristen på lärare främst berodde på 

avsaknaden av utbildade lärare.280 För det andra tillsattes sakkunniga, 

1957 års skolberedning, för att utreda och sammanställa samt ge 

förslag rörande den nioåriga skolan. Arbetet resulterade i betänkandet 

SOU 1961:30. I utredningen beaktades skolans inre arbete och 

differentieringsfrågan särskilt. Erfarenheterna från 

försöksverksamheten sades vara av grundläggande betydelse för 

beredningens överväganden och förslag. Till betänkandet lämnades 

också förslag på läroplaner för grundskola och fackskolor och 

betänkandet skickades ut på remiss, bland annat till kommunerna.281  

 

 

Riksdagsbeslutet om enhetlig nioårig grundskola 

 

Propositionen Reformering av den obligatoriska skolan m.m., som 

lades fram för riksdagen 1962 om att inrätta grundskolan var på dryga 

sexhundra sidor.282 I kamrarnas debatter betonades den enskilda 

elevens allsidiga utveckling och fostran tillika samverkan med hem och 

samhälle. Partiernas representanter var överens om behovet av 

minskade klasser, pedagogiska hjälpmedel och fortbildning för 

lärarna.283 Det demokratiska idealet med strävan att få en allmän 

utbildning med en för alla gemensam kärna innebar emellertid skilda 

åsikter om hur det bäst skulle genomföras, differentieringsfrågan var 

en ständigt aktuell fråga.  

 

                                                
279 Kungliga Skolöverstyrelsen (1959), s. 39, 40, 42. 
280 Se exempelvis Riksdagens protokoll bihang 1956:102, s. 2.  
281 SOU 1961:30.  
282 Regeringens proposition 1962:54.  
283 Riksdagen 1962:22, AK, s. 6–7, 51–52, 60; FK, s. 34, 36, 39, 43. 
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Högern såg de sammanhållna klasserna och det fria tillvalet på 

högstadiet som de mest genomgripande reformerna. De delade inte 

uppfattningen om att sammanhållna klasser skulle vara det bästa sättet 

att tillgodose landsbygdens utbildningsbehov. Istället förespråkade de 

det fria valet framför sammanhållna klasser. Folkpartiet ansåg att 

sammanhållna klasserna kunde fungera eftersom de olika kurserna 

inom ämnen innebar minskad spännvidd mellan eleverna.284 

Bondeförbundet, som hade bytt namn till Centerpartiet 1957, höll med 

om att sammanhållna klasser inte behövde vara ett problem i sig och 

att en viss rörlighet inom klasserna kunde tillgodoses av 

undervisningens innehåll. Högerpartiet betonade likvärdighet och att 

landsbygdens skolor skulle ha samma förutsättningar som städernas 

exempelvis gällande möjligheten att läsa två språk. Partiet invände 

alltså mot Socialdemokraternas förslag att landsbygdsskolor, som 

möjligen skulle få problem med lärare till språkundervisning, kunde 

nöja sig med endast ett av språken. Högerpartiet föreslog 

korrespondensundervisning som lösning på eventuell lärarbrist i 

språkämnena. Högerpartiet önskade också mer försöksverksamhet och 

utvärderingar innan beslut.285  

 

Enligt 1962 års skollag var det varje kommuns uppgift att ansvara för 

undervisningen i grundskolan. För organiseringen av skolväsendet på 

kommunal nivå innebar direktiven för statsbidrag att det tidigare 

beslutet om en enda skolstyrelse gällde. I de fall skolväsendet i 

kommunen hade fler än sju parallella klasser, skulle en skolchefstjänst, 

som också kunde vara rektor, inrättas.286 Trots det kommunala 

huvudmannaskapet fanns det alltså styrning från centralt håll.  

 

Länsskolnämnden var sedan år 1958 den statliga tillsynsmyndighet 

under Skolöverstyrelsen som tillhandahöll råd, anvisningar och 

långsiktig planering av skolverksamheten. Det var också 

Länsskolnämndens inspektörer som inspekterade verksamheten på 

plats i de enskilda skolorna. Från år 1967 inrättades därtill 

                                                
284 Olika kurser inom ämnena syftade till möjligheten att differentiera eleverna inom ämnet. 
Exempelvis genom att placera ”begåvade elever” i en grupp och ”mindre begåvade” i en 
annan grupp. Begrepp som ”särskild” och ”allmän” har exempelvis använts för skilda 
grupperingar inom ett ämne.  
285 Riksdagen 1962:22, AK, s. 6–7, 51–52, 60; FK, s. 34, 36, 39, 43. 
286 SFS 1962:319, 1 kap. § 1,3 samt 2 kap. om skolstyrelse.  
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arvodestjänster som huvudlärare. Dessa skulle främst ägna sig åt 

pedagogiska frågor och stöttning åt kollegor. Grundskolans införande 

innebar ökad administration. De större, centraliserade enheterna 

medförde exempelvis fler biträdande rektorer och ökat behov av 

administrativ personal. Förvaltningarna växte och byråkratiseringen 

med dem.287 När grundskolan infördes läste eleverna sammanhållet i 

årskurs sju och åtta medan årskurs nio delades in i olika tillval, 

förenklat i gymnasieförberedande- (9G), yrkesförberedande- (9Y) och 

allmänna linjer (9A).288 Differentieringen i årkurs nio med fria val 

innebar emellertid inte en jämn fördelning av valen. Det visade sig att 

två av tre elever valde 9G och att de andra två linjerna, i vissa 

kommuner, hade så få sökanden att de inte kunde erbjudas. Eftersom 

majoriteten elever drog sig mot teoretisk utbildning medförde det att 

Skolöverstyrelsen redan 1966 gjorde en översyn av läroplanen och i 

propositionen Revidering av läroplan för grundskolan, föreslogs och 

beslutades att linjeindelningen togs bort och att högstadiet skulle vara 

sammanhållet.289 Beslutet medförde att en ny läroplan Lgr-69, togs i 

bruk, och grundskolan blev i den bemärkelsen en enhetlig skola.  

Utgångspunkten från statens sida var att huvudmannaskapet vid 

införandet av grundskolan skulle vara kommunalt. Kommunernas 

allmänna skyldigheter för skolorna under den gemensamma 

skolstyrelsen, statliga som kommunala, blev likartade i och med 1962 

års skollag och skolstadga. Beträffande grundskolan och övriga 

kommunala skolor hade kommunen således ansvar för samtliga 

kostnader som inte täcktes av statsbidrag, bidrag från annan kommun 

eller andra medel.290 Etableringen av grundskolan och kommunernas 

ökade ansvar påverkade också gymnasieskolans organisation. När det 

gällde de statliga gymnasierna var kommunen skyldig att hålla mark, 

lokaler och inventarier samt svara för den yttre renhållningen. I och 

med införandet av grundskolan debatterades även frågan om 

                                                
287 Rothstein (1986), s. 183–185.  
288 Marklund & Söderberg (1964), s. 57–62 gällande fördelningen av linjeval. Linjevalen var 
mer komplicerade än att det var tre val i årskurs nio. Redan i årskurs 7 och 8 kunde 
exempelvis tillval göras och de tre linjevalen i årskurs nio var i sin tur indelade i flera olika 
val.  
289 Regeringens proposition 1968:129; Marklund & Söderberg (1964), s.134; Richardson 
(2010), s.116. 
290 Regeringens proposition 1970:4, s. 7–8.  
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gymnasiets huvudmannaskap i riksdagen och i utskottet.291 

Gymnasieutredningen som hade tillsatts 1960 framhöll att 

skolväsendet var uppbyggt med den kommunala grundskolan som bas 

och att undervisningen upp till universitetsnivå torde vara avsedd att 

utgöra en organisatorisk enhet, med ett enhetligt huvudmannaskap. 

Riksdagen godtog, efter utredningen, den följande propositionen, 

Angående reformeringen av de gymnasiala skolorna m.m. med 

förslaget att också gymnasiet skulle kommunaliseras.292 Motiven för ett 

kommunalt huvudmannaskap var att skolplaneringen ansågs utgöra 

den del av den samhällsplanering som kommunerna ansvarade för och 

planeringen bedömdes bli effektivare med ett helhetstänk. I debatterna 

i riksdagen och i utskottet var åsikterna att allteftersom 

kommunsammanslagningarna fortskred skulle den demokratiska 

förankringen bäst tillgodoses genom kommunalt huvudmannaskap. 

Ett kommunalt huvudmannaskap för grund- och gymnasieskolan 

skulle möjliggöra ett gemensamt utnyttjande av åtskilliga 

primärkommunala förvaltningsrutiner, exempelvis underhåll av 

skolfastigheter, bibliotek, personaltjänst, upphandling, elevvård och 

skolmåltidsverksamhet. År 1971 sammanfördes fackskola, gymnasium 

och yrkesskola till en skolform med ett kommunalt 

huvudmannaskap.293  

 

Sammanfattningsvis kan konstateras att skolans organisation var en 

mycket debatterad inrikespolitisk fråga efter andra världskriget. Ett 

uttalat mål för den statliga politiken var att utbilda fler och att se till att 

landet hade en kunnig/välutbildad arbetskraft. Utbildningsnivån 

skulle inte vara avhängigt ekonomisk bärkraft eller var någonstans 

man bodde. Med detta följde differentieringsfrågan, frågan om elever 

från olika samhällsklasser, från olika platser och med skilda 

förutsättningar kunde, eller ens borde, gå i samma skola och i samma 

klasser. Det var inte enbart eleverna som berördes av 

differentieringsfrågan. Upphörandet av realskolan som skolform 

                                                
291 Regeringens proposition 1970:4. Diskussionerna kring gymnasiet är av utrymmesskäl 
förenklade i denna text. Frågorna som bland annat diskuterades och som inte tas upp var 
exempelvis huvudmannaskapet och fördelningen mellan stat, landsting, kommunerna.  
292 Regeringens proposition 1964:171 
293 Regeringens proposition 1970:4 och 1970:159 samt Andra lagutskottets utlåtande nr. 
95 år 1970.  
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innebar att de skilda lärarkategorierna skulle sammanföras till en 

skolform vilket också var av relevans för differentieringsdebatterna.  

 

Riksdagsbeslutet om att påbörja en försöksverksamhet föregicks av 

debatter och ett långt utredningsarbete. Idén med en 

försöksverksamhet var att utvärdera och pröva. Oavsett vilka orsaker 

som låg till grund för beslutet kan sägas att det fanns motsägelsefulla 

drag i den skolpolitiska debatten inför beslutet. Vad var innebörden av 

en enhetsskola och vem skulle ha ansvaret?294 När beslutet om 

grundskolan togs överläts ansvaret för grundskolan på kommunerna.  

För huvuddelen av de inblandade innebar förändringarna som ledde 

fram till grundskolans etablering troligen mer av konkreta, isolerade 

frågor än av tankar på en gemensam stor förändring. Lokalfrågor och 

anskaffning av lärare var exempelvis två betydelsefulla frågor 

tillsammans med frågor som: Vem gör vad? Vem ansvarar för vad? och 

Hur får vi råd? I de nästkommande kapitlen, 4 och 5, presenterar jag 

resultaten av min undersökning om hur grundskolan realiserades på 

lokal nivå, närmare bestämt i Storfors och Arvika, där bland annat 

dessa frågor kom att aktualiseras.  

  

                                                
294 Richardson (1978), s. 176–180 beskriver enhetsskolbegreppets mångtydiga innebörd.   



92 
 

4 Från folkskola till grundskola: skolpolitiken realiseras 

i Storfors  

 

Som nämnts i inledningen och bakgrundskapitlet var det vid tiden för 

undersökningsperioden kommunernas ansvar att fördela välfärden 

och att se till att politiska intentioner och beslut förverkligades. Idén 

om en enhetlig skola var en betydande faktor i välfärdsbygget och 

etableringen av grundskolan på lokal nivå var således en viktig faktor 

för moderniseringen av Sverige.295 Här är nu intresset riktat mot 

glappet mellan formuleringsarenan och realiseringsarenan enligt 

Lindensjö och Lundgrens modell.296 Hur lokala aktörer responderade 

på statliga beslut gällande skolväsendet samt vilken betydelse lokala 

intressen och förhållanden, den kommunala nivåns 

handlingsutrymme, hade för etableringen av grundskolan i det område 

som idag är Storfors kommun är det som behandlas.  

 

För att belysa det lokala perspektivet i processen från folkskola till 

grundskola har i huvudsak arkivmaterial från Storfors kommunarkiv 

använts, främst folkskolestyrelsens handlingar. I Storfors 

kommunarkiv ingår även handlingarna från Bjurtjärn och Lungsund, 

som bildade Ullvättern 1952. Storfors påverkades av och samarbetade 

med nämnda kommuner gällande skolväsendets organisering, således 

har även dessa handlingar använts. Detsamma gäller för 

grannkommunen Kroppa, vars handlingar finns i Filipstads 

kommunarkiv. För att få kunskap om den centrala nivåns intentioner 

och beslut har folkskoleinspektörens samt skolkommissionens arkiv 

tillsammans med material från statistiska centralbyrån, statens 

offentliga utredningar och riksdagshandlingar, bidragit till kapitlet om 

Storfors.  

 

Redogörelsen för processen till en enhetlig skola i Storfors inleds med 

en övergripande presentation av de områden som sedan 1971 utgjorde 

Storfors kommun. Det första delavsnittet, Om Storfors, är tematiskt 

framskrivet, vilket innebär att årtal återkommer.  

                                                
295 Se exempelvis nämnda Wångmar (2003); Ekström von Essen (2003).  
296 Lindensjö & Lundgren (2010), s. 169, 171. 
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I de följande tre delavsnitten 2-4, är framställningen i huvudsak 

kronologisk. I det andra delavsnittet behandlas samarbeten mellan 

Storfors och angränsande kommuner där lokala förhållandens 

betydelse och lokala aktörers intressen utifrån den statliga intentionen 

att anordna försöksverksamhet berörs. Det tredje delavsnittet redogör 

för vilka problem och lokala lösningar som uppstod i och med 

försöksverksamheten i Storfors och det fjärde delavsnittet redogör för 

grundskolans genomförande samt följder av etableringen av 

grundskolan i Storfors.  

Avslutningsvis görs en sammanfattande analys av de förhållanden och 

intressen som var av betydelse för skeendena i kommunen, samt hur 

kommunen påverkades av processen. 

 

 

Om Storfors 

 

Storfors var länge ett geografiskt område inom Kroppa landskommun. 

År 1950 bröt sig Storfors ur landskommunen och bildade Storfors 

köping. År 1971 bildades Storfors kommun av köpingen och 

grannkommunen Ullvättern.297 Ullvättern är ett exempel på att 

kommunsammanslagningen 1952 inte var tillräckligt genomgriplig för 

att hantera välfärdsfrågor som exempelvis skolan. Ullvättern tillkom, 

som nämnts i avsnittet om undersökningens kommuner, när de två 

landskommunerna Bjurtjärn och Lungsund slogs samman, år 1952. I 

det följande kommer således främst Storfors men också Ullvätterns 

förutsättningar för att etablera enhetsskolan att analyseras, eftersom 

den senare kom att få betydelse för utvecklingen i Storfors.298 

                                                
297 Andersson (1993) s. 77.  
298 Se karta och avgränsningar i denna avhandlings metodavsnitt samt bilaga 2 för 
utförligare information om områdena.   
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Bild 3. Storfors med angränsande kommuner samt restider omkring 1955. 
Restider från Nykroppa och dess omland baserat på järnvägs- och busstider, 
väntetider ej inräknat. Foto av författaren. 
Källa: Ej arkivförd mapp märkt ”Enhetsskolan” (FKA). 

 

I Ullvättern var de flesta sysselsatta med jordbruk medan industrin 

dominerade i Storfors. Ullvättern saknade egentlig tätbebyggelse och 

hade inte heller någon huvudort. Kommunikationsförbindelserna både 

inom och mellan de tre områdena Kroppa, Storfors och Ullvättern var 

relativt goda. Från Storfors fanns det tåg- och bussförbindelser till 

såväl Kroppa som Ullvättern (se bild 3.). Avståndet mellan Kroppa och 

Storfors var fjorton kilometer landsvägen och tolv kilometer med 

järnvägen. Restiden var dryga tio minuter via järnvägen. Avståndet 

mellan de olika skolorna i Ullvättern och Storfors varierade mellan sex 

till sjutton kilometer.299  

 

Storfors har beskrivits som det ekonomiskt dominerande området 

både före och efter utbrytningen från Kroppa. En betydande faktor var 

bruket. Storfors bruk var ett av de stora järnbolagen som år 1866 

bildade Storfors bruks aktiebolag. År 1918 hade Storfors rörverk 

införlivats med bolaget Uddeholm AB som kom att bli det ledande 

företaget i området och det som svarade för de flesta arbetstillfällena. 

                                                
299 Brev 25/10 1956 från folkskoleinspektören Ragnar Israelsson till kungliga 

Skolöverstyrelsen, Värmlands läns östra folkskoleinspektörers arkiv FI:27. (VA).   
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Tillsammans med ökat antal arbetstillfällen ökade också Storfors 

ställning gentemot grannområdena.300  Storfors bruks aktiebolag och 

senare Uddeholm AB var betydande för lokalsamhället, bland annat 

genom engagemang i byggandet av bostäder för sina arbetare i 

kommunen, så kallade ”egnahemsbostäder”301. Dessutom gav 

Uddeholm AB kommunen ekonomiska bidrag, exempelvis för en 

tvättinrättning. I skolfrågor fanns representanter från Uddeholm AB 

med på möten med fullmäktige och med folkskolestyrelsen gällande 

skolorganisationen, en av Uddeholms ingenjörer, herr Nykvist, satt 

som ordförande i folkskolestyrelsen. Uddeholm AB både erbjöd och 

bistod med ekonomiska bidrag när kommunens och skolväsendets 

utveckling diskuterades och genomfördes. Bruken som betydande 

aktör i kommuner har påvisats av forskare tidigare, exempelvis i 

Madeleine Michaëlssons undersökning av järnbrukens bidrag till det 

lokala skolväsendet.302 Relationen mellan Storfors och Uddeholm är 

ytterligare exempel på bruken som betydande aktör. 

 

 

Brukets betydelse för orten 

Storfors köpings invånarantal ökade åren 1950–1968. De första sex 

åren med tjugo procent sedan i något mindre omfattning. Uddeholm 

AB erbjöd arbetstillfällen som i sin tur genererade än fler 

arbetstillfällen. År 1956 hade Uddeholm AB närmare tvåtusen 

anställda i Storfors följt av skogsbruket som hade omkring sjuttiofem 

anställda och elkraftverket med femtioen anställda. Drygt trettio 

personer var kommunalanställda och ungefär lika många var 

byggnadsgrovarbetare. I Storfors fanns det sju matvaruhandlare, 

bageri, bank, hotell och restauranger. Yrken som murare, snickare, 

målare, rörlednings-, väg-, vattenbyggnads- och järnvägsarbetare 

vittnar om inflyttningarnas inverkan på samhällsstrukturen. Även 

åkeri, telegraf, järn- och garnhandel fanns. De allra flesta, nittioåtta 

                                                
300 Ekman (1921), s. 486–537. 
301 ”Egnahem” var en folkrörelse som med statliga bidrag (1904–1948) bidrog till 
byggandet av bostäder för att motverka urbanisering. För mer om ”egnahem” se 
Germundsson (1993).  
302 Bruket som betydande aktörer i kommuner har tidigare synliggjorts av exempelvis 
Michaëlsson (2016); Ivener (2014); Tropp (1999). För tvättinrättningen se Protokoll 11/9 
1949 § 5, 8, Storfors köping kommunalfullmäktige AI:1. (SKA).  
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procent av befolkningen, bodde inom en radie av 1,5 km och nära nog 

hälften av befolkningen i Storfors arbetade eller gick i skola.303  

Socialdemokraterna hade politisk majoritet och deras starka fäste 

innebar att inflytandet i både kommunalfullmäktige och 

folkskolstyrelse i princip var intakt åren 1950–1967. På 

kommunalfullmäktigemöten diskuterades flertal förändringar i 

moderniseringens anda, ålderdomshem, offentliga toaletter och 

vattenledningar är några exempel. Utbrytningen från Kroppa hade 

medfört att skolorganisationen underlättades men i takt med den nya 

köpingens utveckling och befolkningsökning tillkom andra problem. 

När det gäller skolområdet handlade det framförallt om behovet av 

lokaler och lärare. Folkskolestyrelsens arbetsuppgifter ökade och 

under 1950-talet var lokalbristen ett av kommunens största problem 

gällande skolans organisation, detsamma gällde för bostadsfrågan. 

Under perioden 1950–1954 byggdes sextiotre så kallade ”egnahem”. 

Utöver det tillkom ytterligare närmare hundrafemtio nya lägenheter i 

kommunen.304  

 

Skolväsendet före år 1950  

Innan Storfors bröt sig ur Kroppa år 1950 bestod skolväsendet av 

folkskolor i både Kroppa och området Storfors. När folkskolestadgan 

infördes fanns omkring 1 440 invånare i Kroppas socken där Storfors 

ingick. Fattigdom och långa avstånd gjorde det svårt att bedriva 

undervisning och införandet av folkskolestadgan ansågs inte ha 

inneburit någon större förändring för utbildningsmöjligheter i 

området. I grannområdena Lungsund, Nykroppa och Gammelkroppa 

användes olika lokaler som skolor, exempelvis disponentens bostad 

och sockenstugan.305 År 1870 tillsattes en folkskollärare i området 

Storfors. I takt med att bruket expanderade förändrades skolväsendets 

utveckling. Från att i början av 1910-talet ha gått relativt långsamt till 

att nya skollokaler uppfördes, fler lärartjänster tillsattes och 

ekonomiska satsningar på lärares bostäder och på skolan gjordes. Från 

år 1918 infördes obligatorisk tvåårig fortsättningsskola och år 1925 

byggdes gymnastikhus för eleverna. Kroppa och området Storfors 

                                                
303 Ansökan om försöksverksamhet 1956, Ullvättern folkskolestyrelse AII:2. (SKA).  
304 Protokoll 28/1 1955 § 93. Storfors Kommunalfullmäktige AI:1. (SKA). 
305 Överström (1947), s. 248, 256, 258. 
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samarbetade med angränsande kommuner bland annat gällande skola 

och utbildning. Det område eller den kommun som hade ekonomiska 

förutsättningar avlönade läraren och betalning kunde exempelvis vara 

ved, spannmål och pengar.306   

 

Samarbeten mellan kommunerna var rimligen inte alltid problemfria 

och kunde påverkas av statliga direktiv. Som framgår av följande 

exempel uppstod problem när statliga beslut inte tog hänsyn till lokala 

förhållanden.307 Exemplet handlar om att en skola beslutades läggas 

ner 1933. Skolan var nyligen ombyggd och hade gjorts på grund av att 

staten, via domkapitlet, hade önskat ändring till en fast skola. 

Folkskolestyrelsen åberopade således ersättning för kostnaderna de 

haft för att bygga om skolan. De menade också att skolan skulle komma 

att behövas snart igen eftersom barnantalet ökade och att det skulle bli 

svårt att sammanföra bruks- och skogsbo i en gemensam skola då ”[…] 

den skillnad i levnadsvillkor och mentalitet som föreligger blir svår att 

sammanföra.”308 Protesten visar hur skilda platser kunde definiera 

människor vilket också Dahlkwist undersökning om Trönö visat.309 

Utifrån folkskolestyrelsens åsikt att det var problematiskt att 

sammanföra ”bruks- och skogsbo” kan antas att samarbeten mellan 

olika kommuner inte var problemfria.310  

 

Skolplaneringen sköttes i huvudsak av den lokala folkskolestyrelsen 

medan folkskoleinspektören kontrollerade och godkände de dokument 

som sedan skickades till Skolöverstyrelsen som tog de slutgiltiga 

besluten. Folkskoleinspektörens roll medförde besök i de olika 

skolområdena. I området Storfors ökade besöken avsevärt andra 

hälften av 1940-talet. Exempelvis gjordes sexton inspektioner i 

Lungsund från 1939–1947 och mellan 1948–1951 gjordes tjugosex 

inspektioner. Ökningen, som skedde samtidigt som idéerna om 

enhetsskolan fick fastare form och beslutet om enhetsskoleförsöket 

                                                
306 Bilder ur vår folkskolas historia 7/6 1942, s. 11, Lungsund folkskolestyrelse u.å. FII. 

(SKA). Lönen för läraren 1842 uppgavs vara 53 riksdaler och 16 skilling, 8 tunnor säd, 

kofoder till en ko samt bostad om ett litet rum, räknat på ett år.  
307 Dahlkwist (2022), s. 189 har påtalat statliga direktiv som orsak till lokala konflikter.  
308 Brev till ”Högvördiga domkapitlet Karlstad” 23/1 1933, Lungsund folkskolestyrelse FII:2. 

Brevet finns också i Storfors skolstyrelse EII:1 (SKA). 
309 Dahlkwist (2022), s. 26, 47, 189, 244.  
310 Westberg (2014), s. 170–171, 305 om sociala mekanismer och dess betydelse.  
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togs på statlig nivå, kan tänkas berott på statens bristande tilltro till de 

kommunala aktörerna i en fas där försöksverksamheten skulle 

påbörjas. Samtidigt hade kriget påverkat möjligheterna att inspektera, 

vilket rimligen medförde minskat antal besök. Inspektören lät 

exempelvis meddela att han hade svårt att ta sig till kommunen under 

krigsåren då han ”[…] är utan bensin och inte kan cykla hur långt som 

helst.”311  

 

Folkskoleinspektören gav direktiv till den lokala folkskolestyrelsen om 

hur både lärare och folkskolestyrelsen skulle agera och hantera 

skolrelaterade frågor. Dessa direktiv följdes senare upp genom 

kontrollerande frågor. En hel del brevväxling gällande vad som skulle 

göras, hur det gjordes och att det blev gjort finns att tillgå. Det var 

emellertid ingen ensidig kommunikationsväg. I planeringarna 

rådfrågades folkskoleinspektören i olika ärenden, om 

undervisningstid, hur raster skulle förläggas, om inköp av läromedel 

och hur friluftsdagar skulle hanteras. Den lokala folkskolestyrelsen 

efterfrågade också tydligare direktiv från staten i frågor som gällde 

bidrag. Den lokala nivån agerade också utan inrådan eller direktiv från 

folkskoleinspektören. Lokala initiativ kunde exempelvis få till följd att 

lokala reformer genomfördes innan statliga beslut hade tagits. 

Exempelvis införandet av ett sjunde skolår och fria läromedel. År 1932, 

fyra år innan det statliga beslutet togs om ett obligatoriskt sjunde 

skolår, införde folkskolestyrelsen i Kroppa sjuårig folkskola.312 När 

statliga bidrag utgick för fritt skolmateriel år 1947 hade skolbarnen i 

området Storfors haft fritt skolmateriel i många år.313 Skälen som 

uppgavs till reformernas genomförande var att kunskaper om 

närområdet och det personliga engagemanget tillsammans med lokala 

anpassningar gjorde att skolorganisationen fått ”[…] den positiva 

utvecklingen.”314  

 

                                                
311 Brev från Folkskoleinspektören i Örebro, 25/5 1940, Bjurtjärn folkskolestyrelse EII:1. 
(SKA). 
312 Regeringens proposition 1936:99; Riksdagens protokoll bihang 1936:110.  
313 Årsredogörelse Kroppa läsåret 1932–33, s. 12, Storfors skolstyrelse EII:5. (SKA). 
314 Protokoll 22/5 1944, Lungsund folkskolestyrelsen E:2; Reglemente för Lungsunds 
skoldistrikt 1939, kap. 2 § 5 Lungsund folkskolestyrelse u.å. FII; Brev till ”Högvördiga 
domkapitlet i Karlstad” 23/1 1933, Lungsund folkskolestyrelse FII:2. Brevet finns även i 
Storfors skolstyrelse EII:1. (SKA). 
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I nutid, när denna undersökning görs, är Storfors en landsbygds- och 

utflyttningskommun starkt påverkad av 1970-talets stålkris. Det stora 

bruket, Uddeholm AB, såldes i början av 1980-talet. De många 

arbetstillfällen som bruket genererat försvann, med utflyttningar som 

konsekvens. Under undersökningsperioden, åren 1950–1968 var 

omständigheterna annorlunda. Då var Storfors en 

inflyttningskommun som expanderade. Bruket gav arbetstillfällen, 

bostäder behövdes och kommuninvånarna arbetade på olika sätt för att 

följa den moderniserings- och demokratiseringsiver som fanns i landet 

efter andra världskrigets slut. Det är det expanderande Storfors under 

åren 1950-1968 vi fortsättningsvis möter.  

 

 

Politik och skolans styrning i Storfors 

 

Storfors köping som bröt sig ur Kroppa 1950 låg i sydöstra Värmlands 

län (se bild 1.). Köpingen var till ytan mindre än sina grannkommuner, 

men hade fler invånare (se bilaga 2). Den nybildade köpingen hade 

ingen egen kyrka och tillhörde därför Kroppa församling fram till år 

1960, då Storfors kyrka invigdes.315  

Storfors hade, i likhet med Kroppa, en stark socialdemokratisk 

majoritet under hela undersökningsperioden, 1950–1968. Vid valen 

åren 1950–1962 fanns totalt tjugofem platser i fullmäktige. Av dessa 

hade socialdemokraterna som minst tjugo och som mest tjugotvå 

platser. Från valet 1966 höjdes antalet platser i fullmäktige till 

trettiofem platser. Socialdemokraterna hade fortsatt majoritet med 

tjugoen platser.316 De som valdes till fullmäktige hade även plaster i 

andra styrelser eller nämnder. Kommunalfullmäktige beslutade om 

vilka som skulle sitt i folkskolestyrelsen och de utsåg även icke 

förtroendevalda till platser i folkskolestyrelsen/skolstyrelsen.317  

                                                
315 År 1942 blev Storfors eget kyrkobokföringsdistrikt. En kyrkogård anlades år 1950. Först 
1959 invigdes Storfors egna kyrka och 1960 blev Storfors egen församling.  
316 Andra största parti var folkpartiet med två platser. I och med ökningen av 
kommunalfullmäktigeplatser blev centerpartiet andra största parti med fem platser.  
317 Förteckning på ordinarie ledamöter i Storfors skolstyrelse från 23/9 1949 till 31/12 1955 
samt mellan 8/9 1957 till 31/12 1963, Storfors skolstyrelse, AIa:2. (SKA).  
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I den nybildade köpingen valdes överläraren Esaias Dahlin till 

ordförande i kommunalfullmäktige.318 Esaias Dahlin var ordförande 

fram tills han gick i pension år 1958. Innan utbrytningen från Kroppa 

hade han varit ordförande i Kroppa folkskolestyrelse i många år. Esaias 

Dahlens överläraruppdrag avslutades med pensionering år 1952. Då 

tillsattes Olof Olsson som överlärare i Storfors.  

 

Som i Sveriges övriga kommuner hade folkskolestyrelsen, på lokal nivå, 

ansvaret för att bedriva skola och se till att barnen i kommunen fick 

den utbildning som staten beslutade om. Till stöd och hjälp men 

framförallt för att inspektera och se till att skolan fungerade som staten 

tänkt fanns det statliga folkskolinspektörer med varsina 

inspektionsområden.319 Storfors, med grannkommunerna Lungsund 

och Kroppa tillhörde Filipstads inspektionsområde. Grannkommunen 

Bjurtjärn tillhörde Örebro inspektionsområde fram till och med 

kommunsammanslagningen år 1952 då Lungsund och Bjurtjärn slogs 

samman och bildade landskommunen Ullvättern.320 Då tillhörde de 

alla Filipstads inspektionsområde vilket troligt underlättade 

kommunala samarbeten gällande skolan.  

 

Överläraren Esaias Dahlin tyckte att utbrytningen från Kroppa innebar 

en avsevärd lättnad beträffande det administrativa arbetet och 

handläggningen av ärenden när enheten blev mindre. En mindre 

kommun medförde förvisso ekonomiska påfrestningarna men 

arbetsförhållanden och konjunkturerna såg positiva ut.321 I Storfors var 

folkskolan fördelad på fyra skolhus och det fanns en yrkesskola (se bild 

4.). I grannkommunerna var folkskolorna mer utspridda (se bilaga 8).  

                                                
318 Som nämnts var distriktsöverläraren ansvarig för alla kommunens skolor, till skillnad 
från överlärare i större kommuner som var överlärare i en skola (jmf. rektor).  
319 Ullman (1997), s. 66; Evertsson (2012), s. 625.  
320 Andersson (1993), s. 77. Statistiska centralbyrån (1952), s. 93 anmärkning nr. 9. 
321 Brev undertecknat Es. Dahlin Storfors augusti 1950, Storfors skolstyrelse EII:5. (SKA). 
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Bild 4. Vykort på skolhus i Storfors efter 1905.  

Källa: Storforssidan, http://www.lokurban.se/storfors.htm (Hämtad 220602) 

 

För teoretisk utbildning efter folkskolan var kommunerna 

Kristinehamn och Filipstad med realskolor och gymnasier närmast.322 

År 1950 beräknades omkring tio till femton procent av eleverna i 

Storfors fortsätta till högre skolor.323  

 

Utöver folkskollärare och småskollärare fanns som nämnts 

överläraren. I uppdraget som överlärare ingick att vara sekreterare vid 

folkskolestyrelsens möten och att ha den direkta kontakten med 

folkskoleinspektören.324 I överlärarens ordinarie arbetsuppgifter 

ingick förutom undervisningsskyldighet ansvar för planering av antal 

klasser, att tillgodose behovet av lärare, organisera läsåret, lovdagar, 

skolskjutsar och annat som hörde skolorganisationen till.325 Vid skolor 

med mer än en läraravdelning tillsattes också en tillsyningsman med 

ansvar för: ordning, in- och utskrivningar, förslag på arbetsordningar, 

material från skolstyrelsen, inventarieförteckningar och statistik för 

skolan. Det var folkskolestyrelsen som årligen utsåg 

tillsyningsmännen. För enkelhetens skull var det oftast någon ur 

                                                
322 Från centrala Storfors är det cirka 2,5 mil till Filipstad som ligger norrut, sträckan är 
densamma till Kristinehamn som ligger söder om Storfors.  
323 Uppgifter rörande elevantal och läraravdelningar 4/4 1950, Storfors skolstyrelse EII:1 
(SKA). 
324 Se kapitel 1 i denna avhandling Skolbyråkratin växte fram för mer information om 
folkskolinspektörer och överlärare.  
325 Regeringens proposition 1954:135, s. 4.  

http://www.lokurban.se/storfors.htm
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folkskolestyrelsen som bodde i närheten av skolan som valdes för 

uppdraget.326  

 

Det var inga större förändringar i folkskolestyrelsen/skolstyrelsen i 

Storfors åren 1949-1967 (se bilaga 3). När den nya skolstyrelselagen om 

gemensam skolstyrelse infördes 1958 tillkom två platser. Arbetet för 

styrelsen utvecklades och administrativa uppgifter ökade i takt med 

skolväsendets utveckling. Av ledamöterna var en kvinna representerad 

i folkskolestyrelsen och med den nya skolstyrelsen tillkom ytterligare 

en. Kvinnorna omnämns sällan, i princip aldrig, i protokollen.327  

 

I Storfors skoldistrikt, läsåret 1950/51 fanns det fjorton lärare och 315 

elever fördelat på tretton klasser i årskurserna ett till sju. Elevantalet i 

klasserna varierade från nitton elever till trettiotvå elever. I snitt var 

det tjugofyra elever per klass. Antalet elever ökade stadigt (se diagram 

3.) långt mer än vad överläraren räknade med när han gjorde sina 

prognoser. Redan läsåret 1952/53 var det drygt etthundra fler elever än 

den prognos som gjorts bara tre år tidigare och de skolor som fanns 

räckte inte till för att fylla behovet av utbildning för kommunens 

barn.328 Under åren 1950–1968 behövdes även provisoriska 

skollokaler, exempelvis affärslokaler, nyttjas.329 Det som vållade stora 

problem för folkskolestyrelsen i Storfors var lokalfrågan och 

lärarbristen.330  

 

Även om inflyttningarna till Storfors innebar ökade skatteintäkter för 

kommunen innebar det också sannolikt kostnader och arbete för 

folkskolestyrelsen i form av att fler lärare, fler skolsalar och ytterligare 

skolmaterial rimligtvis behövdes.  

                                                
326 Tillsyningsmännen var till för att underlätta den lokala folkskolestyrelsens arbete genom 
att ha tillsyn över skolgången. Tillsyningsmännens uppdrag omnämns i exempelvis SFS 
1882:8 § 44.   
327 Uppgifterna om folkskolestyrelserna är hämtade från olika dokument i Storfors 
skolstyrelse E1:6; AIa:2; AIa:3. (SKA). 
328 Uppgifter om antal elever och antal lärare finns på diverse olika sammanställningar 
exempelvis, Redogörelse bifogad framställningen om införande av försöksverksamhet med 
nio-årig enhetsskola sammanställd av Olof Olsson 1955/1956, Storfors skolstyrelse AIa:2; 
EII:2. (SKA). 
329 Exempelvis fanns skolor i områdena Viken, Smedbyn och Björkåsen. 
330 Se Redovisningar från det första året som egen köping skrivet av överläraren Es Dahlin 
daterat augusti 1950 och hösten 1951, Storfors skolstyrelse EII:5. (SKA). Ringarp et al. 
(2017) lyfter fram lärarbristen och lokalfrågor som betydande för skolväsendets utveckling.  
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Diagram 3. Beräknat antal och antal elever i Storfors köping 1950–1957 

 
Källa: Div. uppgifter rörande barnantal och läraravdelningar, Storfors 

skolstyrelse EII:2. (SKA).  

 

I kommunalfullmäktiges budget för 1952 framgick att skolfrågor 

väntades ta en stor del av kommunens resurser. Även om en budget 

inte de facto beskriver vad och hur pengarna har använts visar den att 

kommunalfullmäktige förväntade sig att skolorganisationen skulle bli 

kostsam. Folk- och fortsättningsskolan budgeterades för närmare 

trehundra tusen kronor, vilket var den högsta posten i kommunens 

budget. Kommunens budgeterade utgifter för folk- och 

fortsättningsskolan var mer än dubbelt så hög som den näst högsta 

kostnaden som var fattigvården. Ökningen i kommunernas utgifter kan 

enligt Tropp ses som en indikation på kommuners utveckling och en 

effekt av lokala initiativ.331   

 

I detta delavsnitt har översiktliga beskrivningar av området Storfors 

samt om skolväsendets utveckling och brukets betydelse för området 

gjorts. I kommande delavsnitt 2 kommer åren 1950–1956 behandlas. 

 

  

                                                
331 Årsredovisning från Storfors köping, Värmlands läns östra folkskoleinspektörers arkiv 
FI:24. (VA). Skolan budgeterades för 286 665 kronor följt av 122 470 kronor för 
fattigvården följt av tvättinrättningen 68 575 kronor och av polisens 37 376 kronor. Se 
också Tropp (1999), s. 140–143.  
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Lokalt handlingsutrymme: samarbeten för enhetlig skola, åren 

1950–1956  

 

I det nybildade Storfors tycks inte frågan om försöksverksamhet ha 

haft någon betydande påverkan på den offentliga politiska arenan. 

Enhetsskoleförsöket omnämns inte i folkskolestyrelsens protokoll de 

första åren, inte heller i protokoll från kommunalfullmäktige. Däremot 

förändrades det när angränsande kommuner intresserade sig för 

försöksverksamheten. Syftet med delavsnitt 2 är att redogöra för olika 

lokala förhållandens och lokala aktörers betydelse, exempelvis 

angränsande kommuner, för de statligt initierade idéerna om en 

enhetlig skola i det lokala skolväsendets utveckling.  

 

 

Enhetsskola men ingen försöksverksamhet 

Även om försöksverksamheten inte omnämns i protokollen från 

Storfors fanns enhetsskolan med i planeringen av skolorganisationen. 

En utredningskommitté för skolväsendet tillsattes i december 1953 av 

folkskolestyrelsen i Storfors. Överläraren Olsson var sammankallande 

och det som främst diskuterades var skollokalsbehovet och om en 

centralisering av skolorna i området skulle kunna lösa problemen med 

lokaler. I samband med diskussionerna om skollokaler togs en 

kommande enhetsskola och samarbete med den nybildade 

grannkommunen Ullvättern upp.332  Trots att det var först 1956 som 

riksdagen faktiskt uttalade att försöksverksamheten skulle leda till en 

nioårig enhetsskola hade överläraren i Storfors inställningen att en 

enhetsskola skulle komma att införas.333  

Riksdagen har ju beslutat i frågan, och denna nya skolorganisation kommer 
således att genomföras i Storfors också. När detta sker blir en annan fråga. 
[---] En annan sak som jag också skulle vilja att vi diskuterar på dagens 
sammanträde är samarbetet med Ullvättern för lösandet av undervisningen 
på enhetsskolans högstadium.334  

I samband med folkskolestyrelsens diskussioner om ett kommande 

högstadium uttrycktes också behovet av samarbete med angränsande 

kommuner. För organiseringen av högstadiet föreslogs samarbete med 

                                                
332 Protokoll 5/10 1954 § 3, Storfors skolstyrelse AIa:1. (SKA).  
333 PM nr.1 4/12 1953 överlärare Olsson, Storfors skolstyrelse BII:2; Protokoll 5/10 1954 § 
3, Storfors skolstyrelse AIa:1. (SKA). 
334 PM nr.1 4/12 1953 överlärare Olsson, Storfors skolstyrelse BII:2 och EII:2. (SKA). 
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Ullvättern. Kroppa, som Storfors bröt sig ur, förekom varken som 

förslag till samarbete eller i diskussionerna om enhetsskola.335 Kroppa 

hade emellertid visat eget intresse för försöksverksamheten. Två år 

efter Storfors utbrytning hade kommundelegater från Kroppa besökt 

grannkommunen Laxå som redan deltog i försöksverksamheten för att 

få mer information om organisering och utfall. Ryktet hade sagt att 

försöksverksamheten inte skulle vara mer kostsam än folkskolan och 

Kroppa hade skickat in en ansökan om att få påbörja 

försöksverksamhet från läsåret 1954/55.336 Kroppa fick avslag på sin 

ansökan med motiveringen att befolkningsunderlaget var för lågt.337 

De behövde således samarbeta med angränsande kommuner. Ett 

avslag som vi får anledning att återkomma till.  

 

 

Kommunalt handlingsutrymme  

Det är rimligt att tänka sig att frånvaron av diskussioner om 

försöksverksamhet i Storfors inte nödvändigtvis berodde på en ovilja 

mot en enhetlig skola utan snarast på att det fanns flertal andra 

ärenden att hantera för den nybildade köpingen. Som nämnts, 

diskuterades en kommande enhetsskola även om inte 

försöksverksamhet var aktuellt. Det som talar för att det inte fanns 

någon motvilja mot en enhetsskola är planeringen för att en 

enhetsskola skulle införas, vilket togs upp vid flera tillfällen.338  

 

Då lokalfrågan för den nuvarande skolorganisationen ännu inte är löst och 
då lokaler för enhetsskolan måste åstakommas (sic!) inom en inte alltför 
avlägsen framtid, beslöt styrelsen att hos fullmäktige anhålla om största 
möjliga belopp fonderas till skolbyggnadsändamål.339   
 

Åsikten hos folkskolestyrelsen var att allmänheten skulle upplysas och 

informeras om den nya skolan så att människor inte var oförstående 

när frågan skulle bli aktuell.340 Intresset fanns således för enhetsskola 

men försöksverksamheten diskuterades inte. Det gjorde den däremot i 

grannkommunen Kroppa.  

                                                
335 PM nr.1 4/12 1953 överlärare Olsson, Storfors skolstyrelse BII:2 och EII:2. (SKA). 
336 Ej arkivförd mapp märkt ”Enhetsskolan”. (FKA). 
337 Ej arkivförd mapp märkt ”Enhetsskolan”. (FKA); Brev från Ragnar Israelsson 25/10 
1956, Värmlands läns östra folkskoleinspektörers arkiv FI:27. (VA). 
338 Protokoll 5/10 1954 § 3, Storfors skolstyrelse, AIa:1. (SKA).  
339 Protokoll 5/10 1954 § 3 punkt 8, Storfors skolstyrelse AIa:1. (SKA). 
340 PM nr.1 4/12 1953 överlärare Olsson, Storfors skolstyrelse BII:2 och EII:2. (SKA). 
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Samtidigt som Kroppa skickade sin ansökan till Skolöverstyrelsen om 

att delta i försöksverksamheten arbetade folkskolestyrelsen i Storfors 

med att reda i skollokalsfrågan. Skollokaler var en svår uppgift för 

kommunen och lokala utredningar gjordes för att lösa problemet.341 

Det var emellertid inte enkom nya reformer eller uppstådda situationer 

som påverkade lokalbristen. Även äldre reformer kunde påverka. Det 

sjunde skolåret exempelvis. I Kroppa, Lungsund och Bjurtjärn hade, 

som nämnts, ett sjunde skolår påbörjats redan innan beslutet togs i 

riksdagen. Sjutton år senare var det ändå inte genomfört på alla skolor 

i området. I takt med att det sjunde skolåret infördes på flera av 

kommunens skolavdelningar ökade också behovet av lokaler.342  

 

Skolokalsutredning var klar hösten 1953. För att klara skolväsendets 

organisering var samarbete med Ullvätterns skoldistrikt lösningen. 

Trots den kommunsammanslagning som gjordes 1952 var fortsatt flera 

kommuner för små för att ensamma kunna hantera 

försöksverksamheten och kommande enhetsskola. Främst var det 

införandet av högstadiet som krävde ett visst invånarantal och både 

Ullvättern och Storfors hade för lågt invånarantal, således valde de att 

samarbeta.343   

 

Organiseringen av undervisningen på högstadiet innebar skilda ämnen 

och behovet av fler lärare. Fler lärare medförde väsentligen högre 

kostnader än när en lärare hade all undervisning i en klass. Ytterligare 

en kostnad var behovet av ämnessalar. För att kunna bygga ett 

högstadium behövdes byggnadsbidrag och för att få det krävdes ett 

tillräckligt stort invånarantal vilket löstes med samarbeten mellan 

kommuner. Samarbeten innebar emellertid inte enkom lösningar, de 

kunde även medföra problem för kommunerna, exempelvis gällande 

kostnader och rättvis fördelning av desamma.344  

 

                                                
341 Brev från överlärare Olsson daterade: 3/11 1953 och  4/12 1953; PM nr.1 4/12 1953 
överlärare Olsson samt brev från inspektör Israelsson 6/11 1953, Storfors skolstyrelse 
EII:2b. (SKA). 
342 Protokoll 5/10 1954 § 3 punkt 8, Storfors skolstyrelse AIa:1. (SKA).  
343 PM skolbyggnadsplanering 3/11 1953, Storfors skolstyrelse AIII:1; Brev från överlärare 
Olsson om akuta lokalproblemen 3/11 samt PM nr.1 4/12 1953 överlärare Olsson, Storfors 
skolstyrelse BII:2 och EII:2. (SKA). 
344 Se exempelvis Åberg (1988); Wångmar (2003); Westberg (2014); Dahlkwist (2022).  
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För att få hjälp med hur samarbeten skulle organiseras ekonomiskt 

önskade man från Storfors folkskolestyrelse tydliga direktiv från 

staten. Genom att lägga ansvaret på staten ansåg folkskolestyrelsen i 

Storfors att risken minimerades för konflikter mellan kommunerna. 

”Bestämmelser för att lösa ekonomiska spörsmål mellan samarbetande 

kommuner kan nog inte statsmakterna undgå att utfärda”.345  

 

Å ena sidan önskades bestämmelser från staten, å andra sidan finns 

exempel på att den lokala arenan agerade utifrån lokala intressen. Ett 

exempel på hur det kommunala handlingsutrymmet kunde ta sig 

uttryck var exempelvis när folkskoleinspektören hade andra 

uppfattningar än överläraren gällande planeringen för 

skolorganisationen och det tänkta samarbetet med Ullvättern. 

Folkskoleinspektören föreslog fler klasser och andra indelningar än 

vad överlärare Olsson gjorde. Folkskoleinspektören erbjöd sig därför 

att delta i överläggningen av samarbetsfrågorna med Ullvättern, när 

det var dags. När överlärare Olsson presenterade förslaget om 

samarbete med Ullvättern för folkskolestyrelsen var emellertid inte 

folkskoleinspektören närvarande. Det framkom inte heller att 

folkskoleinspektören hade haft andra åsikter och exempelvis 

förespråkat fler klasser än vad överlärare Olssons utredning föreslog. 

Överlärare Olsson presenterade sitt förslag angående klassindelning 

och kommande behov av skollokaler utan att nämna 

folkskoleinspektörens åsikter.346 Lokala anpassningar och lösningar 

gjordes i detta exempel utifrån lokala aktörers intressen.347  

 

 

Angränsande kommuners inverkan   

Åren 1955/56 var händelserika för försöksverksamheten, både i 

Storfors och för staten. Från Skolöverstyrelsen kom exempelvis nya 

tim- och kursplaner för försöksverksamheten år 1955 med ”teoretisk 

eller praktisk studiegång”. De statliga bidragen för yrkesskolor ökade 

väsentligt, det gällde även bidrag för företag att inrätta inbyggda 

                                                
345 Utredning om skollokaler, 3/11 1953, Storfors skolstyrelse BII:2; Utredningen angående 
samarbete med enhetsskola, Ullvättern folkskolestyrelsen E:2. (SKA). Om konflikter mellan 
kommuner se exempelvis Nyhlén (2011).  
346 Skolplanering överlärare Olsson 3/11 1953, Storfors skolstyrelse EII:2; brev från 

inspektör Israelsson 6/11 1953, Storfors skolstyrelse AIII:1. (SKA).  
347 Se exempelvis Tropp (1999), s. 265, om det lokala handlingsutrymmet.  
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yrkesskolor. Det mest avgörande för försöksverksamheten och 

kommande enhetsskola var emellertid riksdagens uttalande år 1956 att 

försöksverksamheten skulle komma att utmynna i en sammanhållen 

nioårig skola.348 Det uttalandet innebar bland annat att antalet 

kommuner som deltog i försöksverksamheten ökade avsevärt (se 

diagram 2.).  

 

I Storfors medförde bristen på skollokaler att man inte kunde erbjuda 

undervisning i enlighet med folkskolans läroplan. Exempelvis kunde 

inte antalet slöjdtimmar tas ut i tillräcklig utsträckning läsåret 1955. 

Det tycktes inte heller finnas någon lösning i sikte. Enligt överläraren 

Olsson skulle lokalfrågan knappast vara löst före 1960. I början av år 

1955 begärde därför folkskolestyrelsen prövning hos Skolöverstyrelsen 

gällande skoldistriktets lokalbehov. Ytterligare en lokalt tillsatt 

planeringskommitté för skollokalsbehov utsågs. För att klara av 

lärarförsörjningen, problemen med skollokaler och liknande 

påbörjades således återigen diskussioner om samarbete med 

kringliggande kommuner.349 Nu återkommer vi till det avslag Kroppa 

fick på sin ansökan till försöksverksamhet år 1953 på grund av för få 

invånare. I december 1955 bjöds ledamöter från kommunalfullmäktige 

samt folkskolestyrelsen i Storfors och Ullvättern in till ett möte i 

Kroppa, anledningen var att Kroppa behövde samarbeta för att kunna 

påbörja försöksverksamheten.350  

 

På mötet uppgav delegaterna från Kroppa att de hade två alternativ till 

samarbete. Antingen skulle de samarbeta med Filipstad eller med 

Storfors tillsammans med Ullvättern. Storfors delegater ifrågasatte 

Kroppas invit till samarbete eftersom de först hade frågat Filipstad. 

Trots den uppenbart negativa inställningen till, och ointresse av, att 

samarbeta med Kroppa var Storfors representanter intresserade av att 

framhålla kommunens intressen i skolorganiseringsfrågor. Under 

mötet var de pådrivande gällande försöksverksamheten och ansåg att 

Storfors var det område där centralskolan borde ligga. Ullvättern, den 

mer landsbygdsbetonade kommunen, uppgav sig främst vara 

                                                
348 Regeringens proposition 1956:123; Riksdagens protokoll bihang 1956:102.  
349 Protokoll daterat 11/2 1955 angående lokalbehov, Ullvättern folkskolestyrelse AII:3. 

(SKA).  
350 Mötet hölls i Nykroppa, vilken var Kroppas huvudort. Ej arkivförd mapp märkt 
”Enhetsskolan”. (FKA). 



109 
 

intresserade av en yrkesskola, framförallt en jordbrukslinje. Ullvättern 

visade inget intresse av att själva organisera teoretisk utbildning, till 

skillnad från Storfors som tydligt påtalade sig som centralort för den 

nya skolan.351 

 

På mötet i Kroppa debatterades skilda åsikter gällande 

försöksverksamhet och enhetsskola. Inte ens deltagare från samma 

kommun var överens. Åsikterna skiljde sig främst beträffande 

yrkesutbildning i relation till enhetsskola och vilken av dessa 

skolformer det var mest angeläget att avhandla och av vikt att planera 

för. I de tre orterna, där Storfors och Kroppa var de bruksbetonade och 

Ullvättern den mer landsbygdsbetonade, är det tydligt att 

yrkesutbildning var av betydelse för skolväsendets organisering. 

Uppenbart är också att de tre kommunernas representanter inte såg 

möjlighet att lösa både yrkesutbildning och försöksverksamhet, på 

samma gång. Trots meningsskiljaktigheter om samarbete, eller snarast 

beroende av meningsskiljaktigheterna resulterade mötet i att de tre 

kommunerna, Kroppa, Ullvättern och Storfors, satte samman en 

arbetsgrupp för att kunna hitta gemensamma lösningar på 

utbildningsorganisatoriska frågor.  

 

Utredningsgruppen fick namnet Utredningskommitté vilken bestod av 

tre medlemmar från varje kommun samt folkskoleinspektören. Syftet 

med utredningskommittén var främst att undersöka och utreda 

möjligheterna för eventuellt samarbete gällande försöksverksamheten. 

Diskussionerna om yrkesutbildning fick stå tillbaka något i det första 

skedet. Överläraren Olsson från Storfors blev sammankallande. 

Gruppen bestod således av representanter från den lokala arenan, med 

både politiker och tjänstemän, samt den centrala arenan med 

folkskoleinspektören som representant. Gruppen hade möten en gång 

per månad och främst diskuterades om centralskolan skulle ligga i 

Kroppa eller i Storfors, Ullvättern nämndes aldrig som alternativ. 

Gällande yrkesskola fanns två skilda åsikter. En sida förespråkade att 

utbildningen borde ta hänsyn till ortens näringsliv, där det lokala 

intresset skulle styra utbudet av yrkeslinjer. Den andra sidan menade 

att en yrkesskola inte fick vara ett bolagsintresse. Istället skulle den 

                                                
351 Om kommuners relationer till varandra och status dem emellan som påverkansfaktorer 
se Wångmar (2003), s 91; Westberg (2014), s. 305.  
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arbetskraft som Sverige i sin helhet behövde avgöra yrkesskolornas 

inriktningar.352 Frågor om yrkesutbildning kom att få mer utrymme 

längre fram i processen till grundskola, vilket vi återkommer till.  

 

 

Lokala utredningskommittéer: centralisering och det lokala 

näringslivet 

Överlärarämbetet, via Olsson, hade en viktig roll i organiseringen av 

skolväsendet, både på den egna lokala arenan men också som 

sammankallande i de tre kommunernas tillsatta utredningsgrupp. Det 

var emellertid ingen enkel uppgift att samarbeta över 

kommungränserna. Det är exempelvis tydligt att samarbete med 

Kroppa egentligen inte var önskvärt, varken från Kroppa eller från 

Storfors representanter. Överlärare Olsson uttryckte att det bästa vore 

om var och en på egen ort kunde lösa enhetsskolans problem och att 

Storfors aldrig tänkt på ett samarbete med Kroppa, ”Om tvivel och 

misstänksamhet ska råda är det ju lika bra att inget samarbete kommer 

till stånd.”353 De tre mest omdebatterade frågor i utredningskommittén 

gällde placeringen av centralskolan, fördelningen av kostnader samt 

relationen till lokalsamhällets näringsliv. Utöver dessa frågor var 

bristen på lokaler ett problem för införandet av enhetsskola. Trots att 

det fanns ovilja att samarbeta var alla representanter uppenbart 

införstådda med att kommunerna var för små för att på egen hand lösa 

försöksverksamheten. De var också överens om att varje kommun i 

möjligaste mån skulle sköta sitt eget.354 Representanterna från de tre 

kommunerna var överens om att en centralisering av högstadiet inte 

skulle drivas längre än nödvändigt utan att en förnuftig planering för 

både undervisning och ekonomi skulle genomsyra utredningen. 

Representanterna ansåg också att det största problemet att lösa var 

skolskjutsar i samband med en centralisering. Så långt rådde 

samstämmighet, men det fanns flertal frågetecken kvar: exempelvis 

placering av skolor, kostnader och ersättningar samt vilka 

                                                
352 Mapp märkt ”Utredning”, Storfors kommunalfullmäktige AI:1. (SKA).  
353 Brev (u.d.) från överlärare Olsson till Kroppas representant. Ej arkivförd mapp märkt 
Enhetsskolan” brev till ”Broder Lars” undertecknat ”Med de bästa hälsningar Olof”. (FKA). 
354 Protokoll utredningskommittén 2/3 1956, Ullvättern folkskolestyrelse AII:2. (SKA). 
Liknande problem syns i exempelvis Dahlkwist (2022); Ringarp (2018); Michaëlsson 
(2016); Nordin (2014). 



111 
 

utbildningsinriktningar som skulle erbjudas eleverna i det nionde 

skolåret.355   

 

Både Storfors och Kroppa framhöll att en centralisering bäst gjordes 

hos dem. Storfors representanter var så övertygade om att de var det 

bäst lämpade alternativet så de föreslog att centrala 

skolmyndigheterna borde avgöra var den förnuftigaste placeringen för 

en centralisering skulle vara. En annan fråga som diskuterades var 

vilken av kommunerna som skulle ha vilken av de olika linjerna på 

högstadiet. Främst fördes diskussionerna om 9Y, den yrkesinriktade 

delen av högstadiet. Kostnadsfördelningen mellan kommunerna var en 

väsentlig fråga och yrkesutbildningarna riktade mot industrin kostade 

exempelvis mer än de teoretiska linjerna.356 Ullvätterns representanter 

uppgav att de inte hade befolkningens stöd för försöksverksamhet och 

önskade därför en jordbrukslinje som alternativ till industriell 

yrkeslinje. Det skulle väsentligen öka förståelsen för en 

försöksverksamhet hos befolkningen.357  

 

För att ekonomiskt klara försöksverksamhetens yrkeslinjer 

kontaktades ledningen på Uddeholm AB. Det visade sig att de var 

mycket intresserad av samarbete men att de var tveksamma till en 

jordbrukslinje. De var däremot villiga att stå för delar av kostnader för 

en yrkesutbildning anpassad efter bolagets intressen. Ledningen 

önskade också påbörja yrkesskola direkt eftersom behovet av 

arbetskraft var stort.358 Om yrkesutbildningen skulle organiseras för 

det lokala näringslivets behov eller för landets behov hade diskuterats 

på möten i kommunerna. Uddeholm AB:s ekonomiska stöd medförde 

att satsningar på yrkesutbildningen i Storfors främst gjordes utifrån 

det lokala näringslivets behov.359 

                                                
355 Protokoll från utredningskommittén, 13/1 1956, Ullvättern folkskolestyrelse. AII:2. 
(SKA). För klass 9 skulle olika inriktningar finnas: A, G och Y-linjer. A-linje och G-linje var 
teoretiska. G var gymnasieförberedande, A stod för allmän linje och Y var yrkeslinjer.   
356 Protokoll från utredningskommittén daterat 10/2 1956 i mapp märkt ”Utredning”, 
Ullvättern folkskolestyrelse AII:2. (SKA). 
357 Protokoll från utredningskommittén daterat 10/2 1956 i mapp märkt ”Utredning”, 
Ullvättern folkskolestyrelse AII:2. (SKA). 
358 Protokoll från utredningskommittén daterat 6/4 1956 i mapp ”Utredning”, Ullvättern 
folkskolestyrelse AII:2. (SKA). 
359 Protokoll från utredningskommittén daterat 10/2 1956, i mapp märkt ”Utredning” 
Ullvättern folkskolestyrelse AII:2. (SKA). Se också Michaëlsson (2016), s. 127, 150–151, 
154, angående brukets roll.   
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Den lokala utredningskommitténs rapport 

Utredarna från de tre kommunerna kom slutligen överens om att 

Storfors, geografiskt, lämpade sig bäst för en centralisering av 

högstadiet. Beslutet motiverades av kostnader, både för stat och för 

kommun, samt i resväg för barnen. En av de större frågorna i 

sammanhanget var skolskjutsarna och den kostnad som de skulle 

medföra. En annan ekonomisk fråga var den om ersättningen för barn 

som togs emot från andra distrikt. Tidigare avgift som Storfors haft var 

tvåhundrafemtio kronor per barn och år. Att det tillkom kostnader för 

försöksverksamheten, främst högstadiets införande, framkommer av 

förslaget om höjda avgifter. Kommittén föreslog nu att en kostnad på 

sexhundra kronor per barn och år var en rimlig ersättning för elever i 

försöksverksamheten.360  

 

År 1956 fanns det tjugoen skolavdelningar i Storfors, både A- former 

och B2- former fördelat på drygt femhundra elever och man räknade 

med en stadig ökning i elevantal.361 Det var en lärare per skolavdelning, 

fyra av lärarna hade studentexamen och åtta var behöriga att undervisa 

i engelska i folkskolan. Elevernas yrkesinriktning skiftade från år till år 

beroende av intresse och efterfrågan på arbetskraft.362 Förslaget om 

försöksverksamhet för de tre kommunerna innebar att Kroppa skulle 

behöva uppföra en verkstadsskola samt göra ändringsarbeten i 

befintlig skola. I Storfors behövdes en ny centralskola byggas. För 

Ullvätterns del innebar samarbetet med försöksverksamheten att de 

behövde ordna med skolskjutsar till Kroppa och till Storfors.363  

 

                                                
360 Protokoll 8/5 1956 § 82 samt utredningen angående enhetsskolans organisation inom 

Kroppa, Storfors och Ullvätterns kommuner i bilaga till § 82, Ullvättern folkskolestyrelse 

AIa:2; Mapp märkt ”Utredning” Storfors kommunalfullmäktige AI:1. (SKA).  
361 A-formen var skolor där varje klass utgjorde minste en läraravdelning (klass), som 

också var en undervisningsavdelning. (Folkskolestadiet betecknades A och småskolan a), 

B-formerna var skolor där två eller flera klasser bildade en läraravdelning (och 

undervisningsavdelning). Andra B-formen (B2b), var skolor där små- och folkskolan 

bildade var sin läraravdelning, se SOU 1946:11, s. 14.  
362 Bilaga u.d. till framställningen om införandet av enhetsskola från Storfors skoldistrikt, 
punkt nr. 13, Ullvättern Folkskolestyrelse AII:2. (SKA). 
363 Protokoll från sammanträde 8/5 1956 § 82 samt utredningen angående enhetsskolans 
organisation inom Kroppa, Storfors och Ullvätterns kommuner i bilaga till § 82, Ullvättern 
folkskolestyrelse AIa:2; Mapp märkt ”Utredning”, Storfors kommunalfullmäktige AI:1; 
Protokoll 23/10 1956 § 4, Storfors skolstyrelse, AIa:2. (SKA).  
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Utredningskommittén sammanfattade sitt förslag om 

försöksverksamhet till Skolöverstyrelsen i sju punkter. 

Sammanfattningsvis innebar de sju punkterna att ett samarbetsorgan 

för handläggning av gemensamma undervisningsärenden skulle 

tillsättas, att ett avtal skulle upprättas mellan de tre kommunerna och 

att ett centraliserat högstadium skulle förläggas till Storfors samt att 

yrkeslinjerna skulle fördelas på de tre kommunerna. I Storfors och 

Nykroppa skulle metall-, industri- och huslig linje finnas. Handel- 

kontor- och jordbrukslinjerna skulle placeras i ett senare skede, utifrån 

var de flesta som sökte till dem bodde. Varje kommun var själv ansvarig 

för att ordna och bekosta lokaler och undervisning.364  

 

Representanter från kommunernas fullmäktigen, styrelser och 

lärarkårer hade informerats om de sju punkterna och haft möjlighet att 

lämna synpunkter. Nästa steg var att skicka ansökan till 

Skolöverstyrelsen. Trots den inte helt konfliktfria inledningen av 

samarbetet tycks i detta skede som att samarbetet mellan kommunerna 

föll väl ut. Varje kommun skulle själv sköta lokaler och undervisning 

vilket talar för att det kommunala självstyret beaktades. Trots önskan 

om att i möjligaste mån sköta sin egen skolorganisation önskade 

kommitténs medlemmar fullfölja sitt påbörjade samarbete eftersom 

kommunerna var för små för att själva kunna organisera 

försöksverksamheten.365   

 

                                                
364 Mapp märkt ”Utredning”, Storfors kommunalfullmäktige, AI:1; Protokoll 27/4 1956 § 4, 
Storfors skolstyrelse AI:1. (SKA). 
365 Mapp märkt ”Utredning”, Storfors kommunalfullmäktige, AI:1; Protokoll 27/4 1956 § 4, 
Storfors skolstyrelse AI:1. (SKA). 
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Bild 5. Storfors folkskolestyrelses protokoll 27/4 1956.  

Källa: Protokoll 27/4 1956 § 4, Storfors skolstyrelse AI:1. (SKA).  

 

När utredningen presenterades för Storfors politiska nivå var 

inställningen att inget skulle vinnas på att skjuta frågan om enhetsskola 

på framtiden. Eftersom kommunerna skulle få höjda bidrag för 

anskaffandet av skollokaler om de startade en försöksverksamhet 

ansåg ledamöterna att det inte var något att tveka om. De ekonomiska 

förutsättningarna diskuterades i nämnden och sedan beslöts att 

enhälligt tillstyrka förslagen. Beslutet togs i Storfors 

kommunalfullmäktige den 31 maj 1956. Uttalandet från 

kommunalfullmäktiges ordförande vittnar om att uppfattningen var 

att statens beslut skulle verkställas. ”Förr eller senare står vi inför 

enhetsskolans genomförande, lika bra först som sist, den ekonomiska 

sidan kommer nog att lösas.”366   

 

Ett av kraven från statlig nivå, i detta fall från skolkommissionen, för 

att kommuner skulle få delta i försöksverksamheten var att det rådde 

enighet och samförstånd där verksamheten skulle starta. I de tre 

kommunernas samarbete rådde inte enighet. En av Ullvätterns 

ledamöter i utredningskommittén hade ifrågasatt kostnader och 

lokalproblem och ansåg sig inte alls enig med utlåtandet.367 Oenighet 

                                                
366 Protokoll 31/5 1956 § 57 kommunalfullmäktige; se även protokoll 16/5 1956 från 
Storfors Köpings kommunalnämnd, Storfors kommunalfullmäktige AI:1 (SKA). 
367 Protokoll från utredningsgruppen 6/4 1956 samt brev undertecknat den 4/5 1956 samt 

reservation 16/4 1956, Ullvättern folkskolestyrelse AII:2. (SKA).  
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var uppenbart inget som accepterades av övriga medlemmar i 

utredningskommittén och inte heller av Ullvätterns 

kommunalpolitiker. Ledamotens protest avvisades och oenigheten 

”löstes” genom att Ullvätterns nämnd och fullmäktige uttalade sig 

nöjda med utredningen. Således menade man att enighet rådde. Kravet 

om att samförstånd skulle råda i en kommun som önskade delta i 

försöksverksamheten kan anses rimligt. Uppenbart är också att kravet 

kunde leda till en form av samförståndsorienterad kultur där motstånd 

eller avvikande meningar inte fick plats.368 Meningsskiljaktigheterna 

kan ha varit ett skäl till att en representant från Skolöverstyrelsen 

besökte Storfors. Motiveringen till besöket var för att klargöra 

fördelningen av elever mellan Storfors och Kroppa samt yrkeslinjernas 

fördelning i nionde klass. Under besöket gav även kommunens 

representanter information om lokala lösningar på skolorganisatoriska 

frågor. Folkskolestyrelsen informerade Skolöverstyrelsens 

representant om Uddeholms planer på yrkesutbildning inom industri 

och skog, samt om kommunens tänkta samarbete med Filipstad 

angående yrkesutbildning.369  

 

 

Yrkesutbildning och teoretisk utbildning 

Som framgått var bruket Uddeholm AB betydande för Storfors på flera 

sätt. Dels hade efterfrågan på arbetskraft i efterkrigstid medfört 

inflyttningar till Storfors, dels önskade Uddeholm AB att ungdomen 

skulle komma ut i arbete. ”Det råder brist på ynglingar för den 

riksviktiga industrin och det är angeläget att de kommer ut i 

förvärvslivet så snart som möjligt, utan olägenhet.”370  

 

I mitten av 1950-talet lockade fortfarande ortens industri eleverna i 

Storfors. Omkring trettio procent av eleverna valde studieinriktning 

riktad mot ortens industri följt av teoretiska studier, se tabell 2. I 

Ullvättern, den landsbygdsbetonade kommunen, valde däremot flest 

elever högre utbildning följt av husligt arbete, jordbruk och 

                                                
368 Brev 17/4 1956, Ullvättern folkskolestyrelse AII:2. (SKA). Se också Åberg (1988) 
angående samförståndsorienterad politisk kultur. 
369 Protokoll 7/12 1956, Storfors skolstyrelse, AIa:1. (SKA).  
370 Brev från Uddeholm till Kroppa folkskolestyrelse, 5/6 1948, Storfors skolstyrelse EII:1. 
(SKA). 
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skogsarbete se tabell 3. I likhet med Ullvättern valde omkring var femte 

elev i Storfors teoretiska studier. 371   

 

Tabell 2. Fördelning av studieinriktning för Storfors elever år 1955. 

Ortens industri 30 % 

Teoretiska studier/realskola * 20 % 

Husligt arbete 15 % 

Handel och kontor  20 % 

Skogsbruk 5 % 

Särskild yrkesinriktning 5 % 

Praktisk skola 5 % 

Källa: Bil. från Storfors skoldistrikt till framställningen om införandet  
av enhetsskola, p. nr.13, Ullvättern Folkskolestyrelse AII:2. (SKA) 
(Notera att överläraren gjort en skattning.) 
*Studier bedrevs vid Kristinehamns flickskola och läroverk samt  
vid Filipstads högre allmänna läroverk, ca 2.5 mil från Storfors. 
 
 
Tabell 3. Fördelning av studieinriktning för Ullvätterns elever 1956. 

Teoretiska studier/realskola* 25 %  

Skogsarbete  17 % 

Jordbruk 16 % 

Husligt arbete 16 % 

Affär 13 % 

Industri (Karlskoga/Storfors) 8 % 

Praktisk skola 3 % 

Kontor  2 % 

Källa: Mapp märkt ”Utredning” Beskrivning av Ullvätterns skoldistrikt 
etc. daterat 26/9 1956, Storfors kommunalfullmäktige AI:1. (SKA).  
(Notera att överläraren gjort en skattning.)  
*Studier bedrevs i Karlskoga, Kristinehamn eller Filipstad beroende  
av vilken ort som låg närmast bostaden. 

 

Även om yrkesutbildning var av betydelse för skolorganisationen i 

Storfors fanns även intresse hos eleverna för teoretisk utbildning. 

Utöver teoretiska studier vid realskola och gymnasium sökte sig 

ungdomarna från Storfors och Ullvättern till Kristinehamns praktiska 

skola; Bergsskolan i Filipstad; Gammelkroppa skogvaktareskola i 

                                                
371 Bilaga u.d. till framställningen om införandet av enhetsskola från Storfors skoldistrikt, 
punkt nr.13,Ullvättern Folkskolestyrelse AII:2. (SKA).  
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Kroppa och Värmlands läns centrala verkstadsskola i Älvsbacka. En del 

elever från Ullvättern studerade vid det privata internatläroverket 

Lundsberg, i de fallen bodde eleverna kvar i sina respektive hem.372 

Utöver folkskolan i Storfors fanns även fortsättningsskola. 

Fortsättningsskolan i Storfors var yrkesbestämd med kurserna: 

sömnad, hushållsgöromål, skogsarbete och metallarbete.373 

  

 

Kommunala erfarenhetsutbyten  

På ett flertal möten med den lokalt tillsatta utredningskommittén för 

försöksverksamheten var som nämnts staten representerad genom 

folkskoleinspektören Israelsson.374 Inspektören tycks inte ha tagit 

någon större plats på mötena. Han informerade kommittén om att 

ecklesiastikdepartementet ansåg att man så fort som möjligt borde 

komma igång med försöksverksamheten, i övrigt var det främst 

representanterna från kommunerna som förde ordet. Av de uttalanden 

som gjordes på mötena och via de brev och anteckningar som 

folkskoleinspektör Israelsson gjorde ges bilden av en god relation 

mellan inspektören och kommunernas representanter. Israelsson 

vitsordade kommunernas skolmyndigheter och framförallt överläraren 

Olsson.  

Jag kan vitsorda, att de lokala skolmyndigheterna i detta distrikt är 
synnerligen välvilligt inställda till skolan. Vidare kan jag vitsorda, att 
överläraren är en utmärkt kraft med de bästa förutsättningar att kunna leda 
en försöksverksamhet av denna omfattning.375 
 

Detsamma menade inspektören gällde för överläraren i Kroppa och i 

Ullvättern men då är skrivningarna något mer neutrala.  

Kroppas skoldistrikt har alltid gått i spetsen, när det gällt reformer och 
förbättringar på skolväsendets område, varför deras skolintresse är ställt 
utom allt tvivel. Överläraren är synnerligen dugande och har själv som lärare 
tjänstgjort inom ett försöksdistrikt och torde således ha viss erfarenhet av 
sådan verksamhet, varom här är fråga.376 

                                                
372 Mapp märkt ”Utredning”, beskrivning av Ullvätterns skoldistrikt etc. daterat 26/9 1956, 
Storfors kommunalfullmäktige AI:1. (SKA). 
373 Årsberättelse för Storfors folk- och fortsättningsskola läsåret 1957–1958: Dnr. 21/1959 
Litt. 118 Storfors skolstyrelse EI:2. (SKA).  
374 Mapp märkt ”Utredning”, Ullvättern folkskolestyrelse AII:2. (SKA).  
375 Brev undertecknat inspektör Ragnar Israelsson 25/10 1956, Värmlands läns östra 
folkskoleinspektörers arkiv. (VA). 
376 Brev undertecknat inspektör Ragnar Israelsson 25/10 1956, Värmlands läns östra 
folkskoleinspektörers arkiv FI:27. (VA). 
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De skilda skolorganisationerna och styrelserna i distriktet beskrivs av 

inspektören som välorganiserade och intresserade av enhetsskola.377 

De positiva beskrivningarna kan förvisso också ha berott på 

inspektörens eget intresse av att hans område skulle framställas i 

positiv dager. Av mötesprotokoll, brev och utlåtanden är emellertid den 

sammantagna uppfattningen att inspektören och kommunernas 

representanter arbetade mer tillsammans än som två skilda enheter. 

Det fanns en ömsesidig respekt mellan dem och framförallt ett nära 

samarbete.378  

 

Av intresse gällande kommunala samarbeten är att dessa också 

sträckte sig utanför det närmsta närområdet. Även kommuner runtom 

i länet och i övriga landet delade erfarenheter och vägledde varandra 

vilket redogörs för fortsättningsvis.  

 

Det fanns behov av att få klarhet i hur försöksverksamheten fungerade 

i olika kommuner och erfarenheter delades mellan kommuner. 

Exempelvis hade Kroppa besökt Laxå och frågor om 

försöksverksamheten hade skickats brevledes till Surahammar som 

ingick i försöksverksamheten i Västmanlands län. Studiebesök hade 

även gjorts i Vifolka försöksdistrikt hösten 1958 samt i Ölands 

försöksdistrikt. Fokus för de två sistnämnda besöken var 

jordbrukslinjens utformning, vilket talar för att Ullvätterns önskan om 

en jordbrukslinje togs i beaktande.379 I Surahammar, en kommun i 

likhet med Storfors näringsliv och invånarantal, fördes också 

diskussioner om yrkeslinjernas inriktning och om det var det lokala 

behovet eller det nationella behovet som skulle styra valet av 

yrkesinriktningar. Man kan fundera på vad försöket egentligen innebar 

för överlärare och kommuner när ett brev från en 

kommunrepresentant från Surahammar avslutas med:  

Och Du är väl medveten om, att den överlärare, som bidrar till enhetsskolans 
införande av nio-årig skola, gör en behjärtansvärd insats för andra men han 

                                                
377 Brev undertecknat inspektör Ragnar Israelsson 25/10 1956, Värmlands läns östra 
folkskoleinspektörers arkiv FI:27. (VA). 
378 Brev undertecknat inspektör Ragnar Israelsson 25/10 1956, Värmlands läns östra 
folkskoleinspektörers arkiv FI:27. (VA).  
379 Anteckningar från studiebesök u.d. i mapp märkt 118.9 Enhetsskolan, Ullvättern 
folkskolestyrelse FI:4. (SKA) 
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begår samtidigt en form av harakiri, visserligen inte hastigt verkande men 
dock.380 
 

Brevet vittnar om att försöksverksamheten innebar en hel del arbete på 

lokal nivå. Önskemål om och behov av nedsättningar i 

undervisningsskyldighet för överläraren och önskan om delegering av 

vissa uppgifter för skolstyrelsen vittnar ytterligare om det. Även 

lärarna påverkades av försöksverksamheten vilket 

folkskoleinspektören vittnade om. Enligt folkskoleinspektören 

Israelsson hade reformsträvandet en viss benägenhet att stagnera och 

bli något av slentrian. Han framhöll därför behovet av stimulans 

utifrån och menade att det fanns behov av större insatser från 

konsulter och försöksledningens sida.  

De enskilda lärarna ute i distrikten orkar i allmänhet inte med att ständigt 
förnya sig, att söka nya vägar i sitt skolarbete och på olika sätt berika sin 
undervisning. Kravet på att ständigt kunna redovisa resultat och det 
pressande dagliga skolarbetet gör det nära nog nödvändigt för ett stort antal 
lärare att falla in i en viss undervisningsrytm, som kväver experimentlustan 
och försvårar möjligheterna att söka sig fram på nya vägar.381 

 

Sammanfattningsvis gällande åren 1950–1956 innebar 

försöksverksamheten utmaningar för de som organiserade 

skolväsendet i kommunen och för de som arbetade inom 

organisationen. Samarbeten behövde göras, oavsett om kommunerna 

önskade det eller inte. Storfors samarbete med Ullvättern handlade om 

att organisera folkskolan och påbörjades på eget initiativ från Storfors 

sida. Samarbetet med Kroppa skedde däremot inte på eget initiativ, 

eller av eget intresse från kommunen. Samarbetet handlade rimligen 

om lokala förhållanden och lokala aktörers intressen, att Storfors inte 

ville vara sämre än Kroppa angående utvecklingen av skolväsendet. 

Samtidigt kan direktiven från staten, gällande ett tillräckligt högt 

invånarantal för ett centraliserat högstadium, ses som påverkan från 

staten gällande samarbeten. Oavsett orsaker till samarbete kan 

konstateras att det främst var kringliggande kommuner och lokala 

                                                
380 Brev från Surahammar 24/10 1955, ej arkivförd mapp märkt ”Enhetsskolan” (FKA).  
381 Brev från Ragnar Israelsson, folkskolinspektör 3/4 1956 U275/56, Värmlands läns östra 

folkskoleinspektörers arkiv FIIId:4. (VA). 
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förhållanden som påverkade Storfors att delta i försöksverksamheten, 

inte påverkan från centralt håll.382 

 

 

Skolreformer på lokala vis: försöksverksamheten i Storfors, åren 

1957–1962 

 

I det förra delavsnittet har jag dels visat att kommuner tog del av 

varandras erfarenheter och vunna kunskaper i planerandet inför 

skolorganisatoriska förändringar, dels att kommunerna både enskilt 

och gemensamt utredde och undersökte hur skolväsendet bäst skulle 

organiseras samtidigt som det enskilda handlingsutrymmet betonades. 

Syftet med detta delavsnitt 3 är att redogöra för hur skolorganisationen 

påverkades av dessa samarbeten och av olika lokala förhållanden samt 

olika aktörer. Den lokala politiska arenan är i sammanhanget en given 

aktör men vi möter även aktörer med betydelse utanför den politiska 

arenan, exempelvis bolaget Uddeholm AB. Hur och på vilka sätt lokala 

förhållanden och olika aktörer påverkade skolorganisationen i Storfors 

är frågor som besvaras i delavsnittet. Inledningsvis presenteras några 

av de centrala beslut gällande skolväsendet som kom att få betydelse 

för processen på lokal nivå.  

 

På den centrala formuleringsarenan år 1957–1958 beslutades om fler 

utredningar, exempelvis tillsattes 1957-års skolberedning.383 I 

Linköping startades en försöksskola och ett tidsschema beslutades för 

försöksverksamhet fram till läsåret 1962/63 följt av en övergång till 

enhetsskola som beräknades vara klar läsåret 1972/73. I samband med 

besluten om att försöksverksamheten skulle leda till införandet av en 

nioårig enhetsskola beslutades även om skolväsendets regionala 

ledning och om ny gemensam skolstyrelse för kommunens skolor, 

oavsett huvudman.384 Länsskolnämnden infördes två år senare, 1958, 

och de lokala skolstyrelserna fick i och med det en ny regional 

myndighet som närmsta instans. För skolledarna och cheferna innebar 

det att de fick en förändrad ställning gentemot skolstyrelserna. De 

                                                
382 Westberg (2014), s. 130–131, 305 beskriver exempelvis hur kommuners anseende 
gentemot varandra kunde påverka beslut och skolväsendets framväxt.   
383 SOU 1959:35. 
384 Se kap. 1 och avsnittet Skolbyråkratin växer fram i denna avhandling.  
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tillsattes centralt och statsbidrag utgick till skolledarna även om de inte 

undervisade. I och med 1958 år skolstadga ändrades överlärare 

Olssons titel till rektor. 

 

På lokal nivå år 1957 väntade Storfors på besked från Skolöverstyrelsen 

om att få påbörja försöksverksamhet läsåret 1957/58. Samtidigt 

planerades för både organiseringen av försöksverksamheten och 

kommande enhetsskola. De tre kommunernas Storfors, Kroppa och 

Ullvätterns gemensamma enhetsskoledistrikt medförde ökat 

lokalbehov för alla tre kommuner.385 För att kunna förverkliga 

enhetsskolans högstadium krävdes det, som nämnts, en ny 

skolbyggnad i Storfors. För den nya skolan behövdes nya 

undervisningsrum; tre klassrum, ett ämnesrum, två grupprum och tre 

salar för naturorienterande ämnen samt fem salar för estetiska 

praktiska ämnen samt en gymnastiksal. Även utrymmen för elevers 

hälsa planerades och ett skolkök och en läkaravdelning skulle finnas 

samt utrymmen för elevernas sociala samvaro, såsom lunchrum, 

uppehållsrum och samlingssal. En läraravdelning med materielrum, 

expeditionslokaler toaletter, pann-och bränslerum och erforderliga 

biutrymmen planerades också.386 Det var, som framgår, stora 

byggnationer vilka vittnar om skolan som del i byggandet av det 

moderna Sverige där rum för kunskap men också rum för samvaro och 

hälsa fanns med i planeringen.  

 

Olika finansieringsförslag gavs för centraliseringen och byggandet av 

den nya skolan: statsbidrag, tillgängliga fondmedel, bidrag från 

Uddeholm AB samt upplåning tillsammans med femårig debitering, 

var förslag som fördes fram. Meningsutbyten kom främst att röra sig 

om en simhall och den stora gymnastiksalen samt placeringen av den 

byggnad som skulle inrymma dessa två. Betänkligheter kring 

kostnader för bygget samt kommande driftskostnader dryftades på 

möten och skolstyrelsens medlemmar var överens om att inga 

skattelättnader var att tänka på den kommande tiden. Samtidigt 

framhölls vikten av att följa den utveckling som den stora 

skolreformen, enhetsskolan, utgjorde. En byggnadskommitté tillsattes 

och en ny stadsplan för området Forsbron, där skolan skulle placeras, 

                                                
385 Redogörelse undertecknad Olof Olsson 21/10 1957, Storfors skolstyrelse EII:2. (SKA). 
386 Bilaga till protokoll daterat 15/10 1957 § 6, Storfors skolstyrelse AIa:2. (SKA).   
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upprättades. Kontakter och upphandlingar med Uddeholm AB 

gällande mark för utvidgning av skolområdet skulle också komma att 

göras.387  Det nya innebar emellertid att annat fick stå tillbaka. Beslutet 

om byggandet av Gärdesskolan för de yngre åldrarna fick exempelvis 

skjutas på framtiden.388  

 

Planer för byggandet pågick men beslutet från Skolöverstyrelsen om 

att få påbörja försöksverksamhet dröjde. Eftersom Skolöverstyrelsen 

avgjorde vilka klasser försöksverksamheten skulle börja i var det svårt 

att planera för verksamheten när inget besked gavs. Storfors 

kommunalfullmäktige gav därför folkskolestyrelsen i uppdrag att 

själva avgöra vilka klasser försöksverksamheten skulle starta i, så att de 

kunde planera verksamheten i god tid. När beskedet från 

Skolöverstyrelsen kom, att försöksverksamhet med nioårig 

enhetsskola skulle få bedrivas inom Storfors, Kroppa och Ullvättern 

från läsåret 1957/58, med högstadiet till större delen förlagt i Storfors, 

var beskedet detsamma som de tre samarbetskommunerna själva 

planerat för, en start i klasserna 1–4. Försöksverksamheten skulle 

sedan utökas med en klass varje därpå följande läsår till och med 

läsåret 1962/63.  

 

En rimlig orsak till att beskedet från Skolöverstyrelsen dröjde kan ha 

varit ökningen av ansökningar. I och med beslutet om att 

försöksverksamheten skulle leda till införandet av nioårig skola ökade 

antalet ansökningar betydligt (se diagram 2.).389 Oavsett orsak 

påverkades inte arbetet med att organisera försöksverksamheten i 

kommunen nämnvärt av dröjsmålet. I årskurserna 1–4 medförde inte 

försöksverksamheten några större skillnader som krävde 

förberedelser, varken undervisningsmässigt eller organisatoriskt för 

folkskolestyrelsen och lärare i Storfors.390  

 

                                                
387 Protokoll 23/10 1957 § 4, För tidigare diskussioner om ombyggnader för skolor se 
exempelvis: 5/10 1954 § 3; 11/2 1955 § 5; 13/6 1955 § 4,5, Storfors skolstyrelse AI:2. 
(SKA). 
388 Protokoll 23/10 1957 § 4, För tidigare diskussioner om ombyggnader för skolor se 
exempelvis: 5/10 1954 § 3; 11/2 1955 § 5; 13/6 1955 § 4,5, Storfors skolstyrelse AI:2. 
(SKA). 
389 Meddelande till målsmän vid början av läsåret 1957–58, Ullvättern folkskolestyrelse 
AII:2. (SKA).  
390 Anteckningar till informationsträff u.d., s. 6, Ullvättern folkskolestyrelse AII:2. (SKA). 
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Ytterligare omständighet som inte påverkade skolväsendets 

organisering i Storfors var det centrala beslutet om ny skolstyrelse. I 

enlighet med riksdagens beslut om en ny gemensam skolstyrelse 

ersattes Storfors folkskolestyrelsen, från den 1 juli 1957, med Storfors 

särskilda skolstyrelse. I praktiken innebar det endast nytt namn på den 

gamla styrelsen och två ytterligare platser, eftersom samma personer 

som suttit i folkskolestyrelsen satt som ledamöter i den nya 

skolstyrelsen (se bilaga 3.).  

 

 

Första året med försöksverksamhet 

Något som påverkade lärarnas arbete mer än försöksverksamhetens 

införande var inflyttningarna till kommunen. Femton av femtiotvå 

nyinflyttade elever var icke svensktalande år 1956. Antalet inflyttade 

barn ökade och året därpå äskades pengar för att bedriva 

svenskundervisning för femtiotalet barn. Ytterligare ett år senare, 

1958, önskades möjlighet att ge dessa barn, som nu hade ökat till vart 

tredje barn, särskild undervisning. Bristen på lokaler och den starka 

inflyttningen innebar problem att hantera, både för folkskolestyrelsen 

men också för lärarna som hade svårt att genomföra undervisningen 

utan resurser för antalet barn som inte talade svenska.391 Det är rimligt 

att anta att experimentlustan, som inspektör Israelsson påtalat 

angående det ökade administrativa kravet för lärare, också påverkades 

i takt med de undervisningsproblem som uppstod. Brist på lokaler och 

ett ständigt ökat antal barn där flera av dem inte förstod språket 

innebar rimligen att lärarnas arbetsdagar bestod av tillräckliga 

utmaningar. För folkskolestyrelsen bestod utmaningarna främst av 

bristen på skollokaler och lärare.  

 

Under det första året med försöksverksamhet i klasserna 1–4 hade 

Storfors haft totalt drygt femhundra barn i klasserna 1–7 och i 

hjälpklass. Verksamheten bestod av tjugotvå lärare varav fem vikarier 

samt tolv lärare för de praktiska ämnena. Lärarna följde 

                                                
391 Brev från folkskoleinspektören till SÖ, 16/4 1958, Värmlands läns östra 

folkskoleinspektörers arkiv FI:29; FI:23; FI:27; FIIId:4. (VA). De personer som flyttade in till 

Storfors kom till största delen från Österrike och Finland, men även från länder som 

Schweiz, Italien, Tyskland (både Östtyskland och Tyskland förekommer i källmaterialet), 

USA, Norge och Danmark. Immigranter registrerade i svenska kyrkböcker, EmiWeb, 

https://db.emiweb.se/EmiWeb/immigrationsearch.x (hämtad 220215). 

https://db.emiweb.se/EmiWeb/immigrationsearch.x
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undervisningsplanen för folkskolan av år 1955, vilken stämde relativt 

väl överens med anvisningarna för försöksverksamheten. Vissa 

åtgärder beträffande lärarnas fortbildning, konsulentverksamhet samt 

ämnes- och klasskonferenser hade gjorts.392 Samarbetet mellan de tre 

kommunerna fortgick men det var den enskilda kommunen som 

främst hanterade den egna skolorganisationen, vilket de tre 

kommunerna också hade framhållit som önskvärt i inledningsskedet 

av samarbetet.393  

 

Försöksverksamheten var, från statsmakternas sida, tänkt att medföra 

nya metoder. En konsultverksamhet bedrevs därför i statlig regi där 

folkskollärare fick utbildning via Skolöverstyrelsen för att sedan 

undervisa andra folkskollärare ute i landet. Två konsulter hade besökt 

Storfors lärarkår. Överläraren Olsson, vars titel ändrades till rektor 

med den nya skolstyrelselagen från 1958, var som nämnts också 

delaktig i arbetet med att utbilda regionkonsulter. I Storfors hade de 

vid uppstarten av försöksverksamheten även haft besök av en 

konsulent angående undervisningen i engelska. Lärarkåren i Storfors 

hade pedagogiska och skolorganisatoriska träffar en gång i månaden 

och den pedagogiska verksamheten gjordes i samarbete med Kroppa 

och Ullvätterns lärarkårer.394  

 

När det gällde undervisningen var lärare måna om att inte överge 

gamla beprövade metoder ”[…] som ger fasta kunskaper” likväl som att 

”[…] i vissa stycken behöver en viss omvärdering av våra 

undervisningsmetoder, nya ting måste prövas så sakteliga.”395 

Gruppundervisning, samlad undervisning i ämnesområden och ”[…] 

allt vad det nya heter.” var exempel på undervisningssätt som föreslogs 

att lärarna kunde använda.396 Enhetsskola och försöksverksamhet var, 

                                                
392 7/11 1957 angående försöksverksamhet med nioårig skola, s. 6, Ullvättern 
folkskolestyrelse AII:2; Årsberättelse för Storfors folk- och fortsättningsskola läsåret 1957–
1958 Dnr. 21/1959 Litt. 118, Storfors skolstyrelse EI:2. (SKA).  
393 Brev 7/11 1957 från överlärare Olof Olsson till Storfors skolstyrelse och lärarkår, 
Storfors skolstyrelsen EII:2. (SKA). 
394 Redogörelse 15/10 1957 från överlärare Olof Olsson, Storfors skolstyrelse AIa:2; 
Årsberättelse för Storfors folk- och fortsättningsskola läsåret 1957–1958: Dnr. 21/1959 Litt. 
118, Storfors skolstyrelse EI:2. (SKA).   
395 Citaten är anteckningar från föräldramöte i Snårbotten 25/11 1958 (Snårbotten var ett 
område i Ullvättern), Ullvättern folkskolestyrelse AII:2. (SKA). 
396 Anteckningar från föräldramöte i Snårbotten 25/11 1958, Ullvättern folkskolestyrelse 
AII:2. (SKA). 
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som nämnts, idéer om demokrati och modernisering. Genom 

demokratiska arbetssätt, som gruppundervisning, skulle eleverna 

förberedas för ett aktivt deltagande i samhället. Men det var inte enkom 

skola som i att läsa och lära som skulle förnyas, även andra reformer 

påverkade organiseringen för den lokala skolstyrelsen vilket behandlas 

nedan.  

 

 

Statliga reformer på lokala sätt 

Olika nationella reformer i syfte att bygga det moderna Sverige hade 

beslutats på nationell nivå. För folkskolestyrelserna i kommunerna 

innebar det exempelvis att organisera fri tandvård, fri skollunch och 

fritt skolmateriel samt tillgång till skolbibliotek. Under 

försöksverksamhetens första år i Storfors hade exempelvis 

undersökningar och hörseltester gjorts på alla barn. Skoltandvård hade 

också utförts och föräldrarnas ansvar betonades genom att upplysa om 

att ge fickpengar med omsorg, så att inte snaskförbrukningen blev så 

stor.397 Nedan ges ytterligare exempel på två statligt initierade 

reformer som fick skilda lösningar i Storfors, skollunch och 

skolbibliotek.  

 

Fria skolluncher för alla folkskolebarn hade beslutats på statlig nivå 

redan år 1937. Det genomfördes emellertid inte i Storfors. 

Lokalproblem var en av orsakerna, ekonomin en annan. Hur 

skolluncher genomfördes i Storfors hade också med den lokala 

tolkningen av reformen att göra, en tolkning som låg i linje med 

uppfattningen om syftet med enhetsskolan. I Storfors ansågs att syftet 

med enhetsskolan var att skapa möjligheter att tillgodose varierande 

behov och önskemål för att förbereda eleverna på samhällets skilda 

uppgifter. Detta synsätt genomsyrade även organiseringen och urvalet 

av skolluncher, vilket visas nedan. 

 

Från läsåret 1953/54 upprättades en provisorisk skolbyggnad för att 

kunna ha skolluncher och ett urval av barn som skulle få skolmåltid 

                                                
397 Årsberättelse för Storfors folk- och fortsättningsskola läsåret 1957–1958, Dnr. 21/1959 

Litt. 118, Storfors skolstyrelse EI:2. (SKA).  
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gjordes.398 Det var folkskolestyrelsen tillsammans med överläraren 

som var ansvariga för att de barn som bedömdes ha störst behov av 

skollunch fick ta del av den kostnadsfria maten. Hanteringen av 

skolluncher genom urval gjordes i flera år (se tabell 4.).  

 

Tabell 4. Antal elever och skolluncher i Storfors läsåren 1950/51–1957/58. 

Läsår Antal elever Antal skolluncher 

1950/51 315 0 

1951/52 387 0 

1952/53 438* 0 

1953/54 463 70  

1954/55 475 59  

1955/56 Uppgift saknas Uppgift saknas 

1956/57 516**  65 

1957/58 514  65 

Källa: Inspektionsuppgifter för skilda år, Storfors skolstyrelse EII:2. (SKA). 
*I ett dokument för budgetåret 1952/53, ifyllt av Olof Olsson, den 23 juni 1953 
anges antalet elever med skollunch till 435 st.  
** I skriften som följde ansökan om försöksverksamhet uppges att det var 507 
elever som fick skollunch 1956. 
 

Alla barn fick inte skollunch vilket motiverades med att lokala 

förhållanden försvårade. Intresset för att få till stånd skollunch för alla 

tycks dock ha funnits. Flera gånger olika år diskuterades och lyftes 

frågan om behov av skolkök och ombyggnationer för ändamålet i 

folkskolestyrelsen. Utöver lokala förutsättningar var kommunen 

beroende av bidrag och regler samt Skolöverstyrelsens beslut för 

möjligheter att anordna skolluncher. Till exempel hade 

folkskolestyrelsen i Storfors år 1951 hittat en lösning för att kunna 

servera skolluncher. Genom att använda ett källarutrymme skulle fler 

skolluncher kunna tillagas. Lokalen uppfyllde emellertid inte 

kriterierna för skolkök och lösningen godkändes inte av 

Skolöverstyrelsen.399 

 

Utöver långa avstånd mellan skolor och lokalbrist var kostnader för 

inventarier samt tillgång, eller snarast brist på, personal ytterligare 

                                                
398 Inspektionsuppgifter budgetåret 1952/53, 23/6 1953 av Olof Olsson, Storfors 

skolstyrelse EII:2. (SKA). 
399 Protokoll 13/9 1951 § 82; 24/9 1953 § 57, Storfors kommunalfullmäktige AI:1. (SKA).  
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förhållanden som påverkade möjligheterna att erbjuda alla barn 

skollunch. På uppdrag av folkskolestyrelsen var det överläraren och två 

skolstyrelseledamöter som beslutade vilka elever som skulle få 

skollunch. Urvalet medförde att den första interpellationen i Storfors 

kommunalfullmäktiges 40-åriga historia ställdes 1958.400 

Interpellationen var ställd från en av socialdemokraternas ledamöter 

som undrade hur många barn som utspisades i skolbarnsbespisningen 

i Storfors skola. Huvudfrågan berörde om det kunde anses att urvalet 

skedde under full rättvisa. Uttagningen gjordes varje termin, efter 

ansökan av målsman, i något fall av någon annan, till exempel granne 

eller kommunalnämnd. Uttagningen för hösten 1958 hade baserats på 

om det var en ensam familjeförsörjare (21 st.), om barnet hade lång 

skolväg (19 st.), om det var många barn i samma familj (16 st.), om far 

eller mor var långvarigt sjuk, (10 st.), om barnet hade svag hälsa (4 st.) 

eller om det var trassliga hemförhållanden/svag ekonomi utan att 

något av ovanstående förelåg (3 st.). Skolstyrelsen uppgav att det var 

hård konkurrens om platserna. De undvek därför att tillsätta alla 

platser i början av terminen för att kunna tillgodose eventuellt 

uppkomna behov under terminerna.401 Skolstyrelsens syn på rättvisa 

var att utjämna skillnader för de barn som av olika anledningar hade 

det svårare, vilket var fler än de som fick skollunch. Interpellationen 

från socialdemokraten handlade om rättvisa. Sannolikt kände inte alla 

barn att det var rättvist, varken att bli utpekad eller att inte ges 

möjlighet till skollunch. Uttalandet om att det var hård konkurrens om 

plasterna talar för att det fanns ett större behov än vad som erbjöds. 

Den lokala tolkningen av rättvisa, att tillgodo se skilda behov, låg 

bakom fördelningen som främst påverkades av lokala förhållanden. 

Lokala förhållandens inverkan på reformers genomförande gällde även 

biblioteksfrågan som redogörs för fortsättningsvis.  

 

Ett krav från staten i och med försöksverksamheten var införandet av 

skolbibliotek. På grund av lokalbrist hade man i Storfors sedan 1952 

                                                
400 I protokollet från när interpellationen ställdes, 16/12 1958 § 121, står ”i 
kommunalfullmäktiges 40-åriga historia” vilket torde innebära att ingen interpellation ställts 
då Storfors tillhörde Kroppa och att det är den 40 åriga-historia som åsyftas då Storfors 
kommunalfullmäktige endast funnits sedan utbrytningen 1950. Med nya skolstyrelselagen 
år 1958 ändrades folkskolestyrelsen till skolstyrelsen och överlärarens titel blev rektor.  
401 Protokoll 16/12 1958 § 121, Storfors kommunalfullmäktige AI:1. (SKA).  
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använt skolbiblioteket som undervisningslokal.402 Efter två år med 

försöksverksamheten hade överläraren uppmärksammat att det 

fortfarande inte fanns ett skolbibliotek i Storfors. Trots att det utgick 

bidrag från staten med fem kronor per elev till skolbibliotek. Skälet 

som angavs var att ingen skolbibliotekarie fanns att tillgå. Det var 

folkskolestyrelsens ansvar att anställa skolbibliotekarie men de riktade 

kritiken mot kommunalfullmäktige. Lärare, överläraren och 

folkskoleskolstyrelsen grundade kritiken mot kommunalfullmäktige 

med att lönen för en skolbibliotekarie, som kommunalfullmäktige 

ansvarade för, var för lågt satt i ansökan. Det ansågs vara orsaken till 

att ingen sökte tjänsten. Överlärare Olsson och ordförande i 

folkskolestyrelsen hade tidigare påtalat att lönenämndens förslag inte 

skulle ge någon bibliotekarie. Nu hade det alltså visat sig stämma. Det 

högre arvodet som föreslagits för en skolbibliotekarie ifrågasattes å 

andra sidan av kommunalfullmäktige som jämförde med en 

kommunbibliotekaries lön och inte såg någon orsak till att en 

skolbibliotekarie skulle ha mer i lön än den. Kommunalfullmäktige 

ansåg dessutom att det inte var lönesättningen som var problemet. Den 

främsta orsaken till att skolbiblioteksfrågan inte var löst i Storfors hade 

varit bristen på lokaler, enligt kommunalfullmäktige. Lokaler var 

skolstyrelsens ansvarsområde och kommunalfullmäktige menade 

således att ansvaret var skolstyrelsens. Överläraren, lärare och 

skolstyrelsen menade å sin sida att det fanns både lokaler och möbler 

men att ingen hade sökt tjänsten vilket betydde att det låga arvodet var 

orsaken.403  

 

I detta meningsutbyte kan sägas att konflikten mellan skolstyrelsen och 

kommunalfullmäktige var grundad i att skilda ansvarsområden 

krockade men också att skilda intressen inom kommunen påverkade. 

Överlärare Olsson hänvisade till lärares arbete och att statsbidrag hade 

betalas ut för skolbibliotek och att det därför rimligen borde finnas en 

skolbibliotekarie. Kommunalfullmäktige ansåg inte att det fanns någon 

anledning att höja lönen mer än för den kommunala bibliotekarien. I 

argumenten framkommer lärares och överlärarens pedagogiska 

                                                
402 Redogörelse för Storfors skolbibliotek till Kungliga Skolöverstyrelsen, protokoll från 
september 1958 § 99, ”Biblioteksfrågan” Dnr15/1958. Litt. 105, Storfors skolstyrelse AIa:2. 
(SKA).   
403 Brev från Uno Nyqvist och Olof Olsson 2/3 1959, Storfors skolstyrelse EI:1; Protokoll 
2/3 1959 § 85, 99, Dnr. 15/1958 Litt. 105, Storfors skolstyrelse AIa:2. (SKA). 
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intressen, där ett skolbibliotek skulle underlätta för verksamheten, dels 

kommunalfullmäktiges ekonomiska intressen av att hålla 

lönekostnaden nere.404 Trots att statsbidrag för skolbibliotek betalades 

ut påverkade således lokala förhållanden och olika lokala intressen så 

att inget skolbibliotek kom till. Överläraren och skolstyrelsen var 

uppenbart kritiska till kommunalfullmäktiges hantering av ärendet och 

hänvisade till skolkommissionens uttalanden om varför skolbibliotek 

var viktigt ur pedagogisk synpunkt. De poängterade att skolbiblioteket 

var ett viktigt hjälpmedel i undervisningen och att skolreformen, 

enhetsskola, var avsedd att också förändra det inre arbetet genom 

exempelvis gruppmetodik och en mer individualiserad undervisning, 

vilket de menade var omöjligt utan tillgång till böcker. Åsikten från 

lärarna och skolstyrelsen var att det fanns en risk att 

kommunalfullmäktige stirrade sig blinda på den yttre 

organisationen.405 Skilda intressen och lokala förhållanden påverkade 

frågan om skolbibliotek och frågan om bibliotek återkommer även 

senare i processen.406  

 

Ekonomiska frågors betydelse och skilda ställningstaganden är 

märkbart i flera av de beslut som togs på den kommunala arenan. Dels 

gällande ovan nämnda skolluncher och tillsättning av bibliotekarie 

men också gällande exempelvis kostnader för lärarlöner.407 Med ökat 

antal skolår och fler ämnen behövdes fler lärare. Med 

försöksverksamheten tillkom också det kapitalkrävande projektet en 

ny centralskola och statliga bidrag var av betydelse för kommunernas 

ekonomi. Som nämnts i tidigare kapitel sammanfördes de skilda 

bidragen för skolväsendet år 1958 och blev två bidrag.408 

Förändringarna i bidragsystemet samt ökade kostnader för kommunen 

                                                
404 Brev från Uno Nyqvist och Olof Olsson 2/3 1959, Storfors skolstyrelse EI:1; Protokoll 
2/3 1959 § 85, 99, Dnr. 15/1958 Litt. 105, Storfors skolstyrelse AIa:2. (SKA). 
405 Brev från Uno Nyqvist och Olof Olsson 2/3 1959, Storfors skolstyrelse EI:1; Protokoll 
2/3 1959 § 85, 99, Dnr. 15/1958 Litt. 105, Storfors skolstyrelse AIa:2. 
406 Se exempelvis september 1958 § 99, Storfors skolstyrelse AIa:2. (SKA). 
407 Enligt budgetförslaget för år 1963 var lärarnas löner 1 120 000 kr., vilket skulle ha 
motsvarat 975 323 kr. år 1959. Lärarnas löner 1959 var 399 000 kr. (SCB:s Prisräknare 
har använts för jämförelsen). Se bilaga 4, Storfors skolstyrelse AI a:2 och EI:6. (SKA).   
408 Regeringens proposition 1957:122, riksdagens protokoll bihang 1957:104, 
riksdagsskrivelse 1957:274.  
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bidrog till att kommunalnämnden i Storfors år 1958 föreslog en höjd 

utdebitering med en krona per skattekrona.409  

 

Det var inte enkom kostnader som ökade, också skolstyrelsens uppdrag 

och arbete ökade i omfattning. Skolstyrelsens arbete hade förvisso 

också innan enhetsskoleförsöket och planeringen inför grundskolan 

innefattat mängder av skilda uppgifter. Det nya bestod i uppdragens 

karaktär. Från att folkskolestyrelsen varit mer direkt delaktig i det som 

hände på de olika skolorna, exempelvis genom hem- och skolbesök 

med bland annat uppdrag som tillsynsmän, blev avståndet mellan 

skolstyrelsen och skolan större. Fler nivåer av personer och 

administration gjorde skolstyrelsens uppdrag av mer byråkratisk 

karaktär. Utvidgningen av skolväsendet medförde en ökning av 

skolstyrelsens ansvarsområde. Ökningen av arbetsuppgifter gällde 

även på statlig nivå, för Skolöverstyrelsen, vilket, som framkommer 

nedan, förde med sig konsekvenser på lokal nivå.  

 

Den nationella omfattningen av försöksverksamheten ökade som 

nämnts efter beslutet som innebar att enhetsskola skulle komma att 

införas, år 1956. Det medförde att fler kommuner ansökte om och 

påbörjade försöksverksamhet (se diagram 2.). Genom 

folkskoleinspektörerna och införandet av länsskolnämnderna 1958 

önskade dessutom Skolöverstyrelsens kontroll över verksamheten med 

exempelvis krav på återkopplingar från försöksområdena. 

Arbetsuppgifterna för Skolöverstyrelsen ökade således markant. Dels 

på grund av ökat antal ansökningar, dels på grund av 

återkopplingskontrollen. Skolöverstyrelsen hade dessutom 

pedagogiska kurser för försöksverksamhetens lärare. På så sätt kunde 

de också styra verksamhetens innehåll i den riktningen de önskade. I 

och med utvidgningen av försöksverksamheten klarade emellertid inte 

Skolöverstyrelsen av att täcka behovet av kurser för de lärare som 

deltog i försöksverksamheten. Det medförde att kommunerna fick ta 

över ansvaret för lärarnas fortbildning vilket följande visar.  

 

När kompetensutvecklingen av lärarna växte i kvantitet uppmanade 

Skolöverstyrelsen kommunerna att anlita de lärare som genomgått 

                                                
409 Protokoll 23/10 1958 § 4, Storfors skolstyrelse AIa:2. (SKA). En skattekrona var 100 
kronor, förslaget motsvarade således en procentenhets ökning. 
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Skolöverstyrelsens kurs rörande konsulentverksamhet för pedagogisk 

instruktion. Skolöverstyrelsen anmodade också regionala 

samarbetskommittéer att utse någon ansvarig för utvecklingen i de 

olika regionerna. I region sju, där Storfors ingick blev rektor Olsson 

ansvarig för konsulentverksamheten och därmed den som kom att 

påverka lärarnas fortbildning. De eventuella kostnader som uppstod 

för kommunerna gällande konsulentverksamheten skulle bekostas av 

regionanslaget. Skolöverstyrelsen, som själva inte kunde täcka behovet 

av kurser, betonade vikten av att kommunerna planerade för 

konsultverksamheten.410 I praktiken blev den statligt initierade 

konsulentverksamheten således både en kostnadsfråga och en 

organisatorisk fråga för kommunerna.  

 

Försöksverksamheten växte till proportioner svåra eller omöjliga att 

hantera för Skolöverstyrelsen. Det i sin tur påverkade kommunernas 

handlingsutrymme, vilket konsulentverksamheten vittnar om. Å ena 

sidan fick kommunerna större inflytande över 

konsulentverksamheten, å andra sidan upptog den tid för det arbete 

som rektorn annars hade haft tid för i kommunen. Skolväsendets 

utökning i kommunerna medförde, som nämnts, ökat arbete för 

skolstyrelsen vilket exemplifieras genom frågan om delegationsrätt för 

Storfors skolstyrelse.411 År 1958 togs delegationsrätten upp hos 

kommunalfullmäktige. Skolstyrelsens delegationsrätt hade lyfts 

tidigare men ärendet hade bordlagts. Skolstyrelsen önskade delegera 

ansvaret för flertalet olika områden.412 I september år 1958 beslutade 

kommunalfullmäktige, som troligt hade varit de som åtminstone fått 

delar av ansvarsområdena på sitt bord, att inte bevilja delegationsrätt. 

Kommunalfullmäktige anmodade skolstyrelsen att prova igen så snart 

                                                
410 Brev u.d. från Skolöverstyrelsens försöksavdelning till ordförandena i 
försöksverksamhetens regionala samarbetskommittéer Dnr.1229/56, i ej arkivförd mapp 
märkt ”Enhetsskolan” (FKA). Brevet, stämplat 9/10 1957 finns också i, Ullvättern 
folkskolestyrelse AII:2. (SKA). 
411 För kommunernas ökade arbetsuppgifter se exempelvis Åberg (1988), s. 163.  
412 Skolstyrelsens önskade delegering av områden som: anskaffandet av läromedel och 
annat studiematerial; skolmåltidsverksamheten; ledighetsmedgivanden; uppskov med 
skolgång; intag av underåriga; kontroll av skolpliktens fullgörande och barnavårdsfall; 
beviljande av tjänstledighet för lärare; utfärdandet av tjänstgöringsintyg; tillsättning av 
lärare och tillfälligt anställd städpersonal samt utanordning för medel till räkningar och 
löner. Önskan om delegation gällde även sådant som hörde byggnader till såsom 
underhåll av byggnader och inventarier samt uthyrning av skollokaler till föreningar och 
enskilda. Exempelvis önskades skolbiblioteksverksamheten upp för delegationsdiskussion. 
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reglemente eller förslag i ärendet utarbetats av landskommunernas 

förbund.413  

 

 

Högstadiet: samarbeten och kommunalt handlingsutrymme 

Ett av de krav, eller åtminstone önskan, som skolkommissionen hade 

haft för försöksverksamhetens start år 1949 var att kommunen skulle 

ha infört ett åttonde skolår. Tio år senare önskade skolstyrelsen i 

Storfors införa det åttonde skolåret vilket motiverades utifrån rådande 

lokala förhållanden. Tidigare hade det varit enkelt att hitta arbete efter 

skolgång men det hade uppenbart förändrats. Rektor Olsson 

meddelade föräldrarna: ”Det kommer vara svårt för dem, som slutar i 

vår, att få något arbete.”414 

 

För att utreda möjligheten att införa ett frivilligt åttonde skolår hade 

en utredningsgrupp tillsatts av skolstyrelsen. Gruppen undersökte 

målsmäns intresse för ett åttonde skolår. Det var fyrtiotre av femtiosju 

elever som önskade fortsätta ett år. Med anledning av det stora 

intresset beslöt Storfors skolstyrelse att anhålla hos Skolöverstyrelsen 

om att istället för ett frivilligt åttonde år införa ett obligatoriskt åttonde 

skolår från 1959/60 med möjlighet under en viss övergångstid att söka 

befrielse för sina barn, om så önskades. Olssons motivering till 

föräldrarna angående behovet av ett åttonde skolår visar att det i första 

hand var rådande förhållanden gällande arbetsmarknad och i mindre 

utsträckning pedagogiska intressen som påverkade införandet.415  

 
Idén var att det åttonde skolåret skulle ges karaktären av förberedande 

yrkesutbildning.416 Förlängningen av skoltiden skulle i första hand 

rikta sig åt något praktisk, inte ett ytterligare teoretiskt skolår. Året 

därpå, i oktober 1959 beslöts att ansöka om tillstånd att utsträcka 

försöksverksamheten till att omfatta också högstadiet. Samma år fick 

rektor Olsson platsen som vice ordförande i kommunalfullmäktige.417  

 

                                                
413 Protokoll 3/2 1958 § 12, Storfors skolstyrelse AIa:2. (SKA). 
414 Brev till målsmän från skolstyrelsen i Storfors och utdrag från protokoll, Dnr. 18/1959 
Litt. 118, Storfors skolstyrelse EI:2. (SKA). 
415 Jmf. exempelvis med Richardsons (1992), debattinlaga gällande ”realiteternas tryck”.   
416 Brev till målsmän från skolstyrelsen i Storfors och utdrag från protokoll, Dnr. 18/1959 
Litt. 118, Storfors skolstyrelse EI:2. (SKA). 
417 Protokoll 7/10 1959 § 148, Storfors skolstyrelse AI:2. (SKA).  
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Utan något uttalat motstånd på lokal nivå beslutades i april år 1960 att 

försöksverksamheten med nioårig obligatorisk enhetsskola i Kroppa, 

Storfors och Ullvätterns kommuner läsåret 1960/61 fick innefatta även 

årskurs sju och utsträckas till att gälla enhetsskolans högstadium.418 

Tvärtemot motstånd var det närmare femtio elever som önskade gå om 

sin klass för att kunna fortsätta den nioåriga skolan istället för att 

avsluta efter det åttonde året. Målsmän informerades om ämnesvalen 

till årskurs sju på olika sätt, exempelvis på föräldramöten och 

brevledes. Det var drygt 200 elever som undervisades i årskurs sju 

läsåret 1960/61. Sex klasser undervisades i Storfors, en klass i Kroppa. 

Sammanställningen av lärarbehovet gjordes på lokal nivå och den 

centrala nivån fastställde lärartimmarna samt utannonserade de 

tjänster som behövdes. Den nybyggda centralskolan var inte helt 

inflyttningsklar och provisoriska lokaler behövdes. I och med att 

Storfors fick elever från både Kroppa och Ullvättern till högstadiet 

behövdes skolmåltider organiseras även för dess barn. Statsbidrag 

bekostade lite drygt hälften av kostnaden, resterande föreslogs berörda 

kommuner stå för genom avtal om elevkostnader.419  

 

I samarbetet mellan Storfors, Kroppa och Ullvättern uppstod flera 

olika problem. Dels var den kommunala självstyrelsen av vikt för 

kommunerna, dels innebar samarbetet merarbete för 

folkskolestyrelserna med administration och organisation, 

skolskjutsar, transaktioner mellan kommunerna och liknande. En idé 

som diskuterades i de tre kommunerna var därför det statliga beslutet 

om kommunalförbundsfullmäktige.420 Ett gemensamt 

kommunalförbund skulle i så fall hantera samarbetskommunernas 

årskurser 7–9 med gemensamma undervisningslokaler, 

bespisningslokaler och liknande. Den enskilda kommunens 

kommunalfullmäktige skulle handha årkurserna 1–6. Den centralt 

initierade lösningen med kommunalförbund innebar emellertid 

svårigheter och olika frågor uppstod. Exempelvis frågor om vad den 

                                                
418 Brev från SÖ 4/5 1960, Storfors skolstyrelse EI:2 Se också protokoll 24/3 1960 § 54, 
55, Storfors skolstyrelse AIa:2. (SKA). 
419 Protokoll 24/3 1960 § 54, 55, Storfors skolstyrelse AIa:2. (SKA).  
420 Kommunalförbund innebar att samverkan mellan städer, landskommuner, köpingar 
municipalsamhällen, skoldistrikt kunde göras om behov fanns. I januari 1958 trädde en ny 
lag om kommunalförbund in. Nu skulle ett beslutande kommunalförbundsfullmäktige 
inrättas samt ett verkställande organ, kallat förbundsstyrelse. För utförligare redogörelse 
se Wångmar (2005), kap. 10.  
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enskilda kommunen skulle och kunde fatta beslut om och vad 

kommunalförbundet skulle och kunde fatta beslut om uppfattades som 

oklart. För att ett kommunalförbund skulle underlätta organiseringen 

av skolväsendet fanns också åsikten att hela skolväsendet behövde lyda 

under kommunalförbunden. Problemet var i så fall den kommunala 

självstyrelsen.421 Eftersom skolväsendet hade en dominerande 

ställning i kommunerna skulle det bli alltför lite kvar åt det kommunala 

självstyret om ett sammansatt kommunförbund skulle handha 

skolfrågor. De kommuner som hade behov av att samarbeta i skolfrågor 

samarbetade dessutom redan gällande exempelvis brandväsende och 

åldringsvård vilket innebar att det inte skulle finnas mycket kvar för 

den enskilda kommunen att hantera. I Storfors, Kroppa och Ullvättern 

hade man exempelvis ett gemensamt polisdistrikt, provinsialläkare, 

skolsköterska och folktandvård. Istället för ett gemensamt 

kommunalförbund ansåg därför de tre kommunerna att ett 

civilrättsligt avtal var en bättre form för deras samarbete. Då kunde 

varje kommun enskilt hantera sina skolfrågor. Ett avtal skulle således 

skrivas och ingå i kommunernas organisationsplaner före utgången av 

1959. Alla var också överens om att det var betydelsefullt att det 

framgick i organisationsplanerna hur de ekonomiska ersättningarna 

för elever i annan kommun skulle hanteras.422  

 

Vid tiden för detta beslut var fortfarande realskolorna i omgivande 

städer det alternativ för högre studier som fanns. Det medförde att 

avtal gällande kostnader och ersättningar för elever också skulle beröra 

kommunerna med realskola. Den gemensamma uppfattningen hos de 

berörda kommunerna i området var att eleverna själva skulle få välja 

var de sökte realskola och att varken real- eller gymnasieskolorna fick 

bjuda under varandra för att locka elever. En sådan överenskommelse 

mellan kommunerna kunde emellertid innebära orättvisor eftersom 

den reella kostnaden för den enskilda kommunen påverkades av skilda 

faktorer som till exempel avstånd och kostnader för skolskjutsar. En 

uppfattning var också att den nya skolorganisationen, med samarbeten 

mellan kommuner inom ett och samma län, hade skapat vattentäta 

                                                
421 Protokoll från konferens ang. kommunalförbund och gymnasiernas 
upptagningsområden 1959, Storfors skolstyrelse EII:4. (SKA).  
422 Protokoll från konferens ang. kommunalförbund och gymnasiernas 
upptagningsområden 1959, Storfors skolstyrelse EII:4. (SKA). 



135 
 

skott mellan länen. Jämförelsen gjordes med att det uppstått en 

järnridå mellan länen.423 Etableringen av grundskolan innebar således 

flertal organisatoriska förändringar, både för Storfors, angränsande 

kommuner och för länen.  

 

För Storfors innebar införandet av försöksverksamheten en expansion 

av den lokala skolorganisationen. Antalet lärare i Storfors fyrdubblades 

på tio år. Fortsatt ökad personaltillsättning behövdes också inom den 

administrativa delen, på skolexpeditionerna och till skolbespisning, 

skolsköterskor och vaktmästare. Det var inte heller längre tillräckligt 

med en överlärare/rektor. För att underlätta främst det administrativa 

arbetet ersattes tillsyningsmännen av biträdande rektorer inför 

enhetsskolans införande.424 Samtidigt som enhetsskolan förbereddes i 

Storfors fanns ett behov av arbetskraft inom industrin och en fråga av 

betydelse för Storfors var yrkesutbildning. Yrkesutbildningen 

diskuterades både vid sidan av försöksverksamheten och även som 

integrerad i försöksverksamheten och i enhetsskolan vilket redogörs 

för fortsättningsvis.  

 

 

Det omgivande samhället: yrkesutbildningen i Storfors 

Yrkesutbildning var en betydelsefull faktor för skolväsendets 

omorganisering i Storfors. Avsnittet om yrkesutbildningen har som 

syfte att redogöra för hur skilda intressen påverkade etableringen av 

grundskolan i Storfors. Tidsmässigt hamnar vi tillbaka i 1950-talet med 

fokus på yrkesutbildningen för att kronologiskt ta oss fram till 1960-

tal. Till att börja med redogörs kort för statsmakterna och 

yrkesutbildningen, sedan följer om yrkesutbildning i Storfors.  

På statliga initiativ genomfördes utredningar gällande exempelvis 

yrkesskola, differentieringsfrågan, de ökade barnkullarna, 

avflyttningar och inflyttningar. En av dessa utredningar var ”De stora 

ungdomskullarna” som gjordes av Skolöverstyrelsen, Överstyrelsen för 

yrkesutbildning samt Arbetsmarknadsstyrelsens tillsatta 

                                                
423 Protokoll från konferens ang. kommunalförbund och gymnasiernas 
upptagningsområden 1959, Storfors skolstyrelse EII:4. (SKA). 
424 Mapp med redogörelse att bifogas framställningen om införande av försöksverksamhet 
med nioårig enhetsskola sammanställd av Olof Olsson 1955/1956, Storfors skolstyrelse 
EII:2 och AIa:2. (SKA). 
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samarbetsnämnd för yrkesutbildning och arbetsförmedling.425  I 

utredningen framkommer att de stora ungdomskullarna och 

omflyttningar kunde innebära problem för kommuner, skolväsendets 

organisation och arbetsplaceringar. Från 1950 till 1961 beräknades 

ungdomarnas antal ha ökat med femtio procent och ökningen av 

antalet ungdomar i Värmland beräknades bli uppåt trettio procent, 

nettoinflyttningen från landsbygd var tusen personer årligen. Storfors 

och Kroppa var två av de fem tätorterna i Värmlands län som 

omnämndes som starka inflyttningsorter. Arbetsmarknadsstyrelsens 

samarbetsnämnd såg de stora ungdomskullarna som problematiskt 

gällande utbyggnaden av den obligatoriska skolan och det högre 

skolväsendet tillsammans med yrkesutbildning. Det räckte inte med 

det allmännas medel för yrkesutbildning, även företag och industrier 

föreslogs täcka behovet av yrkesutbildning. Det förutsatte ett lokalt 

planeringsarbete inom och mellan länen och kommunerna. Inte minst 

en samordning av olika åtgärder för skolväsendets yrkesutbildning 

samt arbetsförmedling över kommungränserna ansågs betydelsefullt 

och initiativ till detta åvilade kommuner och landsting. Också det 

enskilda näringslivet och lokala organisationer hade, enligt 

utredningen, ansvar för lösningar av ungdomsfrågor.426 I Storfors 

påverkade Uddeholm AB skolväsendet på skilda sätt, vilket redogörs 

för fortsättningsvis. 

 

I Storfors och i de angränsande kommunerna diskuterades 

yrkesutbildningen utifrån två perspektiv: det lokala och det centrala. I 

det lokala intresseperspektivet hade Storfors bruk, det vill säga 

Uddeholm AB, en avgörande roll men också grannkommunens 

skogsföretag samt Ullvätterns intresse för yrkesutbildning inom skogs- 

och lantbruk påverkade. Som framkommit grundade sig 

diskussionerna på den kommunala politiska arenan i Storfors i om 

yrkesutbildningen skulle utgå från nationens behov eller från det lokala 

intresset. När Storfors skildes från Kroppa, 1950, sattes en kommitté 

samman för att utreda om att inrätta en särskild yrkesskola i Storfors 

eftersom den yrkesskola som fanns låg i Kroppa. En yrkesskola 

                                                
425 Utredning undertecknad Olderin/M-z 29/8 1955, Ullvättern folkskolestyrelse AII:2. 
(SKA). 
426 Utredning undertecknad Olderin/M-z 29/8 1955, Ullvättern folkskolestyrelse AII:2. 
(SKA). 
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inrättades sedan i Storfors.427 År 1955 uppmärksammade överlärare 

Olsson i Storfors ett problem. Ungdomarna kunde inte längre räkna 

med arbete efter avslutad skolgång. Tidigare hade bristen på 

arbetskraft möjliggjort arbete utan några förkunskaper, men det var 

inte längre möjligt. Dessutom påverkade de stora årskullarna 

konkurrensen om arbetsplatser. I egenskap av överlärare kontaktade 

Olsson kommunalfullmäktige. Han betonade vikten av att 

ungdomarna fick hjälp med att så tidigt som möjligt få klart för sig 

vilket yrke de hade anlag och fallenhet för samt att de skulle erbjudas 

en god utbildning inom detsamma. Enhetsskolan sågs som en faktor 

för att lösa sysselsättning och utbildning generellt och yrkesskolan som 

en faktor för att lösa industrins behov av specifik arbetskraft. Olsson 

önskade att kommunalfullmäktige skulle tillsätta en separat utredning 

om yrkesutbildning:  

 

Det har från vissa myndigheters sida t.o.m. framhållits nödvändigheten av 
att tidigare än beräknat genomföra den nioåriga skolan för att på detta sätt 
ge de stora årskullarna ungdom sysselsättning och utbildning. Planerna för 
enhetsskolans genomförande i Storfors kommer väl upp i ett annat 
sammanhang genom folkskolestyrelsens försorg. Vad jag här först och 
främst skulle önska bli föremål för behandling är vilka möjligheter Storfors 
köping har att hjälpa de unga då det gäller deras yrkesval och deras 
yrkesutbildning. 428 
 

År 1956 tillsattes en kommunal utredningskommitté i syfte att få till 

stånd en gemensam yrkesskolorganisation för Storfors tillsammans 

med de angränsande kommunerna med industrier: Filipstad, 

Värmlandsberg, Rämmen och Kroppa. Bolaget Uddeholm AB var villigt 

att bidra ekonomiskt. Bolaget ansåg att den tänkta tvååriga 

utbildningen i första hand skulle ta sikte på ortens egen industri. Som 

nämnts önskade Ullvättern inriktningar mot jordbruk. Från Kroppa 

meddelades att det fanns planer på en allmän verkstadsskola och 

folkskoleinspektören Ragnar Israelsson ansåg att det fanns behov för 

att ha verkstadsskolor både i Nykroppa (Kroppa) och i Storfors 

eftersom yrkesutbildningen för östra Värmland var tänkt att 

                                                
427 Protokoll 10/12 1949 § 32, Storfors kommunalfullmäktige AI:1; Protokoll 18/9 1957 § 4; 
26/11 1957 § 4; 13/1 1958 § 6; 3/2 1958 § 11; 12/3 1958 § 18, 23; 8/5 1958 § 36, 37; 6/6 
1958 § 43, 44, 45, 46, Storfors skolstyrelse AIa:2; Förslag till kommunal verkstadsskola i 
Storfors utarbetat av den av Uddeholm AB tillsatta kommittén, Storfors Kommunalnämnd 
FVII:3. (SKA).  
428 Brev till Storfors kommunalfullmäktige från överlärare Olof Olsson 23/4 1955, Storfors 
skolstyrelse EII:2. (SKA).  
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samordnas. En verkstadsskola skulle troligt inte komma i fråga i de 

övriga kommunerna i området, enligt inspektören.429 Även 

yrkesutbildningarna centraliserades således till de större kommunerna 

i området.  

 

Lokala bolagsintressen påverkade utformningen av yrkesutbildningen. 

Det är exempelvis tydligt utifrån att inriktningar på linjer i Storfors 

riktade sig mot metallindustrin med anknytning till ortens industri. 

Uddeholm AB medverkade även i diskussionerna som fördes på den 

lokala politiska arenan om yrkesutbildningen. Även i de skogs- och 

jordbruksbetonade områdena Ullvättern och Gammelkroppa 

påverkade den lokala industrin. I Ullvättern var exempelvis 

pappersbruket Katrinefors AB med i diskussionerna gällande 

yrkesutbildningen. Företagen hade intressen av yrkesutbildning som 

gynnade deras verksamhet och Katrinefors AB lovade, i likhet med 

Uddeholm AB i Storfors, att stödja utvecklingen av en skogsskola i 

Ullvättern.430  

 

När utredningskommittén för yrkesskolor föreslog att utreda en 

jordbrukslinje kombinerat med skogslinje för årskurs 9Y i Ullvättern 

blev även enhetsskolan integrerad i planeringen för yrkesskola.431 I 

utredningen framgår nämligen att det vore lämpligt med 9Y-linjer med 

inriktningar mot ortens industrier; metallinjer i Storfors, skoglig linje i 

Gammelkroppa samt kombinerad jord- och skoglig linje i Alkvettern 

som var en del av Ullvättern.432  

 

De skilda yrkesinriktade linjerna medförde en del debatter angående 

kostnader och ersättningar till och mellan kommunerna. Kurserna för 

verkstadslinjerna var exempelvis dyrare att genomföra än kurserna för 

husligt arbete, som skulle bedrivas i Nykroppa och Storfors. Flertal 

                                                
429 Utredning undertecknad Olderin/M-z 29/8 1955, Ullvättern folkskolestyrelse AII:2. 
(SKA). 
430 Katrinefors AB, pappersbruk, tillhörde från 1930 Svenska Tändsticksaktiebolaget och 
köptes upp av Wallenbergsfären 1960. Idag, år 2022, finns Gammelkroppa skogsskola 
kvar som privat högskola. En skola som grundades 1860 och flyttade till sin nuvarande 
lokalisering vid Gammelkroppa hytta år 1906. 
431 Protokoll: 18/9 1957 § 4; 26/11 1957 § 4; 12/3 1958 § 18, Storfors skolstyrelse AIa:2; 
Protokoll fört vid utredningskommittén ang. enhetsskola 2/3 1956 och 6/4 1956, Ullvättern 
folkskolestyrelse AII:2. (SKA); Utdrag ur protokoll 26/11 1957; Enhetsskolkommittén 11/4 
1958, Värmlands läns östra folkskoleinspektörers arkiv, FI:29. (VA).   
432 Protokoll 3/11 1958 § 131, Storfors skolstyrelse AIa:2. (SKA).  
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möten och utredningar gjordes i ärendet ersättningar, både mellan de 

tre kommunerna men också med andra kringliggande kommuner. 

Skolstyrelsen utsåg de som skulle representera Storfors på dessa möten 

och det föll på överlärare Olsson samt folkskolestyrelsens ordförande 

Uno Nykvist, som var ingenjör på bruket, att representera Storfors i 

yrkesutbildningsfrågor i samverkan med andra kommuner och med 

näringslivet.433   

 

Frågor om ersättning mellan kommunerna var ingen lätt fråga att lösa. 

Två år efter att diskussionerna om ersättning påbörjats kallade 

länsskolnämnden till en konferens gällande interkommunal 

samverkan och ersättning mellan kommuner. Skolledare och 

skolstyrelserepresentanter från kommunerna var fortsatt oense. Nya 

utredningsgrupper med representanter från kommunerna samt 

landstinget och länsskolnämnden tillsattes. Lokala problem med att 

komma överens ledde till att staten av det lokala fick i uppdrag att lösa 

ersättningsproblemet genom att ge förslag på ersättningsbelopp som 

kommunerna kunde förhålla sig till.434  

 

Arbetet med att organisera en yrkesskola i Storfors intensifierades 

under hösten 1957. Uddeholm AB tillsatte då en egen kommitté för att 

utreda möjligheterna för en kommunal verkstadsskola i Storfors. 

Elever från angränsande kommuner skulle beredas plats och ett 

samarbete liknande det mellan Storfors, Kroppa och Ullvättern som 

planerades för enhetsskolan föreslogs. Två år innan hade 1955 års 

yrkesutbildningsstadga fastslagit att industrin själv kunde hantera 

utbildningen under överinseende av Kungliga Överstyrelsen för 

Yrkesutbildning (KÖY). Möjligen låg det bakom Uddeholm AB:s 

tillsättning av utredningskommittén. En av representanterna från 

Uddeholm AB, chefsingenjören, önskade en snabb hantering där siktet 

för yrkesskolan var Storforsverkens produktion.435  

 

Avsikten från Uddeholm AB var att ge ungdomarna en god uppfostran 

till samhällsmedborgare samt att de skulle få en fast anknytning till 

                                                
433 Protokoll 13/2 1959 § 26, Storfors skolstyrelsen AIa:2. (SKA).   
434 Protokoll angående kostnader för interkommunal samverkan Dnr. 66/1960 § 117, AIa:2. 
(SKA).  
435 Protokoll 3/5 1957 ang. Förslag till kommunal verkstadsskola, Ullvättern 
folkskolestyrelse FI:3. (SKA). 
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ortens näringsliv så att de kunde bo kvar. Uddeholms motiveringar till 

att starta en verkstadsskola var att den skulle bidra till samhället i stort 

och att det var positivt för kommunen då den blev attraktiv att bo i samt 

att det gynnande Uddeholm AB som bolag då de fick kompetent 

arbetskraft.436  

 

I den av Uddeholm AB tillsatta kommittén ingick, utöver 

chefsingenjören, ytterligare en ingenjör samt folkskolestyrelsens 

ordförande som också representerade folkskolestyrelsen i möten om 

yrkesskola med Kroppa och Ullvättern. Enligt siffrorna som kommittén 

räknat med skulle Uddeholm AB stå för en marginellt högre tredjedel 

av kostnaderna för en yrkesskola jämfört med staten och kommunen. 

Överlärare Olsson föreslog åt skolstyrelsen att utse representanter som 

inte tidigare jobbat med frågan för att ytterligare bringa klarhet i 

ekonomiska frågor och omfattningen av en yrkesskola.437  Uddeholm 

AB var emellertid inte intresserade av ytterligare en utredning och en 

schism uppstod mellan Uddeholm AB och kommunen. Uddeholm 

meddelade kommunen att bolaget mycket väl kunde starta en skola 

med statsbidrag även om kommunen inte var delaktig och att 

kommunen i sådant fall inte skulle kunna påverka yrkesutbildningen. 

Skolstyrelsen, som var intresserad av att ta del i yrkesutbildningen, 

blev mer tillmötesgående och menade att yrkesskolans placering 

möjligen skulle kunna samordnas med centralskolan, men att det 

behövde ses över. Eftersom den nya skolstyrelselagen skulle träda i 

kraft inom ett halvår skulle även yrkesskolan hamna under 

skolstyrelsen. Det användes som argument för att skolstyrelsen ville 

avvakta beslut om yrkesutbildningen, när skolstyrelselagen inträdde 

skulle de ha mer makt i frågan.438  

 

Både Uddeholm AB och kommunen hade emellertid intresse av 

yrkesskolan, dess innehåll och styrning. Från bolagsledningens sida 

uttrycktes:  

 

                                                
436 Förslag till kommunal verkstadsskola i Storfors utarbetat av Uddeholms AB tillsatta 
kommittén u.d., Storfors kommunalnämnd FVII:3. (SKA).   
437 Förslag till kommunal verkstadsskola i Storfors utarbetat av Uddeholms AB tillsatta 
kommittén u.d., Storfors kommunalnämnd FVII:3. (SKA).   
438 Protokoll 13/1 1958 § 6, Storfors skolstyrelse AIa:2. (SKA).   
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Vid lämnandet av en så pass stor summa pengar, tillförsäkras inflytande på 
skolans ledning och drift. Detta skulle bl.a. innebära samråd med bolaget vid 
tillsättandet av föreståndare och andra lärarkrafter, vid uppgörandet av 
kursplaner, ändringar i maskinpark och elevrekrytering.439  
 

Yrkesutbildningen som riktades mot metall- och stålindustrin var av 

betydelse i Storfors för att få både yngre och äldre ungdomar i 

sysselsättning. När enhetsskoleförsöket utvidgades i antal skolår 

påverkades tillgången på arbetskraft eftersom elever fick längre 

skolgång. Yrkesutbildningen som varit fristående och både haft elever 

direkt från folkskolan och äldre elever påverkades av att enhetsskolans 

nionde år skulle innefatta yrkesutbildning. I Storfors diskuterades till 

exempel om verkstadsskolan skulle samordnas med den förberedande 

yrkesundervisningen i 9Y, det yrkesinriktade nionde skolåret i 

enhetsskolan, vilket skolstyrelsen i Storfors argumenterade för. Genom 

att samordna utbildningarna kunde den kommande centralskolans 

salar byggas för båda ändamålen vilket skulle bli mer ekonomiskt 

fördelaktigt då lokaler och maskiner samt städ och uppvärmning kunde 

nyttjas gemensamt.440  

 

Från att Storfors blev en egen köping hade Uddeholm AB lockat många 

elever till både yrkesutbildning och arbete men mot slutet av 1950-talet 

skedde en förändring. Det hade exempelvis uppdagats att det hos 

ungdomen fanns ”en aversion mot verket”.441 Förvisso gällde det i en 

grannkommun men det föranledde vidare diskussioner även i Storfors. 

Diskussionerna handlade om att det kunde vara svårt att få ungdomen 

till verkstadsskola och särskilt svårt om eleven visste att en viss 

placering vid verket var att vänta. Därför diskuterades på lokal nivå att 

yrkesskolans elever behövde en bredare utbildning än direkt riktad mot 

Uddeholm AB. ”De, som går i verkstadsskolan, bör upplysas om att de 

har möjlighet att gå vidare.”442 I sammanhanget diskuterades den fråga 

som varit uppe även tidigare, om ortens näringsliv skulle påverka 

utbildningen och vem som skulle ha ansvaret för yrkesutbildningen. 

Yrkesskolans industrilinjer var kostsamma vilket kan ha påverkat 

                                                
439 Protokoll 3/5 1957 § 5, Storfors kommunalnämnd FVII:3. (SKA).   
440 Protokoll 11/1 1958, överläggningar angående kommunal verkstadsskola, Ullvättern 
folkskolestyrelsen/skolstyrelsen, handlingar ordnade efter dossierplan, FI:3. (SKA).  
441 Protokoll 11/1 1958, överläggningar angående kommunal verkstadsskola, Ullvättern 
folkskolestyrelsen/skolstyrelsen, handlingar ordande efter dossierplan, FI:3. (SKA). 
442 Protokoll 11/1 1958, överläggningar angående kommunal verkstadsskola, Ullvättern 
folkskolestyrelse FI:3. (SKA).  
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debatterna om ansvaret. Landstingens representanter föreslog till 

exempel kommunen som huvudman på grund av anslutningen till 

ortens näringsliv medan kommunalnämndens ordförande ansåg att 

landstingen skulle vara huvudman för yrkesskolan.443  

 

Diskussioner om kostnader för yrkesutbildningen fördes även inom 

kommunen. Exempelvis fördelningen av kostnader mellan kommunen 

och bolaget, men också om centralskolans lokaler skulle användas för 

yrkesskolan eller om egna verkstadslokaler skulle användas. Å ena 

sidan önskade folkskolestyrelsen att Uddeholm AB skulle vara 

delaktiga i skolväsendet. Det gällde emellertid endast sakkunskap och 

det ekonomiska. Gällande planlösning och maskininköp så var 

skolstyrelsen tacksam för experthjälp. Å andra sidan gjorde man klart 

att den kommunala självstyrelsen var av vikt och att besluten låg hos 

det kommunala organet. Skolstyrelsen uttryckte att en alltför kraftig 

inblandning från Uddeholm AB stred mot de principer som var 

vägledande för kommunala organ.444  

 

I april år 1958 beslutade kommunalfullmäktige i Storfors att en 

centralskola och verkstadsskola skulle byggas i Storfors.445 Uddeholm 

AB önskade finansiera bygget av yrkesskolan med 270 000.446 När 

centralskolan byggdes 1960–1962, innehållande yrkesskola, höll 

Uddeholm AB sitt ord och finansierade således byggandet av 

centralskolan med 275 000 kronor.447  

 

                                                
443 Protokoll 21/3 1958 § 23; 8/5 1958 § 37; 6/6 1958 § 45,46, Storfors skolstyrelse AIa:2; 
Förslag till kommunal verkstadsskola i Storfors utarbetat av Uddeholms AB tillsatta 
kommittén u.d., Storfors kommunalnämnd FVII:3. (SKA).   
444 Protokoll 21/3 1958 § 23; 8/5 1958 § 37; 6/6 1958 § 45, 46; Storfors skolstyrelse AIa:2; 
Förslag till kommunal verkstadsskola i Storfors utarbetat av Uddeholms AB tillsatta 
kommittén u.d., Storfors kommunalnämnd FVII:3. (SKA).   
445 Protokoll 8/5 1958 § 37, Storfors skolstyrelse AIa:2. (SKA).  
446 Omräknat till 2021 års värde var kostnaden cirka 3 600 000. Edvinsson & Söderberg 
(2011). 
447 Bilaga till protokoll 27/10 1959, Storfors kommunalnämnd ÖII:4; Protokoll 12/3 1958 § 
18, Storfors skolstyrelse AIa:1; 8/5 1958 § 37 och Storfors skolstyrelse AIa:2; 
Tidningsklipp, Storfors kommittéers protokoll med bilagor AIII:1. Förslag till kommunal 
verkstadsskola i Storfors utarbetat av Uddeholms AB tillsatta kommittén u.d., Storfors 
Kommunalnämnd FVII:3; Skrivelse 15/10 1957 från Olof Olsson till Storfors särskilda 
skolstyrelse; protokoll 23/10 1957 § 6, Storfors skolstyrelse AI:2; Skolbyggnadskommitténs 
redogörelse för finansieringen av byggandet av yrkesskola och centralskola i Storfors, 
Storfors u.d. Kommunalnämnd AI:d nr.3. (SKA). Utdrag från protokoll 29/4 1958; 26/11 
1957, Värmlands läns östra folkskoleinspektörers arkiv FI:29; (VA).   
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Diskussioner om yrkesutbildningen och om den skulle gynna de företag 

som fanns i kommunen eller gynna nationen var som framgått 

förekommande. Intresset för yrkesutbildning som baserades på den i 

kommunen förlagda industrin fick emellertid mindre betydelse i och 

med grundskolans etablering.448 Sammantaget kan konstateras att 

yrkesutbildningen och lokala företag påverkade skolorganisationen i 

Storfors men att den lokala industrins påverkan minskade i och med 

grundskolans införande. Nu fortsätter redogörelsen med grundskolan 

i fokus. Lokala protester mot statlig styrning är temat i nästa del.  

 

 

 Lokala protester mot statlig styrning  

När beslutet om grundskolan skulle tas i riksdagen medförde det 

ytterligare förändringar i de statliga bidragen till kommunerna. 

Försökskostnadsbidraget på åttio kronor per elev i 

försöksverksamheten föreslogs exempelvis bli tjugofem kronor per elev 

i stimulansbidrag. Den tidigare gjorda förändringen, med 

sammanslagningen av statsbidragen till två där den ena gällde 

lärarlöner, skulle också komma att påverkas då bidragen kom att bli 

lägre än den verkliga kostnaden för kommunen. Det var också svårt för 

kommunen att beräkna kostnaderna då lärarbehovet kunde medföra 

att en icke ordinarie folkskollärare i löneklass tolv med en månadslön 

på drygt 1 300 kronor ersattes av en ordinarie adjunkt i löneklass 

tjugotre vilket innebar en månadslön på drygt 2 400 kronor.449 Även 

kostnadsfördelningen mellan stat och kommunen för skolmåltider 

upplevdes oroväckande för kommunalfullmäktige i Storfors.450 Detta 

medförde att ”[…] en viss försiktighet måste iakttagas vid beräkningen 

av inkomsterna på statsbidragssidan.”451 I Storfors ansåg 

folkskolestyrelsen att de statliga bidragen medförde en ökad statlig 

styrning. Den kommunala självstyrelsen ansågs hotad och flertal 

problem med den nya skolorganisationen lyftes fram av 

skolstyrelsen.452  

                                                
448 Protokoll 10/5 1963 § 81. Dnr. 40/1963. Litt. 18. Storfors skolstyrelse AIa:2. (SKA). 
449 Bilaga 3 till protokoll 28/9 1961 § 148, punkt 270:1 och 270:5 ang. statsbidrag till 
lärarlöner och försökskostnadsbidraget. Se också Bilaga 2 till skolstyrelsens protokoll § 
154/1963, Storfors skolstyrelse AIa:2. (SKA).   
450 Protokoll 16/10 1961 § 169 punkt 10, 11, Storfors skolstyrelse AIa:2. (SKA).  
451 Bilaga 3 till protokoll 28/9 1961 § 148, punkt 270:1, Storfors skolstyrelse AIa:2. (SKA).   
452 Protokoll 16/10 1961. Dnr. 84/1961, Storfors skolstyrelse protokoll AIa:2. (SKA).  
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När grundskolans införande närmade sig blev det fler protester och 

ifrågasättanden gentemot den statliga politiska arenan än vad som 

förekommit tidigare. På anmodan av länsstyrelsen ombads kommunen 

yttra sig över 1957 års skolberedningsbetänkande ”Grundskolan”. 

Storfors kommunalfullmäktige och skolstyrelsen uttalade att de tyckte 

att huvudlinjerna för den framtida skolan var rimliga. Till skillnad från 

tidigare åsikter de haft gällande försöksverksamhet och enhetsskolan 

synliggörs emellertid ett motstånd som inte tidigare varit märkbart. De 

lokala invändningarna var av skiftande karaktär vilket 

kommunalnämndens och skolstyrelsens uttalanden om betänkandet 

visar. Det gjordes enklare invändningar som att namnförslaget 

Grundskola inte gillades och åsikter om att uppdelningen i 

lärarpersonalens beteckningar inte skulle drivas för långt. Från 

kommunens håll ansåg man det enklast om de fick anställa lärare i den 

nioåriga skolan med beteckningen folkskollärare. Det fanns också 

invändningar mot förslaget gällande grundskolans organisation av mer 

betydande karaktär. Invändningar grundade i lokala förhållanden som 

svårigheter att anställa behöriga lärare. Från statsmakterna fanns 

exempelvis ett förslag om fritt val mellan att läsa språken franska och 

tyska. I Storfors menade man att hänsyn borde tas till de svårigheter 

som förslaget kunde komma att innebära i mindre kommuner med 

färre antal elever. Med det centrala förslaget skulle två språklärare 

behövas oavsett storlek på språkgrupperna.453 Skolöverstyrelsens 

förslag gällande praktiska och teoretiska inriktningar befarades också 

medföra svårigheter. Särskilt befarades att de elever som valt praktisk 

linje skulle få svårt att få sina önskemål tillgodosedda, vilket ansågs 

orimligt. Dessutom fanns en oro över att ekonomin i kommunen skulle 

påverkas negativt när grundskolan infördes. Som nämnts föreslogs 

försökskostnadsbidraget på åttio kronor per elev bytas ut mot ett 

stimulansbidrag på tjugofem kronor per elev. Förslaget skulle medföra 

ett inkomstbortfall för kommunerna, särskilt betydande skulle det vara 

för de kommuner som tog emot elever från annan kommun. Ju fler som 

kom från annan kommun desto större inkomstbortfall. Storfors som 

byggt centralskolan i syfte att ha högstadiet för de omgivande 

                                                
453 Protokoll 16/10 1961 § 169. Dnr. 84/1961; Bilaga 3 till protokoll 28/9 1961 § 148, 
Storfors skolstyrelse AIa:2. (SKA).  
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kommunerna skulle drabbas hårt.454 Med den ökade byråkrati som 

tillkommit tyckte man från kommunens håll dessutom att det inte var 

mer än rätt att statliga myndigheter finansierade den 

personalförstärkning som skolexpeditionerna behövde utrustas 

med.455  

 

Kommunernas skyldighet att å ena sidan ordna undervisningen, å 

andra sidan förhålla sig till de centralt fastställda tim- och 

kursplanerna samt anställnings- och löneförhållanden gjorde att 

kommunens möjlighet att påverka skolorganisationen inte ansågs stå i 

proportion till de kostnader kommunen hade, och skulle komma att få, 

för det obligatoriska skolväsendet. Storfors skolstyrelse ansåg att 

staten borde ta över mer av kostnaderna när kommunen förlorade 

stora delar av sitt självstyre.456  

 

[…] - kan man med fog påstå, att kommunernas möjligheter att påverka 
skolorganisationen inte står i någon proportion till den del av kostnaderna 
för det obligatoriska skolväsendet. […] en förskjutning av 
kostnadsfördelningen, så att staten övertar en större del av kostnaderna för 
skolväsendet, borde vara en följd av den starka beskärningen av 
kommunernas beslutanderätt i fråga om skolorganisationen.457 

 

I frågan om skolbibliotek, där överlärare, lärare och skolstyrelsen 

tidigare varit i konflikt med kommunalfullmäktige angående 

anställningsförfarandet av skolbibliotekarie skedde en förändring från 

tidigare diskussion. Skolstyrelsen hade tidigare framhärdat vikten av 

skolbibliotek, skilt från folkbiblioteket, då ett skolbibliotek behövdes 

för det pedagogiska arbetet. Den förändrade inställningen innebar att 

kommunalfullmäktige och skolstyrelsen var överens om att ett 

skolbibliotek kunde vara en del av folkbibliotekets verksamhet. Det är 

möjligt att den förändrade inställningen berodde på att skolledningen 

i Storfors ville visa en kommunalt gemensam ståndpunkt inför 

länsstyrelsen som uttalandet riktade sig till. Det är också möjligt att 

kostnader som kommunen hade ställts inför, gällande 

                                                
454 Bilaga 3 till protokoll 28/9 1961 § 148 punkt 270:5 ”Försökskostnadsbidraget” Storfors 
skolstyrelse AIa:2. (SKA).  
455 Protokoll 16/10 1961 § 169. Dnr. 84/1961, Storfors skolstyrelse AIa:2. (SKA).  
456 Protokoll 16/10 1961 § 169. Dnr. 84/1961 och Bilaga 3 till protokoll 28/9 1961 § 148, 
Storfors skolstyrelse AIa:2. (SKA).  
457 Protokoll 16/10 1961 § 169. Dnr. 84/1961 och Bilaga 3 till Storfors skolstyrelse protokoll 
28/9 1961 § 148, Storfors skolstyrelse AIa:2. (SKA).  
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försöksverksamheten och ombyggnationer med centralskolan, hade 

påverkat inställningen även för skolstyrelsen som gav flera exempel på 

ekonomiska och organisatoriska vinster med ett gemensamt 

bibliotek.458  

 

I arbetet med att organisera skolväsendet i Storfors var problemen med 

lokaler konstanta. Exempelvis hade tomma affärslokaler och 

bostadshus använts för att lösa behoven av undervisningssalar.459 När 

den nya centralskolan i Storfors invigdes senhösten 1961 fanns 

förhoppningen att den nya skolan skulle lösa lokalproblemen.460 

Skolan var emellertid anpassad för ett fyrparallellt högstadium. Fram 

till 1968 var behovet femparallellt och provisoriska lokallösningar fick 

fortsatt göras.461 När den nybyggda skolan var färdig att tas i bruk, 

fanns totalt sjuhundra elever i försöksklasserna 1–8. Av dessa var drygt 

etthundrafemtio elever från Ullvättern och Kroppa.462 Från hösten 

1962 infördes årskurs nio, två klasser i respektive 9G och 9A samt tre 

klasser i 9Y. Yrkesutbildningen bestod av husmodersskola med husligt 

arbete och barnavård; verkstadsskola med mekanisk verkstad samt 

handel och kontor.463 Generellt, i landet som helhet, var det fler som 

sökte 9G, den linjen som var förberedande för gymnasiestudier. 

Mönstret var detsamma i Storfors även om det inte var någon stor 

skillnad mellan de båda teoretiskt inriktade linjerna när de söktes, 9G 

hade 50 elever och 9A, den allmänna linjen, hade 44 elever. Skillnaden 

var däremot större vid läsårets slut. Då fanns endast 25 elever kvar i 

9A, resterande hade bytt till 9Y. Vid läsårets slut hade således 9Y ökat 

från tre klasser till fem klasser, under pågående läsår.464  

  

                                                
458 Protokoll 16/10 1961 § 169. Dnr. 84/1961 och Bilaga 3 till protokoll 28/9 1961 § 148, 
Storfors skolstyrelse AIa:2. (SKA). 
459 Protokoll 6/12 1960 § 180, Dnr. 107/1960; § 47 Litt. 110. Storfors skolstyrelse AIa:2. 
(SKA).   
460 Årsberättelse Storfors folk- och fortsättningsskola läsåret 1957/58, 2/3 1959 Dnr. 

21/1959, Litt. 118, Storfors skolstyrelse EI:2 (SKA).  
461 Protokoll 1964 § 132 Dnr. 9/1964. Litt. 118, Storfors skolstyrelse AIa:3. (SKA).  
462 Siffror för Storfors försöksskola läsåret 1961/62, Storfors skolstyrelse FIII:5. (SKA).  
463 Förslag till utgifts- och inkomststat för Storfors yrkesskola Litt. 15 F i bilaga till protokoll 
8/9 1959 § 142; Protokoll 13/4 1960 § 68, Storfors skolstyrelse AIa:2. (SKA).  
464 Elevantal vid Storfors centralskola 15/9 1962, Storfors skolstyrelse FIII:5. (SKA).  
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Grundskolan ersätter folkskolan, åren 1963–1967 

 

I de tre tidigare delavsnitten om Storfors har vi följt processen från 

folkskola till försöksverksamhet. I den processen har vi dels sett hur 

centrala beslut i samband med planeringen för enhetlig skola 

uppfattades som problem för det lokala självstyret, dels hur lokala 

förhållanden och samarbeten påverkade beslut. I detta sista delavsnitt 

4 är syftet att redogöra för hur grundskolans etablering påverkade 

kommunen och skolväsendets organisation. Vilka intressen och 

förhållanden som var av relevans när grundskolan etablerades samt 

hur skilda aktörer påverkade och påverkades av grundskolans 

etablering är frågor som ska besvaras.  

 

Från läsåret 1963/64 var grundskolan inrättad i Storfors och begreppet 

grundskola började användas i protokoll och i budgetförslag hos 

kommunalfullmäktige och skolstyrelse istället för som tidigare, 

försöksverksamhet och folkskola. I och med grundskolans införande 

diskuterades femdagars skolvecka i Storfors skolstyrelse och en 

gemensam framställning om detta gjordes från de tre kommunerna till 

Skolöverstyrelsen.465  

 

Inför grundskolans etablering i Storfors läsåret 1963/64 hade målsmän 

bjudits in till olika informationsmöten. Det var i linje med den nya 

skollagens intention om att samarbete med hemmen var av vikt för att 

främja elevens utveckling.466 Skolledarna i Storfors, Kroppa och 

Ullvättern hade både gemensamma informationsmöten med föräldrar 

och med elever om de skilda linjevalen. Skolstyrelserna hade också 

sammanträden där förslag på läsårstider och femdagarsvecka 

behandlades.467 Organiseringen av årskurs nio med flera skilda linjeval 

var emellertid ingen enkel uppgift för de lokala arenorna, inte heller för 

den centrala arenan. Skolöverstyrelsen skickade både förändringar och 

förtydliganden.468  

 
Då det synes råda viss oklarhet om hur årskurs 9 enligt läroplan för 
grundskolan skall organiseras med hänsyn till de ämnen, som karakteriserar 

                                                
465 Protokoll 10/5 1963 § 77 Planering av läsåret 1963–64 Dnr. 20/1963 Litt.118, Storfors 
skolstyrelse AIa:2. (SKA). 
466 SFS 1962: 319 Skollag 1. Kap § 1.  
467 Protokoll 21/1 1963 i mapp ”Enhetsskolan”, Ullvättern folkskolestyrelse FI:4. (SKA).  
468 Brev från SÖ 20/4 1964, Storfors skolstyrelse EII:12. (SKA).  
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linjerna, och de tillval, som eleverna haft i tidigare årskurser får 
Skolöverstyrelsen framhålla följande.469 

 

Även föräldrar och elever hade svårt att förstå de skilda linjevalen. 

Förtydliganden fick göras, både via möten och brevledes.470 När den 

preliminära fördelningen av elevernas linjeval inför det första läsåret 

var gjord visade den, i likhet med valen till försöksverksamheten året 

innan, att det fanns ett något större intresse för de linjer som var 

yrkesinriktade, ett stort intresse för den gymnasieförberedande linjen 

9G samt ett svagt intresse för den allmänna linjen 9A.471  

 

Ett genomgående problem under hela processen var lärarbristen. Den 

påverkade kommunernas möjligheter att erbjuda skilda linjeval det 

nionde skolåret. För de ämnen där det inte gick att få tag på behöriga 

lärare var korrespondensundervisning en lösning.472 Lärarbristen fick 

till följd att länsskolnämnden, vilka var ansvariga för tillsättningen av 

lärare, införde förenklade förfaranden för den lokala arenan vid 

tillsättning av vissa lärartjänster, en överföring av ansvar till 

kommunen.473 Länsskolnämndens överföring av 

anställningsförfarandet var i linje med kommunernas ökade ansvar för 

utförande av grundskolan.474 Ytterligare inverkan på kommunernas 

ökade ansvar var förändringen gällande inspektörens uppdrag. När 

den regionala styrningen ändrades från domkapitlen till 

länsskolnämnderna 1958 och framförallt efter grundskolans införande 

gavs ett större ansvar till kommunerna att själva organisera 

skolväsendet.475 Relationen och samarbetet mellan Skolöverstyrelsen 

genom folkskoleinspektörerna och kommunerna hade varit nära. 

Exempelvis hade folkskoleinspektören varit delaktig i kommunala 

utredningsgrupper och andra möten. Avståndet mellan dem blev 

                                                
469 Brev från SÖ 20/4 1964, Storfors skolstyrelse EII:12. (SKA). 
470 Inbjudan föräldramöte 5/2 1963 i mapp ”Enhetsskolan”, Ullvättern folkskolestyrelse FI:4. 
(SKA). Protokoll 10/5 1963 § 20 Dnr. 6/1963 Litt. 118; § 63 Dnr. 16/1963. Litt. 18, Storfors 
skolstyrelse AIa:2. (SKA).   
471 Preliminär fördelning av elever på årskurs nio, läsåret 1963/64 ”Enhetsskolan”, 
Ullvättern folkskolestyrelse FI:4. (SKA). Fördelningen var: 9G 50; 9A 10; 9Y fem linjer: 19, 
11,14,18,10.  
472 Protokoll 21/1 1963 skolledare från Kroppa, Storfors, Ullvättern, mapp ”Enhetsskolan”, 
Ullvättern folkskolestyrelse FI:4. (SKA). 
473 Brev från länsskolnämnden 4/2 1964, Storfors skolstyrelse EII:12. (SKA). 
474 SFS 1962: 319 Skollag, exempelvis kap. 1 § 2, kap. 3 § 48–50. 
475 Rothstein (1986), s.182–183; Brev från länsskolnämnden 4/2 1964, Storfors 
skolstyrelse EII:8. (SKA). 
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emellertid större, både i och med länsskolnämndens införande och i 

och med den nya grundskolan. När rektor Olsson hade upprättat en 

organisationsplan för grundskolan och skickade den för översyn, 

svarade inspektören att det var kommunen, utifrån den nya 

författningen om grundskolan, som planerar. Således fanns inget 

inspektören hade att säga om organisationsplanen.476 En skillnad mot 

tidigare då folkskoleinspektören kontrollerade och kommenterade 

innan Skolöverstyrelsen godkände. Samtidigt som kontrollen av 

skolväsendet, utifrån nämnda exempel, minskade uppstod andra titlar 

och uppdrag för kontroll. Uppdrag som liknande det som 

folkskoleinspektören haft. Konsulentverksamhet är ett exempel, vilken 

presenteras nedan. 

 

 

Statlig kontroll och lokal skolbyråkrati  

För att sprida kunskap om elevaktiva arbetssätt, vilket var ett av målen 

inom ramen för att demokratisera skolan, fanns så kallade konsulenter. 

På uppdrag av länsskolnämnden skulle de utbilda lärare och se till att 

undervisningens mål gick att genomföra.  Konsulentverksamheten, en 

form av inspektionsverksamhet, kan sägas vara ett exempel på 

statsmakternas vilja att styra skolan, trots att grundskolan skulle vara 

en kommunal angelägenhet. I Storfors fick man besök av 

länsskolnämndens konsulenter.  

Konsulenterna hade följt undervisningen hos flera lärare i Storfors 

samt haft konferens med lärarna i pedagogiska frågor. Kritik riktades 

mot den skönlitterära uppsättningen i Storfors. Konsulenten i svenska 

hade sagt: ”[…] att materialsituationen vid skolan är rent ut sagt 

bedrövlig och att denna grundskola på ett påtagligt sätt skiljer sig från 

de andra skolor han besökt.”477 Minst sex till sju skönlitterära verk 

ansåg konsulenten att eleverna skulle läsa i varje årskurs och 

konsulenten hade tillsammans med den lokala ämneskonferensen 

upprättat en förteckning på nödvändig litteratur för Storfors att köpa 

in. Skolstyrelsen i Storfors behövde således göra en framställan till 

kommunalfullmäktig om extra anslag till undervisningsmedel för året 

1964.478  Året därpå gjordes en inventering beträffande nödvändiga 

                                                
476 Protokoll 13/6 1963 § 97; § 80, Dnr. 43/1963. Litt. 156; § 155, Dnr. 97/1963, Litt. 118, 
Storfors skolstyrelsen AIa:2. (SKA).   
477 Protokoll 1964 § 131, Storfors skolstyrelse protokoll AIa:3. (SKA).  
478 Protokoll 1962 § 131, Storfors skolstyrelse AIa:3. (SKA). 
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inköp för 1965 och då föreslogs 30 000 kronor för inköp av läromedel. 

En av motiveringarna till det ökade anslaget var att det inre arbetet 

skulle fungera:  

 
Anslagen till skolbiblioteket, undervisningsmateriel och fri skolmateriel har 

varit alltför knappt tilltagna för att möjliggöra undervisning i enlighet med 

grundskolans principer.479 

 

Det fanns flera motiv för att anslagen till skolan behövde öka. 

Förutsättningarna hade exempelvis förändrats gällande fritt 

skolmateriel. De utredningar som låg till grund för anslagen till 

skolmaterial för 1964 hade gjorts av folkskolestyrelsen och redovisats 

för kommunalfullmäktige 1959. Nu visade det sig att samhällets 

prisstegringar också drabbat läroböckerna vilket i sin tur medförde 

ökade kostnader. Dessutom hade nedskärningar gjorts av anslagen 

inför läsåret 1964. Rektor Olsson var märkbart upprörd och hänvisade 

till skolstadgan gällande att elev vid grundskolan i skälig omfattning 

skulle tillhandahållas materiel för tidsenlig undervisning.480 Storfors 

hade haft fritt skolmaterial för sina elever flera år innan det 

lagstadgades och rektor Olsson ansåg att:  

 

[…] den nedräkning som skett av anslaget endast kunde medföra antingen 
att eleverna själva får bekosta en del av sin skolmateriel, vilket strider mot 
gällande författning, eller att anslaget kommer att överskridas.481 
 

Nya undervisningsformer och nya ämnen medförde således kostnader. 

Ytterligare förändringar i och med grundskolans etablering handlade 

om rektorns arbete. Rektor Olssons arbete hade även under 

folkskolans tid innefattat flertal uppdrag och åtaganden. Under 

processen till grundskola ökade emellertid uppgifterna succesivt. Dels 

på grund av ökat antal elever och samarbeten med kringliggande 

kommuner, dels påverkades arbetsuppgifterna även byggandet av 

centralskolan, förberedelserna inför högstadiet och grundskolans 

införande. Värt att uppmärksamma i sammanhanget är det brev som 

nämnts tidigare, från överläraren i Surahammar, som skrev att den 

                                                
479 Kommentarer till skolstyrelsens stat för år 1965, Storfors skolstyrelse AIa:3. (SKA).   
480 SFS 1962:439 Skolstadga, 2 kap. § 33.  
481 Bilaga till protokoll § 196/1964, Förslag till utgifts- och inkomststat för Storfors 
skolstyrelse år 1965, Storfors skolstyrelse AIa:3; Protokoll november 1963, § 208 Dnr. 
88/1963, Litt. 118, Storfors skolstyrelsen AIa:2. (SKA).  
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överlärare som bidrog till att införa nioårig enhetsskola gjorde en form 

av harakiri.482 Det visar hur överlärarens arbetsuppgifter rimligen 

ökade, eller åtminstone förändrades. Förändringen i 

undervisningsskyldighet för rektor Olsson, nedan, visar också att 

uppdraget som överlärare förändrades. Undervisningsskyldigheten för 

överlärare Olsson hade varit arton timmar per vecka år 1956. Ett år 

senare hade försöksverksamheten inneburit ökade arbetsuppgifter. 

Det medförde att överlärare Olsson efterfrågade skrivbiträdeshjälp och 

en tillsyningsman som kunde ta ansvar för skötsel av byggnader och 

gårdsplaner. De administrativa uppgifterna ökade alltjämt. Det ledde 

till att skolstyrelsen beslöt föreslå för länsskolnämnden att rektor 

Olssons undervisningstid skulle bestämmas till två timmar/vecka för 

läsåret 63/64. Överlärarens undervisningsuppdrag gick således från 

arton timmars undervisningsskyldighet år 1956 till endast två timmar 

när grundskolan infördes. Inom loppet av sju år var det en betydande 

nedsättning och ett tydligt tecken på att uppdraget som överlärare och 

rektor förändrades till ökad administration.483 De ökade 

administrativa uppgifterna innebar att Olsson, utöver nedsättningen i 

undervisningsskyldighet, också önskade inrätta en administrativ 

skolassistentstjänst på skolkontoret. En lokal utredning hade tillsatts 

för att undersöka behovet av och möjligheten till det.484  

 

Även den lokala skolstyrelsens arbete påverkades av förändringarna 

inom skolväsendet. När försöksverksamheten diskuterades och 

förändringar gjordes hade det varit folkskolestyrelsen, överläraren och 

folkskoleinspektören som främst hanterade reformerna. I och med 

grundskolans etablering från läsåret 1963/64 förändrades det. Fler 

anställdes på skolkontoret och förvaltningen i kommunen växte. Även 

avståndet mellan kommunalkontoret och skolkontoret ansågs försvåra 

förenandet av arbetsuppgifter. Avståndet användes därför som 

argument för ökat behov av skoladministrativ personal.485 De ökade 

                                                
482 Brev från Surahammar 24/10 1955 i ej arkivförd mapp märkt ”Enhetsskolan” (FKA).  
483 För debatter om skolchefers och skolledares ökade arbetsuppgifter se exempelvis 
Riksdagen 1958:B12, AK, s. 16 f.  
484 Brev från Olsson till kommunalkontoret i Skene 31/3 1965. Storfors skolstyrelse EII:10. 
(SKA). 
485 Brev från Olsson till kommunalkontoret i Skene 31/3 1965. Storfors skolstyrelse EII:10. 
(SKA). 
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uppgifterna gjorde att administrativ personal anställdes och att 

skolstyrelsens arbete till viss del övertogs av skolkontorets personal.  

År 1965, två år efter grundskolans etablering i Storfors fanns totalt 

trettiosju klasser med elever från Storfors, Kroppa och Ullvätterns 

kommuner. Utöver det fanns en yrkesskola med fem heldagskurser och 

tjugo kvällskurser.486 Utöver lärare, folkskollärare och adjunkter, 

bestod skolorganisationen, av rektor tillika skolchef, 

studierektor/biträdande rektor för högstadiet, yrkesvalslärare, 

tillsyningslärare och deltidsanställd rektor för yrkesskolan, det fanns 

också vaktmästare och ett heltidsanställt skrivbiträde. I och med 

grundskolans införande, med högstadiet på den nya centralskolan, 

fanns även yrkesskolan på centralskolan. Yrkesskolan hade en 

biträdande rektor och en egen skolexpedition med administrativt 

anställda med skilda uppdrag.487 Det kan jämföras med att det läsåret 

1950/51 hade funnits tretton klasser och 315 elever i folkskolan där 

folkskolestyrelsen tillsammans med överläraren hade varit de som 

hanterade skolfrågor och administration.  

 

 

Statlig delegering och lokala problem 

Bristen på behöriga lärare, inte enkom i Storfors utan i hela landet, 

försvårade arbetet med att organisera den nya skolan. Från 

kommunerna önskades mindre formaliteter samt möjlighet för 

vidareutbildning av folkskollärare. En åtgärd från statligt håll, för att 

underlätta tillsättandet av lärartjänster, var möjligheten att utfärda 

lokala behörigheter. Frågan om lokal behörighet kunde väckas i 

kommunen vid behov och det var Skolöverstyrelsen som fattade 

beslutet. Ett annat förslag från statligt håll var att lösa lärarbristen med 

rekrytering av pensionerade officerare. I och med grundskolans 

införande ville Skolöverstyrelsen ytterligare förenkla tillsättningen av 

lärare genom inte kräva in särskild ansökan om behörighet.488 I 

Storfors var det framförallt införandet av högstadiet som medförde 

lärarbrist. En orsak var att mellanstadiets lärare fick tjänstgöra på 

högstadiet vilket innebar att endast vikarietjänster kunde annonseras 

                                                
486 Mapp märkt ”Enhetsskolan” Ullvättern folkskolestyrelse FI:4; protokoll 1964 § 131, 
Storfors skolstyrelse AIa:3. (SKA). 
487 Brev från Olof Olsson 31/5 1965, Storfors skolstyrelse EII:10. (SKA).  
488 Brev från Jonas Orring, Skolöverstyrelsen 23/7 1964 angående pensionerade officerare 
som lärare EII:12. (SKA). 
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ut för mellanstadiet. Det gjorde att det inte fanns något större intresse 

för att söka tjänsterna. Det i sin tur förde med sig att endast två av 

mellanstadiets sju klasser i Storfors undervisades av examinerade 

lärare.489 Den ökade befogenheten för kommunerna att anställa lärare 

medförde ingen ökad tillgång till behöriga och anställningsbara lärare. 

Skolöverstyrelsens förslag ökade å ena sidan kommunens befogenhet 

att fatta beslut om tillsättningen av lärartjänster å andra sidan kan 

sägas att problemet med lärartillsättningar överfördes från staten till 

kommunerna. Även Dahlkwist har uppmärksammat förskjutning av 

ansvar från stat till kommun.490  

 

I samband med grundskolans etablering i Storfors blev det uppenbart 

att det fanns problem i samarbetet mellan Kroppa och Storfors. 

Samarbetet hade inletts utifrån de direktiv som staten haft för att 

kunna driva igenom försöksverksamhet och enhetsskola, inte för att 

kommunerna önskade att samarbeta vilket rimligen påverkade 

kommunernas relation. Kroppas kommunalfullmäktige meddelande 

Storfors styrande att de ville tillhöra Filipstads kommun. Kroppa 

önskade också att deras elever på högstadiet, snarast möjligt, skulle 

överföras till Filipstad.491 Kroppas myndigheter menade att inte enkom 

skolfrågan var orsak: ”Vi hör helt enkelt till Filipstad.” Inställningen 

var emellertid att kommunindelningen och skolorganisationen hade 

påverkat Kroppa kommun negativt. ”Det är sorgligt att landets 

myndigheter beslutar en skolorganisation, som blir orsak till att 

kommunerna måste gå under.”492 Storfors hoppades å sin sida att 

Kroppas önskan inte skulle föranleda någon åtgärd. Det gjorde det inte 

heller, inte då, och samarbetet fortsatte.493  

 

I mars 1964, hade länsskolnämnden beslutat att Kroppa kommun 

skulle tillhöra Storfors skolområde för grundskolans högstadium. Det 

                                                
489 Svar till statistiska centralbyrån 28/9 1965 EII:10; Kommentarblad punkt 1–3, EII:8; Brev 
från SÖ 19/11 1962 EII:6; brev från Olof Olsson 7/2 1964 EII:11, Storfors skolstyrelse 
(SKA): I svaret till SCB framgår att endast två av mellanstadiets åtta (läsåret 64/65), 
respektive sju klasser (läsåret 65/66), erhållit undervisning av examinerad lärare. 
490 Dahlkwist (2022), s. 189, 212, 224. 
491 Protokoll 1962 § 12, Storfors skolstyrelse AIa:2. (SKA).  
492 Protokoll för sammanträde med utredningskommittén ang. enhetsskolans organisation 
2/3 1956 § 4, Ullvätterns folkskolestyrelse AII:2. (SKA); Protokoll 12/1 1962, § 15, Kroppa 
skolstyrelse AI:3..  
493 Protokoll 9/1 1964 § 132, Storfors skolstyrelse AIa:3. (SKA).  
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kan å ena sidan tyckas rimligt då de redan samarbetade gällande 

försöksverksamheten och grundskolan. Å andra sidan hade Kroppa 

tydligt önskat ingå i Filipstads kommun vilket sannolikt påverkade 

samarbetet. Kroppa överklagade länsskolnämndens indelning i 

skolområden och uttryckte återigen önskan om att tillhöra Filipstad.494 

Från Storfors betonades att högstadiet som byggts hade tillkommit 

efter enhälliga beslut i de tre kommunernas beslutande organ. Storfors 

hade dessutom haft betydande ekonomiska åtaganden för att de tre 

kommunerna skulle ha tillgång till ett gemensamt högstadium. 495 Om 

Kroppas elever skulle överföras till Filipstad skulle det påverka Storfors 

negativt, i pedagogiskt och organisatoriskt avseende och även 

ekonomiskt. Kroppa fick så småningom sin önskan infriad och 

införlivades i Filipstads kommun år 1971. Samarbetet med Ullvättern, 

som hade inletts på eget initiativ mellan Storfors och Ullvättern tycks 

inte ha föranlett några större meningsutbyten, Ullvättern kom att ingå 

i Storfors kommun från januari 1967.496  

 

Under senhösten 1967 förändrades den roll som Uddeholm AB haft i 

Storfors. Bruket hade problem att erbjuda arbetstillfällen till flertal 

anställda. Från att bruket efterfrågat yrkesutbildning och arbetskraft 

från kommunen blev rollen den omvända. För att stötta upp 

situationen för Uddeholm AB frågade kommunalfullmäktige 

skolstyrelsen om de uppsagda, som mestadels var kvinnor, möjligen 

kunde erbjudas tjänster inom skolväsendet eftersom skolväsendet 

hade brist på personal. Bristen på personal var emellertid inte brist på 

exempelvis bespisningspersonal, som föreslogs vara något som skulle 

kunna passa kvinnorna från Uddeholm AB. Problemet var bristen på 

utbildade lärare. Skolstyrelsen lät meddela att inga arbeten fanns.497  

 

Inför läsåret 1968 annonserade Storfors kommun efter sex 

lärartjänster på låg- och mellanstadiet och elva tjänster på högstadiet. 

Skolstyrelsen räknade uppenbarligen inte med att kunna anställa elva 

behöriga lärare. De betonade att vid fem av dessa tjänster kunde endast 

                                                
494 Protokoll 25/1 1962 § 12 Dnr. 3/1962. Litt. 118, Storfors skolstyrelse AIa:2. (SKA). 
495 Protokoll 1964 § 132, Dnr. 9/1964. Litt. 118. Storfors skolstyrelse AIa:3. (SKA). 
496 Anm. blankett 1 1967, Storfors skolstyrelse EII:12. (SKA).  
497 Brev 24/11 1967, Storfors skolstyrelse AIa:2, brevet finns också i FIII:5 samt i EII:11. 
(SKA).   
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behöriga lärare komma ifråga.498 Det var inte enbart ökat elevantal som 

påverkade behovet av lärare. Högstadiets skilda linjeinriktningar 

krävde också lärare till de olika inriktningarna.  

 

De elever som tidigare läst vidare på annan ort var nu i högre 

utsträckning kvar i skolorganisationen i Storfors (se diagram 4.).  

 

Diagram 4. Antal elever från Storfors som läste vidare i andra kommuner före och 

efter grundskolans etablering i Storfors.  

 
Källa: Protokoll 28/9 1961 § 114 Dnr. 69/1961 Litt. 118 Elevområden för 

gymnasierna, § 120 dnr. 72/1961 Litt. 118 Anslag till kostnaderna för elevavgifter, 

Storfors skolstyrelse AIa:2, (SKA).  

 

Utgifterna för lärarlönerna ökade stadigt, en utgift för kommunerna 

som kompenserades från den centrala nivån med bidrag, men som inte 

täcktes helt av statsbidragen. I Storfors påverkades kostnaderna 

exempelvis av att folkskolan haft folkskollärare anställda. De hade legat 

i en lägre lönekategori än vad högstadiets lärare kom att göra. 

Utgifterna för skolväsendet ökade även på grund av att elevantalet 

ökade. Fler elever krävde fler klasser, lärare och ökat inköp av 

läromedel. Även sammanställningen för andra kostnader (se bilaga 4.) 

visar att skolväsendet i kommunen expanderade på flera sätt. Från 

1959, i och med förlängningen av skolåren, flertal ämnen och 

elevinflyttningar, syns en succesiv ökning av budgeterade kostnader för 

anställda inom lokalvård, vaktmästeri och på skolkansliet samt ökade 

kostnader för bränsle, skolluncher och undervisningsmaterial.499  

 

Andra kostnader som uppstod i och med högstadiet och 

centraliseringen av skolan var uppkomsten av skadegörelse. Även 

                                                
498 Annons till Lärartidningen 14/5 1968, Storfors skolstyrelse EII:14. (SKA). 
499 För sammanställning av budgeterande kostnader för Storfors gällande skolväsendet 
1950 samt 1959–65 se bilaga 4. Protokoll 26/9 1960 § 151, kommentar till försöksskolans 
utgifts- och inkomststat år 1961, Storfors skolstyrelse AIa:2. (SKA).  
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sociala problem som förekomsten av bristande uppförande hos 

eleverna tycks ha ökat. Anmälningar om inbrott på skolan, 

sönderslagna rutor, ägg som kastats på väggar och elevers bristande 

disciplin var ärenden som uppstod eller som ökade i och med 

centraliseringen och högstadiets införande.500 Den nybyggda 

centralskolan i Storfors var, som nämnts, dimensionerad för färre 

elever än de som gick där året 1967/68. Lärarbristen var stor och 

skolstyrelsen annonserade, som nämnts, efter totalt sjutton 

lärartjänster.501  Ett rimligt antagande är att den centraliserade skolan, 

med ökat antal elever från skilda platser, samt bristen på lärare var 

faktorer som bidrog till ökade konflikter och skadegörelse.  

 

Processen från folkskola till grundskolans etablering i Storfors 

påverkades som framkommit av flertalet skilda faktorer. I 

nästkommande kapitel sammanfattas och analyseras processen med 

utgångspunkt i undersökningens syfte och frågeställningar samt teori.  

 

 

Sammanfattande analys av processen från folkskola till 

grundskola i Storfors, åren 1950–1968 

 

Genom exemplet Storfors har jag kunnat påvisa att processen till 

grundskola inte var en enskild kommuns angelägenhet, exempelvis 

kom de samarbeten som Storfors hade med angränsande kommuner 

att inverka på processen och såldes på den enskilda kommunens 

handlingsutrymme.502 Hur etableringen av grundskolan i Storfors 

påverkades av olika aktörers intressen samt lokala förhållanden 

sammanfattas nedan.  

 

 

Lokala förhållanden och kommunalt handlingsutrymme 

Det är av betydelse att se på processen utifrån aspekten att det centralt 

formulerade målet med enhetsskola till stor del gjordes för 

                                                
500 Se exempelvis polisanmälan 17/2 1965 och 24/5 1965, Storfors skolstyrelse EII:10. 
(SKA).  
501 Annons till Lärartidningen 14/5 1968, Storfors skolstyrelse EII:14. (SKA).  
502 Som framgår i avhandlingens avsnitt Avgränsningar och förklaringar används Tropps 
(1999) definition av lokalt handlingsutrymme. Förenklat innebär det att skolorganisatoriska 
förändringar anpassades efter lokala aktörers intressen och lokala förhållanden.   
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landsbygden. Den kommun, av de som framkommit i exemplet 

Storfors, som främst kan benämnas som landsbygd var Ullvättern. 

Trots kommunsammanslagningen 1952 var den nya kommunen 

Ullvättern utan en naturlig centralort och för liten för att själv anordna 

försöksverksamhet och enhetsskola. Ullvättern samarbetade med 

Storfors men fick fortsatt anordna skolskjutsar, vilket redan tidigare 

hade varit en av de största utgifterna och ett av de större problemen att 

hantera för landsbygden. En slutsats som kan dras av Ullvätterns 

situation är att statens intention om att förbättra 

utbildningsmöjligheterna på landsbygden mötte svårigheter och att de 

direktiv som staten satte upp för enhetsskola och försöksverksamhet 

innebar att kommuner som Ullvättern blev beroende av att andra 

kommuner ville samarbeta med dem. Lokala förhållanden som 

exempelvis lågt befolkningsantal gjorde att de statliga direktiven som 

fanns för att få starta försöksverksamhet innebar att 

landsbygdskommuner inte kunde delta, inte utan att det påverkade det 

kommunala självstyret då samarbeten var ett måste.  

 

Det som både Westberg och Wångmar lyft fram gällande att kommuner 

och lokala skoldistrikt kunde ses som både konkurrens och som 

inspirationskällor är synligt i samarbetet mellan Kroppa och 

Storfors.503 Storfors, som var ekonomiskt ledande i området, ville 

uppenbarligen inte låta Kroppa starta försöksverksamhet utan att 

Storfors gjorde detsamma. Samarbetet mellan de två kommunerna 

berodde främst på att de lokala förhållandena krävde det, utifrån 

statliga direktiv, inte att intresset för samarbete fanns. Det är tydligt att 

deras relation inte var okomplicerad och det blev än mer uppenbart då 

Kroppa valde att avbryta samarbetet och istället samarbeta med 

Filipstad. 

 

Av intresse gällande kommunala samarbeten och kommuner som 

aktörer är även de besök och kontakter, utifrån 

kommunrepresentanters eget intresse, som togs med andra kommuner 

i syfte att få mer information och att dela erfarenheter om 

försöksverksamheten och om linjeindelningen för det nionde skolåret. 

Dessa kontakter synliggör också att processen till grundskola inte var 

                                                
503 Wångmar (2003), s. 91; Westberg (2014), s. 305. 
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enskilda kommuners angelägenheter utan att kommunerna både 

påverkade och påverkades av varandra.  

 

Överlärarens, folkskoleinspektörens och ordförandens i 

folkskolestyrelsen, som också var ingenjör på bruket i Storfors, 

inställning till att anordna enhetsskola samt intresset av att anordna 

yrkesskola överensstämde under perioden. Rimligen var det 

gemensamma intresset en av de faktorer som påverkade processen i 

Storfors mest. Trots olika utmaningar, exempelvis en ständig 

befolkningsökning, var processen relativt konfliktfri. Det fanns förvisso 

tvister. I likhet med Dahlkwist resultat uppstod flera konflikter på 

grund av statliga direktiv, regler eller inspektioner.504 Exempelvis 

uppstod tvister gällande ombyggnationer och restaurering av skolor 

som fick stå tillbaka till följd av andra kostnader. Bygget av 

centralskolan var den stora utgiftsposten men även andra kostnader, 

exempelvis skollunch och biblioteksfrågan, gav upphov till tvister och 

ifrågasättanden. I dessa konflikter drev överläraren frågorna om inköp 

av böcker, om behov av resurser för läromedel, bibliotekarie och 

liknande som handlade om skolans inre arbete.  

 

En stor fråga på nationell nivå var differentieringsfrågan. Av relevans 

är att den debatt som pågick nationellt angående differentieringsfrågan 

inte alls var närvarande i Storfors. Enda gången något om 

differentiering togs upp var år 1933, när en skola skulle läggas ner och 

folkskolestyrelsen befarade att sammanförandet av bruks- och skogsbo 

skulle bli svårt att genomföra.505 Inte heller handlade diskussioner i 

Storfors om valet av linjer för det nionde året skulle vara teoretiska 

eller praktiska val. Däremot är det tydligt att den tradition av arbete 

och produktion som kommunen haft, exempelvis Ullvättern med 

skogs- och jordbruk och Storfors med metallindustrin påverkade 

önskemål om yrkesutbildningens inriktning och att yrkesutbildning 

generellt var av betydelse. I Storfors handlade frågan om 

yrkesutbildning främst om inriktningarna skulle utgå från företagens 

eller nationens behov samt om befolkningens intresse av att fortsätta 

bedriva skogs- och jordbruk. Det medförde beslut som kom att få 

                                                
504 Dahlkwist (2022), exempelvis s. 189.  
505 Brev till ”Högvördiga domkapitlet Karlstad” 23/1 1933, Lungsund folkskolestyrelse FII:2. 
Brevet finns också i Storfors skolstyrelse EII:1 (SKA). 
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betydelse för områdena längre fram. Skogsskolan i Gammelkroppa 

finns exempelvis kvar än idag.  

 

 

Lokala aktörer och kommunalt handlingsutrymme 

Som tidigare forskning har påvisat fanns en hög grad av variation i hur 

skolväsenden lokalt kom att utformas, liksom i fråga om lokalt 

beslutsfattande.506 Även det påverkades och formades utifrån lokala 

förhållanden. I processerna är överläraren framträdande, inte 

ledamöterna i folkskolestyrelsen. Även privata aktörer som bolaget 

Uddeholm AB är framträdande. Föräldrar och lärare var också 

delaktiga, om än inte i lika hög utsträckning, exempelvis genom att de 

deltog i undersökningar inför beslut.  

 

Det är tydligt att de kommunala aktörer som är framträdande i 

processerna i Storfors, förhöll sig till den statliga politikens riktlinjer, 

men att det gjordes utifrån lokala förhållanden och lokala intressen. I 

Storfors var exempelvis traditionen av industrin av relevans för beslut 

som togs gällande yrkeslinjerna och yrkesutbildningen även om det i 

Storfors också fanns intresse för teoretiska studier. Traditionen av 

industrin som relevant för inställningen till utbildning har Ivener 

påvisat då det som hon benämner ”lokala kunskapstraditioner” 

påverkade inställningen till utbildning i en kommun med tradition av 

järnbruk. Även Westberg nämner sociala och kulturella faktorer samt 

sociala mekanismer som funnits under lång tid, som påverkansfaktorer 

för processer på lokal nivå.507  

 

Bruket som aktör och av betydelse, främst ekonomisk, gällande 

folkskolan har Michaëlsson påvisat.508 Även i processen till grundskola 

var bruket på orten av betydelse. När behovet av arbetskraft minskade 

ledde det exempelvis till att införandet av att det åttonde skolåret 

genomfördes. Uddeholm AB underlättade genomförandet av 

grundskolan genom ekonomiska bidrag för byggandet av 

centralskolan. Utan brukets bidrag är det tveksamt om Storfors kunnat 

                                                
506 Exempelvis Ringarp et al. (2017); Fleming & Harford (2014); Hake (2018); Tyack & 
Cuban (1995).   
507 Ivener (2014), s. 17; Westberg (2014), s. 171, 293. 
508 Michaëlsson (2016). 
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bygga den nya centralskolan. Brukets behov av arbetskraft medförde 

även inflyttningar som i sin tur påverkade skolorganiseringen under 

processen. Inriktningen på det nionde skolåret påverkades, som 

framgått, av det lokala brukets intresse för att utbilda arbetskraft som 

de kunde ha användning av vilket överensstämmer med Michaëlssons 

resultat som även visar att det huvudsakliga motivet till ekonomiska 

donationer var brukens behov.509 Placeringen av centralskolan, i 

Storfors där bruket fanns, medförde att Ullvätterns barn fortsatt hade 

distans till högre utbildning. Kommunblocksreformen och 

centraliseringen av samhällsservice kunde resultera i sämre 

förutsättningar för mindre kommuner. 510 Kapitlet om Storfors visar att 

grundskolans etablering, framförallt placeringen av högstadieskolor, 

kunde medföra att landsbygdens barn fick ännu längre till utbildning 

än de tidigare haft. Det lokala näringslivets betydelse för lokalpolitiken 

i mindre kommuner vid tiden för denna undersökningsperiod har 

också Tropp påvisat.511 I min studie exemplifieras det genom de bidrag 

Uddeholm AB gav för skolbygget och genom att verkstadsskola samt 

yrkesinriktade linjer till del utgick från Uddeholm AB:s behov av 

arbetskraft. Samtidigt kan jag påvisa att Storfors kommun tydligt 

avvisade önskan från Uddeholm AB om att delta i beslutsordningen 

gällande yrkesskolan. I praktiken innebar det att kommunens 

handlingsutrymme förvisso påverkades av den lokala industrins 

intressen men att påverkan skedde i den mån industrins intresse 

gynnade kommunens egna intressen. I Storfors var kommunen 

intresserad av yrkesutbildning och byggandet av centralskolan, men 

inte av att Uddeholm AB skulle delta i beslutsfattandet.  

 

Uppdraget att hantera skolväsendet i kommunen låg på ledamöterna i 

folkskolestyrelsen. Bland dessa var överläraren, som sekreterare i 

folkskolestyrelsen, den mest framträdande. Överlärarens agerande 

gällande enhetsskolan och försöksverksamheten i Storfors passar väl in 

i det kommunmannaideal som Ekström von Essens tidigare har 

behandlat. Ett ideal som innebar handlingskraftiga män med viljan att 

följa den nationellt initierade utvecklingen.512 Exempelvis både 

                                                
509 Michaëlsson (2016).  
510 Wikman (2019), s. 178–179.  
511 Tropp (1999), exempelvis s. 258–260.  
512 Ekström von Essen (2003).  
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informerade och planerade överläraren för en enhetsskola, redan 

innan det definitiva beslutet om den hade tagits. Skälet till det var hans 

uppfattning att den skulle bli av och att det var den utvecklingen som 

skulle bli, i linje med de statliga intentionerna.  

 

Folkskolestyrelsen och i vissa fall också kommunalfullmäktige i 

Storfors tillsatte olika lokala utredningsgrupper för att utreda olika 

frågor i samband med enhetsskola och försöksverksamhet. 

Folkskoleinspektören och överläraren satt i de flesta av dessa 

utredningsgrupper. Ringarp med flera har betonat personliga nätverk 

som betydande för processer på lokal nivå.513 Arbetet mellan 

folkskoleinspektören och överläraren kan å ena sidan jämföras med de 

nätverk som flera forskare påtalat som betydelsefulla för att driva 

igenom politiska beslut på lokal nivå.514 Å andra sidan är det tydligt att 

överläraren också på egen hand ansvarade för utredningar, lade fram 

förslag till folkskolestyrelsen, hade kontakt med och gav information 

till föräldrar och näringslivet. Källorna ger inget utrymme för att 

undersöka hur och om nätverk fanns och i så fall vilken påverkan de 

kan ha haft för processen. De ger dock utrymme för att konstatera att 

samarbetet mellan inspektören och överläraren uppfattas som nära 

och ömsesidigt. Inspektören fanns med vid förhandlingar och möten 

och upplevs vid olika tillfällen förespråka kommunens intressen och 

inte de statliga intressena. I det avseendet skiljer sig resultatet från 

Dahlkwist undersökning av landsbygdsorten Trönö där 

folkskoleinspektören prioriterade nationell enhetlighet över lokalt 

handlingsutrymme under processen till grundskola.515  

 

När grundskolan infördes i Storfors är en skillnad märkbar i 

folkskoleinspektörens, som efter länsskolnämndens införande år 1958 

hade titeln inspektören, agerande gentemot kommunen. Det hade 

rimligen att göra med det förändrade uppdraget i och med 

länsskolnämndens införande år 1958. Inspektörens uppdrag riktades 

mer mot administration till skillnad från folkskoleinspektörernas 

tidigare uppdrag som främst gällde skolbesök. Samtidigt införde 

statsmakterna nya tjänster med uppdrag som inspektören tidigare 

                                                
513 Ringarp et al. (2017). 
514 Ringarp et al. (2017); Montin & Hedlund (2009); Åberg (1988); Wångmar (2003). 
515 Dahlkwist (2022), exempelvis s. 223.  
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ansvarat för, exempelvis konsulenter.516 Det medförde att antalet besök 

avtog för inspektörerna. Det i sin tur medförde att kontakten mellan 

kommunen och inspektören, den regionala nivån, minskade. Mitt 

resultat ligger här nära den utveckling som Rothstein har beskrivit 

gällande den försämrade relationen mellan Skolöverstyrelsen och 

Länsskolnämnden.517  

 

Sammanfattningsvis visar kapitlet om grundskolans etablering i 

Storfors, i likhet med tidigare forskning om kommunernas roll i 

välfärdsbygget, hur kommunen var aktiv i byggandet av det svenska 

välfärdssamhället och att lokala förhållanden och aktörer påverkade 

processerna och beslut.518 Utformningen av yrkesutbildningen var 

uppenbart relaterat till Uddeholm AB och deras behov av och intresse 

för arbetskraft påverkade valen av yrkeslinjerna. Utifrån den aspekten 

överensstämmer utvecklingen med den som Westberg beskrivit för 

skolväsendets framväxt under andra hälften av 1800-talet. Sociala 

mekanismer som funnits under lång tid hade betydelse för 

skolväsendets framväxt.519  

 

Undersökningen om Storfors visar också hur mindre kommuner kunde 

vara aktiva och drivande i reformarbeten. Dels beslutades om 

skolreformer för att få fler att ta del av utbildning; fritt läromedel och 

införandet av ett sjunde skolår, innan statliga direktiv, dels byggdes en 

ny skola för den egna kommunen och för angränsande kommuner. Det 

fanns efterfrågan på teoretisk utbildning hos en andel av eleverna, både 

i Storfors och Ullvättern vilket rimligen påverkade intresset för att 

utveckla skolväsendet. På egna initiativ kontaktades andra kommuner 

både för att samarbeta och för att få kunskap om deras vunna 

erfarenheter. Inom och mellan kommunerna pågick således ett 

intensivt arbete med att etablera grundskolan. Överläraren, 

folkskolestyrelsens representanter, folkskoleinspektören och 

representanter från bruket tillsammans med aktörer från angränsande 

kommuner, skapade samarbetsytor där diskussioner pågick, 

utredningar genomfördes och beslut togs.520 Det kommunala 

                                                
516 Nilsson (2018), s. 32. 
517 Rothstein (1986), s. 183. 
518 Se exempelvis Esping-Andersen (1990); Tropp (1999); Ekström von Essen (2003); 
Åmark (2005); Buchardt et al. (2013); Wikman (2019); Westberg (2014).   
519 Westberg (2014).  
520 Ringarp et al. (2017); Montin & Hedlund (2009); Lindberg (2008); Åberg (1998). 
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handlingsutrymmet påverkades å ena sidan av de direktiv som staten 

gav exempelvis gällande invånarantal, ekonomiska bidrag och 

läromedel. Å andra sidan gjordes egna tolkningar och lösningar utifrån 

kommunala intressen och förhållanden. Det var också kommunens 

egna intressen och det som gynnade den egna kommunen och 

kommunens självbestämmande som prioriterades i de samarbeten 

som gjordes. 

 

I kommande kapitel kommer processen fram till grundskolans 

etablering i Arvika att redogöras för. 
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5 Från parallellskola till grundskola: skolpolitiken 

realiseras i Arvika 

 

Kapitlet om Arvika avser belysa skolväsendets framväxt i en kommun 

med en lång tradition av högre utbildning. Till skillnad från Storfors 

som endast hade folkskola fanns högre allmänna läroverket med både 

realskola och gymnasium i Arvika.521 På samma sätt som i kapitlet om 

Storfors undersöks hur skilda aktörer förhöll sig till de statliga politiska 

riktlinjerna i processen från parallellskolesystem till grundskolans 

genomförande. Av särskilt intresse är vilka lokala intressen och 

förhållanden som hade betydelse för skolväsendets utveckling och på 

vilka sätt. För att belysa det lokala perspektivet har jag främst använt 

kommunalt källmaterial, i första hand från folkskolestyrelsen/ 

skolstyrelsen. Delar om Arvikas tidiga historia är hämtade från 

jubileumsböcker, skrifter om Arvika och från Arvika kommuns digitala 

bildarkiv. Sådant som berör statens beslut eller uppgifter från 

skolinspektören är hämtat från skolkommissionens arkivsamling och 

Skolöverstyrelsens arkivsamling samt folkskoleinspektörens 

arkivsamling. Även Arvika Högre allmänna läroverks arkivsamling har 

använts.  

 

Till att börja med ges en övergripande kontextbeskrivning av utvalda 

delar av Arvikas historia i syfte att ge en överblick av den kommun där 

skolväsendets utveckling sedan fortsättningsvis skildras.522 Kapitlet 

om Arvika är därefter indelat i tre delavsnitt där det första behandlar 

den inledande processen med fokus på lokala lösningar. Det andra 

delavsnittet redogör för kampen om realskolan i Arvika och 

avslutningsvis handlar det tredje delavsnittet om vilka förändringar 

grundskolans genomförande medförde i Arvika. Kapitlet om Arvika 

avslutas med en sammanfattande analys av vilka förhållanden och 

intressen som var av betydelse för skolväsendets förändring i 

kommunen och hur kommunen påverkades av processen från 

parallellskola till grundskola. 

                                                
521 Högre allmänna läroverket i Arvika omfattade i realskolan en allmän linje med en fem- 
eller fyraårig kurs. På gymnasiet omfattade läroverket en treårig latinlinje och en treårig 
reallinje. Se exempelvis: redogörelse för läroverket Arvika läsåret 1957–1958 s. 3, Arvika 
högre allmänna läroverk FI:1. (VA).  
522 Angående stadens/kommunens storlek, invånare, läge och karta se avsnittet om 
undersökningens kommuner i metodavsnittet i denna avhandling.  
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Om Arvika  

 

I detta delavsnitt möter vi Arvika stad, som idag ingår i Arvika 

kommun.  Arvika ligger i Värmlands län (se bild 1.). Arvikabygden har 

en lång historia och finns omnämnd i skrifter från 1200-talet. Med sitt 

geografiska läge med närhet till vatten lämpade sig Arvika väl för 

handel och sjöfart. När järnvägen tillkom 1867 blev Arvika, som då var 

en köpingskommun, en betydelsefull industristad och befolkningen 

mer än tredubblades på trettio år. År 1911 ombildades Arvika köping 

till Arvika stad och befolkningen var då knappa femtusen. Med tiden 

ökade invånarantalet samtidigt som kristidens åtstramningar kom att 

påverka bygden. År 1944 utvidgades staden i och med inkorporeringen 

av Arvika landsförsamling vilket medförde att stadens invånarantal 

ökade från drygt niotusen till drygt fjorton tusen. Arvika var då landets 

till ytan tredje största stad. Arvika stad påverkades inte av 

kommunsammanslagningen 1952. År 1965 inleddes ett 

kommunblockssamarbete med omgivande landskommuner.523 

Samarbetet ledde fram till en gemensam kommun år 1971, med Arvika 

som centralort.524 Som övriga västvärlden påverkades Arvika av 1970-

talets stål- och varvskris. Efter stål- och varvskrisen genomfördes 

flertal statliga och kommunala satsningar för att stötta tillväxten och 

arbetstillfällen i Arvika.525 År 2020 hade kommunen drygt 

tjugosextusen invånare, i tätorten strax över fjortontusen invånare. 

Främst finns mindre eller medelstora företag och de flesta arbetar 

inom offentlig sektor eller pendlar till angränsande kommuner.  

 

 

Arvikas näringspolitiska struktur  

Efter andra världskriget fanns flera näringsgrenar i Arvika. 

Metallindustrin sysselsatte flest personer. Där arbetade drygt 

sextonhundra personer följt av strax över niohundra personer som 

arbetade inom varuhandel.526 Sex år senare hade en textilindustri med 

                                                
523 Se bilaga 5 för angränsande kommuner.  
524 Nordenberg (red.) (1986), s. 11–12, 15, 29, 51.  
525 Nordenberg (red.) (1986), s. 104. För påverkan av stål- och varvskrisen se 
Tillväxtverket (2016), kap. 6 samt karta, s. 22.  
526 Utöver nämnda näringsgrenar fanns totalt 6 374 sysselsatta i: jord- och skogsbruk; jord- 
och stenindustri; träindustri; livsmedelsindustri; textil och sömnadsindustri; läder- och 
hårindustri; kemisk-teknisk industri; byggnadsverksamhet; el, gas- och vattenverk; ej 
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omkring tvåhundra anställda lagt ner, i övrigt såg det ut på ungefär 

samma sätt.527 Utöver industrin har hantverket varit betydande i 

Arvika och 1800-talets garverier och färgerier är grunden till Arvikas 

industrihistoria. I och med att järnvägen byggdes etablerades fler 

industrier och år 1900 bildades en hantverks- och industriförening vars 

syfte bland annat var att understödja och uppmuntra yrkesskolor. 

Byggbranschen och livsmedelsbranschen fick uppsving genom 

folkökningen i Arvika men efter andra världskriget hade många 

företag, framförallt hantverkens, slagits ut genom 

företagskoncentrationer. Politiker i staden sökte finna vägar att stötta 

näringslivet vilket bland annat innebar att staden köpte upp olika 

fabrikslokaler för att dels finna nya företag som ville etablera sig men 

också för att använda lokalerna som skolsalar.528  

Arvikas invånarantal höll sig relativt konstant under 

undersökningsperioden. Från 1950 till 1970 ökade befolkningen med 

knappt åttahundra personer.529   

 

 

Skolväsendet före år 1950 

I Arvika fanns det tidigt en växelundervisningsanstalt som använde sig 

av den från England införda Bell-Lancaster-metoden.530 Ur den skolan 

utvecklades sakteligen folkskolan. År 1846 inköptes ”Segerstenska 

huset” av kommunen för att användas som skolhus och året därpå 

anställdes en folkskollärare. Fram till 1890 fanns endast en lärare i 

Arvika, skolväsendet växte och 1910 fanns strax under åttio barn i skola 

och två år senare fanns tre lärare. Den ”nya folkskolan” togs i bruk 1891 

och revs 1964 (se bild 6.). I ”nya folkskolan” fanns från 1905 också 

Arvika tekniska yrkesskola, indelad i lärlingsskola och yrkesskola.531 I 

takt med att folkmängden steg i Arvika diskuterades återigen ett nytt 

skolbygge 1910. Efter utredningar, förslag och beslut invigdes en ny 

folkskola 1914. Utöver folkskolan fanns en realskola i Arvika, material 

                                                
specificerade industrier; samfärdsel; handel; hälso- och sjukvård; undervisning; offentlig 
tjänst samt husligt arbete. Se mapp märkt ”Utredningen”, Arvika skolstyrelse FIb:2. (AKA). 
527 Mapp märkt ”Utredningen”, Arvika skolstyrelse FIb:2. (AKA). 
528 Nordenberg (red.) (1986), s. 72–74, 79, 81, 83, 94.  
529 Ortshistoria.se (elektronisk källa). Se också Befolkningsutvecklingen 1/1 1956, Arvika 
skolstyrelse FIb:2. (AKA). 
530 Metoden kallas oftast växelundervisning och byggde på att äldre elever undervisade 
yngre i mindre grupper. För utförligare redogörelse se exempelvis Nordin (1973).  
531 Arvika bildarkivet nr. 1, Handelsskolan Arvika. (hämtad 200914). 
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från 1859 ska finnas tillgängligt från den. Realskolan öppnade 1858 

med två klasser och tjugonio lärjungar. Här kom så småningom ett 

elementarläroverk för flickor att etableras. Är 1905 infördes sex-årig 

realskola och 1927 omorganiserades realskolan till samrealskola. I och 

med förändringen till samrealskola dubblades antalet elever och 

skolbyggnaden revs 1930 för att kunna bygga en ny skola.532 Den 

invigdes tre år senare och ytterligare tre år senare utökades realskolan 

med ett kommunalt gymnasium med reallinje.533 

 

 
Bild 6. Nya Folkskolan i Arvika.   

Källa: Arvika kommuns bildarkiv,  

Arvika kommun · 178400 009767 - Nya Folkskolan (kulturhotell.se)  

(hämtad 220906) 

 

Den kommunala folkskolan, den statliga realskolan, verkstadsskolor 

och gymnasielinjer utvecklades parallellt i Arvika. När 

enhetsskoleförsöket påbörjades i landet fanns exempelvis behov av att 

utvidga och bygga om realskolans- och gymnasiets lokaler samtidigt 

som fler elever önskade verkstadsutbildning. Behoven av bostäder och 

kommunens bygge av ”egna bostäder” påverkade elevantalet, nya 

skolor byggdes och stadsområdet utvidgades. Området Haga hade 

exempelvis fram till inkorporeringen med Arvika stad år 1921 varit ett 

                                                
532 Årsredogörelse 1957/58 s. 32, Arvika högre allmänna läroverk FI:1. (VA). Se också 
Palmgren (1939), s. 11–14.  
533 Nya lokaler tillkomna läsåren 1953–1955 s. 3; Årsredogörelser 1906/1958, Arvika högre 
allmänna läroverk FI:1 (VA); Nordenberg (red.) (1986), s. 63-64. 

https://akn.kulturhotell.se/items/show/12485?tags=Skola&sort_field=added&sort_dir=d&ref=%2Fitems%2Fbrowse%3Fpage%3D3%26layout%3Dlist
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eget municipalsamhälle med en egen folkskola.534 De olika 

skolformerna innebar att det fanns en tydlig gräns mellan de fattigare 

barnen i området Haga och de rikare barnen som bodde i staden.535  

För barnen i områden utanför stadskärnan var långa skolvägar ett 

problem. När det sjunde och det åttonde skolåret infördes 1938/39 

respektive 1947/48 uppstod behov av att centralisera dessa skolår. 

Utbyggnader av läraravdelningar skulle annars bli alltför kostsamma 

men framförallt skulle undervisning i engelska vara omöjligt att ordna 

i skolorna utanför stadskärnan eftersom inga lärare fanns att tillgå. 

Statsbidrag för skolskjutsar efterfrågades i och med förslaget att 

centralisera årskurserna sju och åtta från läsåret 1947/48.536  

Som framgår fanns skolor av olika slag i Arvika sedan mitten av 1800-

talet. Från 1950-talet påbörjades förändringar i skolorganisationen, i 

Arvika såväl som på andra platser i Sverige och för den delen också i 

och utanför Europa. Fortsättningsvis redogörs för politiska 

förhållanden och skolans styrning i Arvika.  

 

 

Politik och skolans styrning i Arvika  

Den politiska utvecklingen i Arvika följde i huvudsak utvecklingen på 

riksplanet. Socialdemokraterna hade förvisso inte alltid egen majoritet 

men från 1934 till 1977 lyckades inte något annat parti erövra flertalet 

av mandaten. Kommunisterna hade en förhållandevis stark ställning, i 

valet 1946 blev de näst största parti i Arvikas fullmäktige men tappade 

åtta av sina elva mandat i och med socialdemokraternas framgång i 

valet därpå. Socialdemokraternas starka ställning innebar att 

positioner av makt erhölls av desamma i flertal år. Exempelvis var 

överläraren Carlos. M. Näss ordförande i stadsfullmäktige i 17 år 

(1946–1963).537  

                                                
534 Arvika kommun bildarkivet nr. 2, Haga folkskola exteriörbild med lärarkåren 1936. 
(hämtad 200914).  
535 Nordenberg (red.) (1986), s. 58, 63–64. 
536 Utredning och förslag till Arvika folkskolstyrelse för framtida behov av skollokaler 1946, 
Arvika skolstyrelse FIII:1; Redogörelse för skolväsendets organisation 15/1 1955, Arvika 
skolstyrelse FIb:2. (AKA). 
537 Wikström & Wagnsson (red.) (1942), s. 682. Se också Nordenberg (red.) (1986), s. 47–
53.  
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Skolväsendets organisering och politiska styrning i Arvika var å ena 

sidan uppdelad, i en folkskolestyrelse och i en styrelse för högre 

allmänna läroverket. Å andra sidan kan sägas att det inte var särdeles 

uppdelat eftersom några av representanterna satt i båda styrelserna. I 

denna undersökning är det grundskolan som står i fokus, förändringar 

som tog start med enhetsskoleförsöket vilket främst riktade sig till att 

folkskolan skulle bli nioårig. Således är det folkskolestyrelsen som 

främst behandlas.538   

Folkskolestyrelsen bestod av representanter från olika yrkesgrupper 

för att representera olika delar i samhället. Ledamöter kunde vara 

folkvalda eller utsedda av stads- eller kommunalfullmäktige. År 1950 

bestod folkskolestyrelsen av tolv ledamöter och sex suppleanter. I 

Arvika, till skillnad från i Storfors, hade man delat upp arbetet i olika 

ansvarsområden fördelade på undervisningsnämnd, betygsnämnd, 

ekonominämnd, skolmåltidsnämnd och musiknämnd. Utöver 

ledamöter och suppleanter deltog folkskolans överlärare Carlos M. 

Näss som sekreterare, uppdraget ingick, som nämnts i föregående 

kapitel, i tjänsten som överlärare. Från 1952 valdes rektorn på högre 

allmänna läroverket, Arthur Inglander, in som ledamot. Två 

lärarrepresentanter deltog på de flesta möten som folkskolestyrelsen 

hade.539 Därigenom kom således representanter från de skilda 

skolformerna att ingå i arbetet med att reformera skolan. Prosten, som 

sedan 1928 hade i uppdrag att vara inspektor för läroverket i Arvika, 

kallades till folkskolestyrelsens möten från 1954.540 Prosten deltog 

endast vid ett tillfälle de år han blev kallad. Under åren 1950–1958 var 

övervägande majoriteten av ledamöterna i folkskolstyrelsen 

desamma.541 Detta kom att ändras med lagen om gemensam 

skolstyrelse, Allmän skolstadga (SFS 1958:399). Skolstyrelsens 

förändring över tid är intressant i relation till att skolstyrelsen skulle 

representera skilda yrkesgrupper. Representationen från olika 

yrkesgrupper i skolstyrelsen förändrades från omkring 1964. 

                                                
538 Se bilaga 6 för ordinarie ledamöter i folkskolestyrelsen/skolstyrelsen i Arvika 1950–
1968.  
539 Diverse protokoll från Arvika folkskolestyrelse. Exempelvis 16/1 1948; 22/1 1950, Arvika 
skolstyrelse AI:8. (AKA).  
540 Redogörelse för läroverket Arvika läsåret 1957–1958 s. 32, Arvika högre allmänna 
läroverk FI:1 (VA).  
541 Gatuförman Per Nyberg var ordförande i folkskolestyrelsen innan sammanslagningen 
till en gemensam skolstyrelse. Se exempelvis protokoll 29/12 1950, Arvika skolstyrelse 
AI:8. (AKA).  
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Förändringen innebar att yrkeskategorier från högre sociala skikt blev 

fler och att kategorin arbetare inte längre var representerade, inte 

heller folkskollärare.542  

 

År 1957 beslutade riksdagen att det skulle införas en gemensam 

skolstyrelse i kommunerna. Eftersom försöksverksamheten skulle leda 

till en nioårig enhetlig skola skulle även skolorganiseringen i 

kommunerna bli enhetlig.543 Syftet med en gemensam styrelse var att 

representanterna från de olika skolformerna skulle samarbeta vilket 

var i linje med en enhetlig skola. Sommaren år 1958 trädde den nya 

skolstyrelsereformen i kraft och ledamöterna till den nya skolstyrelsen 

i Arvika utsågs. Den kom att bestå av fjorton ordinarie ledamöter. Den 

nya skolstyrelsen skulle ersätta, och således slå samman, realskolans 

styrelse och folkskolans styrelse vilket är orsaken till ökningen av 

ledamöter.544 På mötena deltog utöver ordinarie ledamöter också 

rektorerna och allteftersom nya anställningar och titlar uppkom deltog 

även skolchef/skoldirektör.545 Lärarrepresentanterna ökade från två 

till sex stycken från 1957 för att sedan minska till tre representanter 

från 1960. Det är troligt att framförallt sammanslagningen av de skilda 

skolformerna medförde en ökning av lärarrepresentanter men kanske 

låg även beslutet om att försöksverksamheten skulle bli enhetsskola 

bakom det ökade intresset från lärarkåren.  

 

Aktörer deltog i skolväsendets omorganisering i Arvika på skilda sätt. 

Dels i olika kommittéer, utredningar och styrelser, dels genom att se 

till att frågor behandlades på möten och att beslut genomfördes. 

Exempelvis var ordförande i folkskolestyrelsen delaktig i de tillsatta 

kommittéerna, detsamma gäller för vice ordförande. Av dessa personer 

är det emellertid två som särskilt utmärkt sig i materialet och som 

ständigt återkommer i utredningsgrupper, de gav förslag och hade 

åsikter om skolväsendets organiserande. Dessa är överläraren Carlos 

M. Näss, samt rektor på högre allmänna läroverket, Albert 

                                                
542 För yrkeskategorier, se bilaga 6.  
543 Förslaget om ny gemensam skolstyrelse kom redan 1956 men blev med 
riksdagsbeslutet om fastställandet av övergång till enhetsskola och SFS 1958:399 
definitivt. År 1958 skulle den nya skolstyrelsen vara införd.  
544 Se protokoll 1948–1952 AI:10, Arvika skolstyrelsen. (AKA). 
545 Se bilaga 6. 
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Inglander.546 Ytterligare två personer är relativt frekvent 

återkommande i materialet men inte i lika hög utsträckning som ovan 

nämnda. Det gäller Karl Gottfrid (K.G) Nylander som var rektor för 

yrkesskolan samt Birger Sohlberg som blev skolstyrelsens ordförande 

när real- och folkskolestyrelsen slogs samman och bildade 

skolstyrelsen, år 1957.547  

 

I Arvika skoldistrikt läsåret 1949/50 fanns det i folkskolan totalt 910 

elever fördelat på trettiosex klasser i årskurserna 1–8.548 Fem år senare 

hade antalet elever och klasser ökat med nästan det dubbla och det var 

en relativt jämn ökning som höll i sig under processen (se diagram 5.). 

Utöver folkskolans elever fanns 853 elever fördelat på trettio klasser i 

läroverket.549  Notera att ökningen i relation till antal invånare i 

Storfors och Arvika medförde en procentuellt större ökning för Storfors 

än vad som framkommer av tabellerna.  

Diagram 5. Beräknat antal elever vid Arvikas folkskolor 1949/50 till 1965/66. 

 

Källa: Redogörelse för skolväsendet i Arvika skoldistrikt 16/1 1957, Arvika 

skolstyrelse FIb:2. (AKA). 

 

 

                                                
546 Se bilaga 7 för uppdrag och kommittéer.  
547 Protokoll med gemensamma skolstyrelsen 26/6 1957, Skolstyrelsen Arvika stad AI:9. 
(AKA). Se även bilaga 7. 
548 Protokoll 6/7 1949, Arvika skolstyrelse AI:8. (AKA). 
549 Redogörelse för skolväsendets organisation 15/1 1955, Arvika skolstyrelse FIb:2. 
(AKA).   
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Lokalt handlingsutrymme: praktisk realskolelinje istället för 

försöksverksamhet, åren 1948–1955 

 

Som framgått av beskrivningen om Arvika var det en stad med 

traditioner av textilindustri och hantverk och som präglades av 

metallindustri och ett starkt socialdemokratiskt styre. I likhet med flera 

andra kommuner kunde enskilda aktörer ha flera olika uppdrag inom 

kommunen.550 Av relevans för denna undersökning är också den långa 

tradition av högre utbildning som fanns i Arvika, vilket är av intresse 

när grundskolans genomförande fortsättningsvis undersöks och 

analyseras. I detta delavsnitt, som behandlar åren 1948-1955, är syftet 

att redogöra för de uppfattningar om skolväsendets behov och 

utveckling som fanns i Arvika, med fokus på försöksverksamheten. 

Vems och vilka skilda intressen och lokala förhållanden påverkade 

besluten och vilka beslut togs gällande försöksverksamheten? Det är 

frågor som ska besvaras i det följande.  

 

I Arvika påbörjades utredningarna och arbetet med försöksverksamhet 

i september 1948, det vill säga i samband med att skolkommissionen 

föregick riksdagens beslut och erbjöd kommuner att delta i 

försöksverksamhet med enhetsskola. Folkskolorna i Arvika var vid den 

här tiden sex- eller åttaåriga och det fanns både A- form och B-form.551 

Elevantalet var drygt niohundra fördelat på trettioåtta klasser, omkring 

åttio barn hade behov av att gå i hjälpklasser.552 Det var 

stadsfullmäktige i Arvika som hade fått skrivelsen från 

skolkommissionen och ärendet remitterades till folkskolestyrelsen. 

Folkskolestyrelsen beslöt att tillsätta en kommitté som fick i uppdrag 

att utreda frågan om förutsättningarna för en försöksverksamhet. 

Kommittén bestod av folkskolestyrelsens ordförande, vice ordförande, 

två av ledamöterna samt överläraren, Carlos M. Näss.553 Den lokala 

utredningen var klar i januari 1949 och stadsfullmäktige godkände 

kommitténs förslag om att meddela skolkommissionen i Stockholm att 

                                                
550 Se exempelvis Wångmar (2013a), s. 31–32 som beskriver aktörer med ansvar som 
både politiker och tjänsteman.  
551 A-formen var skolor där varje klass utgjorde minst en läraravdelning som också var en 
undervisningsavdelning. Folkskolestadiet betecknades A och småskolan a. B-formerna var 
skolor där två eller flera klasser bildade en läraravdelning (och undervisningsavdelning). 
Andra B-formen (B2b), var skolor där små- och folkskolan bildade var sin läraravdelning.  
552 Protokoll 6/6 1949 § 91, Arvika skolstyrelse AI:8. (AKA). 
553 Protokoll 11/11 1948 § 112, Arvika skolstyrelse AI:8. (AKA). 
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staden var beredd att åta sig en försöksverksamhet.554 Man beslutade 

också att ge folkskolestyrelsens ordförande, vice ordförande och 

överläraren i uppdrag att besöka såväl 1946-års skolkommission som 

Skolöverstyrelsen i syfte att framföra folkskolestyrelsens uppfattning i 

fråga om försöksverksamhet med nioårig skola.555 I detta skede var det 

således folkskolans representanter som ensamma hanterade frågor om 

försöksverksamheten och de vände sig till Skolöverstyrelsen och 

skolkommissionen för att undersöka omständigheterna närmare.  

När sedan stadsfullmäktige i Arvika klubbade igenom förslaget var två 

ledamöter emot att ingå i enhetsskoleförsöket.556 Reservationer gjordes 

också från rektor på läroverket och från ”Föräldraföreningen vid Arvika 

Samrealskola och Kommunala Gymnasium” medan stadens 

arbetarekommun ställde sig bakom att påbörja försöksverksamhet.557 I 

stora drag kan sägas att det gick som en skiljelinje mellan de som hade 

egen erfarenhet av läroverket och sina barn i realskolan och de som 

hade folkskoleexamen och sina barn i folkskolan.  

Det var, som nämnts, ledamöter från folkskolestyrelsen som hade 

utrett inför försöksverksamheten. Varken läroverksrepresentanter 

eller lärare i folkskolan hade varit delaktiga i utredningen. 

Skolkommissionens enhetsskolbegrepp användes med skiftande 

innebörd i det första skedet och uppfattningen kan rimligen varit att 

försöksverksamheten inte tänktes beröra realskolans linjer vilket kan 

ha varit del i att läroverksrepresentanter varken deltog eller 

tillfrågades.558  

Två veckor efter att kommittén, som fått i uppdrag att utreda frågan 

om förutsättningarna för en försöksverksamhet var klar tillfrågades 

folk- och småskollärarna om deras inställning. Ändå stod det i 

skrivelsen till skolkommissionen att småskollärare hade förklarat sig 

villiga till extra studier för att kunna undervisa i tredje klassen men 

ingen av småskollärarinnorna hade alltså tillfrågats om detta.559 Att 

                                                
554 Protokoll 5/1 1949 § 15, Arvika skolstyrelse AI:8. (AKA); Arvikas ansökan 1949, 

skolkommissionen FII:1. (RA). 
555 Protokoll 5/1 1949 § 29, Arvika skolstyrelse AI:8. (AKA).   
556 Mapp märkt ”Utredningen”, Arvika skolstyrelse FIb:2. (AKA).  
557 Arvikas ansökan 28/1 1949; Utdrag ur protokoll Arvika arbetarekommun 2/12 1948, 
skolkommissionen, FII:1 (RA).  
558 Richardson (1978), s. 178–180.  
559 Avskrift till kommittén för utredning av försöksverksamhet, lärarkårens och 
lärarkollegiets protokoll 1947–1970, Arvika skolstyrelse AIV:2. (AKA).  
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folkskolestyrelsen inte hade någon dialog med lärarna inför beslutet 

men ändå uttryckte att lärarna kunde tänka sig undervisning i andra 

klasser kan ha olika förklaringar. Exempelvis kan det ha haft med en 

hierarkisk ordning, där lärares åsikter i organisationsfrågor inte ansågs 

särdeles betydelsefulla eller att folkskolestyrelsens intresse av att delta 

påskyndade processen för att få in ansökan i tid, vilket föranledde att 

kontakten med lärarna fick tas i efterhand. Oavsett förklaring är det 

påtagligt att småskollärarna uppfattade folkskolestyrelsens agerande 

som olämpligt. Likväl som att det är påtagligt att folkskolestyrelsen 

agerade helt utifrån sina egna intressen, utan att ta hänsyn till lärarnas 

eventuella intresse, eller ointresse. 

Arvika fick avslag på sin ansökan till skolkommissionens 

försöksverksamhet 1949. Skolkommissionens motivering till avslaget 

var att realskolan hade alltför hög procent av elever utifrån och att 

realskolans lärare var negativt inställda till försöksverksamheten. 

Skolkommissionens sekreterare, Stellan Arvidson, markerade dock 

Arvikas ansökan som en tvåa på en tregradig skala, vilket innebar ”stort 

intresse” för försöksverksamheten vilket troligt låg bakom Arvidsons 

omdöme för Arvika som, ”lämplig 1950?”560 Efter avslaget dröjde det 

ett par år innan frågan om försöksverksamhet i Arvika åter 

aktualiserades. Samtidigt stod inte skolväsendets utveckling i Arvika 

stilla. Exempelvis utsågs läroverket till försöksanstalt för ny 

undervisningsverksamhet i internationella frågor i samarbete med 

UNESCO. Rektor på läroverket, Arthur Inglander, hade tidigare varit 

verksam i internationellt samarbete vilket låg bakom valet av Arvika.561 

I Arvikas folkskolor beslutade folkskolestyrelsen att undervisning i 

engelska skulle påbörjas från och med femte klass läsåret 1951/52 i A-

klasserna samt vid B-skolorna i den mån det fanns tillgång till lärare 

med behörighet att undervisa i engelska. I de B-skolor som inte hade 

behöriga lärare skulle den korrespondenskurs och radioundervisning i 

engelska som anordnades av Skolöverstyrelsen i samarbete med 

Radiotjänst användas.562 För skolorna som låg en bit utanför 

                                                
560 Förteckning över kommuner, hittills (5/2 -49), anmälda till försöksverksamheten, 
Skolkommissionen, FIII:3 (RA). Arvidsons omdömen var: Olämplig; Lämplig (dessa två var 
mest förekommande); Mycket lämplig; Bordläggs; ev Lämplig 1950?; Avvaktar lokalfrågan. 
561 Årsredogörelse 1957/58. s. 13, Arvika högre allmänna läroverk FI:1. (VA). Se också 
Notis i tidningen Vestkusten, 5/11 1953 (elektronisk källa).   
562 Protokoll 29/1 1951 § 2 Arvika skolstyrelse AI:8. (AKA).  
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stadsområdet blev kostnaderna för timlärarnas resor till skolan alltför 

dyra för att anställa lärare i engelska och det beslutades att radiotjänst 

skulle användas även där.563  

I de folkskolor i Arvika som var åttaåriga år 1951 var det tjugotre elever 

som önskade avsluta sin skolgång efter det sjunde skolåret. 

Folkskolestyrelsen biföll tjugoen elever som var femton år, de två som 

var yngre fick avslag och fick fortsätta sitt åttonde skolår. Enligt 

nationella utredningar var det främst hos landsbygdens föräldrar det 

fanns en svag legitimitet för fortsättningsskola.564 I Arvika som var en 

större stad och med närhet till högre utbildning, finns flera exempel på 

föräldrar som önskade att deras barn fick sluta folkskolan tidigare.  

 

 

Kommunala initiativ: inbyggd praktisk realskolelinje i folkskolan 

På många platser i Sverige ökade antalet elever i realskolan så också i 

Arvika.565 Samtidigt som brist på utbildningsplatser var ett problem 

diskuterades om det verkligen behövdes fler skolor för teoretisk 

utbildning. Det var försöksverksamhetens högstadium som åsyftades. 

Åsikten var att läroverket hade sina fyra- och femåriga linjer, således 

fanns redan teoretisk utbildning. Det som efterfrågades, menade den 

politiska arenan i Arvika, var praktisk utbildning. Således tillsattes en 

kommitté av folkskolestyrelsen för att utreda frågan om inbyggd 

praktisk realskolelinje.566 Samma år blev rektorn för läroverket invald 

i folkskolestyrelsen, vilket rimligen påverkade diskussionerna om 

försöksverksamheten och kommande enhetsskola.  

Denna gång bestod kommittén av representanter från de tre 

skolformerna, yrkesskola, folkskola och läroverket. Representanterna 

för de tre nämnda skolformerna var rektorn vid högre allmänna 

läroverket Artur Inglander, rektorn vid Arvikas yrkesskolor K. G. 

Nylander och överläraren Carlos M. Näss. Intresse för enhetsskolan 

fanns fortfarande hos folkskolans representanter likväl som 

motståndet fanns hos läroverkets representanter. Frågetecknen 

gällande försöksverksamheten var flera och man beslutade att bjuda in 

                                                
563 Protokoll 20/6 1952 § 73 Arvika skolstyrelse AI:8. (AKA). 
564 Dahlkwist (2022), s. 170.  
565 Murray (1988), s. 50–52.  
566 Kommittén tillsattes 6/10 1952. Se bilaga nr. 13, ärende nr. 9/1954, Arvika skolstyrelse 
FIb:2. (AKA).  
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ett av Skolöverstyrelsens undervisningsråd för att hålla föredrag om 

hur försöksverksamheten hade fungerat i de kommuner där den 

påbörjats. Efter besöket ansågs det emellertid nödvändigt med mer 

information, alla hade inte övertygats om ”försöksverksamhetens 

förträfflighet”, som undervisningsrådet informerat om. 

Representanterna från realskolan, folkskolan och yrkesskolan skulle 

därför återigen besöka Stockholm och Skolöverstyrelsen för mer 

information och för att diskutera förutsättningarna för en 

försöksverksamhet i Arvika.567  

I planeringens första skede diskuterades lokalfrågan i kommittén. Den 

ansågs inte vara något problem för skolorganisationen i Arvika.568  För 

ämnen som folkskolan inte hade salar för, fysik och kemi, kunde 

läroverkets lokaler användas. Om mekanisk linje skulle upprättas 

skulle verkstadsskolans lokaler användas. Inte heller ekonomiskt sågs 

den inbyggda praktiska linjen som ett problem. Tjugotusen, vilket 

benämndes som ”en liten kostnad”, redovisades för 

undervisningsmateriel som skulle behövas för de nya praktiska 

linjerna.569  

Utredningsarbetet fortgick. Kommittén hade skickat 

anmälningsblanketter till målsmän för samtliga elever i sjätte 

klasserna för att undersöka vilket stöd som fanns hos föräldrar och 

elever för att påbörja en praktisk realskolelinje. De fick in anmälningar 

från sextiotvå procent av elevunderlaget. Främst hade eleverna önskat 

handelslinje och huslig linje. Utredningskommittén fann det således 

styrkt att det fanns intresse för en inbyggd treårig reallinje i folkskolan 

och att elevantalet var tillräckligt stort.570  

Utredningskommittén i Arvika var således överens om att en treårig 

praktisk linje var en bra lösning för skolväsendets utveckling. 

Kommittén ansåg emellertid inte att ett förslag om införandet av 

nioårig obligatorisk skolplikt i linje med enhetsskoleförsöket var något 

                                                
567 Bilagor till Stadsfullmäktiges protokoll 25/2 1954 Bil nr. 13 A och B, ärende 9/1954 
Förslag om upprättande av i folkskolan inbyggd realskola, Arvika skolstyrelse FIb:2. (AKA). 
568 Som framgått i kapitlet om Storfors var lokalfrågan ett problem bland annat på grund av 
inflyttningar men också på grund av nya ämnen och behov av specifik utrustning. Även 
Matts Dahlqvist (2022), s. 153–156 synliggör hur lokalfrågan kom att påverka. 
569 Bilagor till Stadsfullmäktiges protokoll 25/2 1954 Bil nr. 13, ärende 9/1954 Förslag om 
upprättande av i folkskolan inbyggd realskola, Arvika skolstyrelse FIb:2. (AKA). 
570 Bilagor till Stadsfullmäktiges protokoll 25/2 1954 Bil nr. 13 B, ärende 9/1954 Förslag om 

upprättande av i folkskolan inbyggd realskola, Arvika skolstyrelse FIb:2. (AKA).  
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för Arvika. Däremot ansåg de att folkskolan, som var åttaårig, kunde 

byggas på med ett frivilligt nionde skolår där den förberedande 

yrkesutbildningen kunde sättas in. Skolöverstyrelsen hade påpekat att 

införandet av realskolelinjer i folkskolan inte ensidigt fick bli 

examenslinjer då behovet fanns av examensfria linjer med allmän 

praktisk inriktning, eller under de sista åren, yrkesinriktad inriktning 

vilket kommittén menade stärkte deras förslag. Det är tydligt att de 

som hade i uppdrag att utreda om skolväsendets framtid i Arvika inte 

var särskilt intresserade av att förändra den teoretiska studiegången, 

utan att realskolans linjer ansågs tillräckliga.  

Utredningskommittén presenterade förslaget hos folkskolestyrelsen 

som var positiv och enhälligt föreslog stadsfullmäktige att besluta om 

att upprätta en treårig praktisk realskola i folkskolan med start läsåret 

1954/55, under förutsättning att Kungl. Maj:t gav sitt tillstånd, och att 

från läsåret 1955/56 upprätta en frivillig nionde klass med 

förberedande yrkesutbildning. Vidare föreslogs att stadsfullmäktige 

skulle besluta om tilläggsanslag till dels folkskolestyrelsen för att 

avlöna lärare i den praktiska realskolan, dels för inköp av 

undervisningsmaterial till den i realskolan inbyggda praktiska 

skolan.571  

 

Samtidigt som det rådde enighet gällande yrkesinriktning och ett 

frivilligt nionde skolår som en form av försöksverksamhet fanns 

fortsatt problem med det som kallades högstadiet, eller som man 

benämnde det i Arvika; införandet av treårig realskola alternativt 

treårig reallinje. Debatter fördes om en treårig linje skulle inrättas och 

om den skulle vara examensfri eller inte. Framförallt handlade frågan 

om hur en treårig linje, med intagningspoäng och utgallring, skulle 

påverka de redan befintliga realskolelinjerna. Utan en differentiering 

fanns farhågor i Arvika om att kraven på realskolexamen skulle sänkas 

och enligt kommittén, som representerades av de tre skolformerna, 

rektor från läroverket, överläraren i folkskolan samt rektor för 

yrkesskolan, var en tidig differentiering av elever ofrånkomlig.  

Skall realskolan bli treårig och klasserna 15  och  25 ersättas av femte och sjätte 
klassen i folkskolan, blir det nödvändigt med en differentiering från femte 

                                                
571 Bilagor till Stadsfullmäktiges protokoll 25/2 1954 Bil nr. 13 B, ärende 9/1954 Förslag om 
upprättande av i folkskolan inbyggd realskola; Protokoll 30/1 1954 § 2, Arvika skolstyrelse 
FIb:2. (AKA).  
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klassen, då det icke är möjligt att i femte och sjätte klasserna nå samma 
resultat, med  ett ogallrat elevmaterial som realskolan kan få med ett gallrat 
material i klasserna 15 och 25.572 

 

Försöksverksamhetens centrala idé var att sammanföra elever i 

enhetsskolan. I Arvika trodde man inte på den lösningen utan 

förväntade sig en åsiktsändring från Kungl. Maj:t om enhetsskolan, 

framförallt gällande differentieringsfrågan. Innan något beslut om 

omorganisation togs i Arvika ville utredningskommittén avvakta den 

snabbutredning om realskolans organisation som Kungl. Maj:t beslutat 

om. Arvikas önskan var att behålla realskolans linjer då differentiering 

ansågs nödvändig och eleverna erbjöds istället en ny praktisk 

realskolelinje.573 Samtidigt fanns problem med det stora söktrycket till 

läroverket och något behövde göras åt det. Utredningskommitténs 

lösning med praktisk linje och frivilligt nionde skolår kan ses som en 

form av kompromissförslag gentemot det statliga direktivet om ny 

nioårig skolgång.  

Trots att stadsfullmäktige klubbat igenom införandet av praktisk 

reallinje i folkskolan fanns tveksamheter hos delar av 

folkskolestyrelsen. Tveksamheten gällde främst om de praktiska 

realskolelinjerna verkligen var den bästa formen för utvecklingen av 

”realskolestadiet”, som de kallade de tre sista åren av den nioåriga 

enhetsskolan. Den frivilliga nionde klassen sågs inte heller som en 

lösning för de som inte valde någon av de praktiska realskolelinjerna. 

Den tidigare gemensamma ståndpunkten i utredningskommittén var 

således förändrad och det är tydligt att diskussioner förts och åsikter 

dryftats också utanför de möten som protokollförts. Efter att 

stadsfullmäktige vid tidigare sammanträde bifallit folkskolestyrelsens 

förslag, återupptog alltså folkskolestyrelsen ärendet under ytterligare 

behandling. 

                                                
572 Bilagor till Stadsfullmäktiges protokoll 25/2 1954 Bil nr. 13 B, Arvika skolstyrelse FIb:2. 
(AKA).   
573 Bilagor till Stadsfullmäktiges protokoll 25/2 1954 Bil nr. 13 B, Arvika skolstyrelse FIb:2. 
(AKA). 
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Kommunala utredningsgrupper: treårig praktisk realskolelinje i 

folkskolan  

År 1954 tillsattes återigen en ny nämnd574 för att utreda om 

försöksverksamhet med inriktning mot treårig examensfri praktisk 

linje. Nämnden bestod av den tidigare utredningskommitténs 

representanter, rektor på läroverket och rektor på yrkesskolan samt 

överläraren och den utvidgades med folkskolestyrelsens ordförande 

och vice ordförande. Skolöverstyrelsen besöktes återigen och nämnden 

fick i uppdrag att komma med förslag på en plan för undervisningen på 

”realskolestadiet”.575  

Med den nytillsatta nämnden närmade sig Arvika 

försöksverksamheten något. Folkskolestyrelsen beslutade nämligen att 

den föreslagna försöksundervisningen med treårig praktisk realskola i 

folkskolan skulle bedrivas enligt den av Skolöverstyrelsen fastställda 

läroplanen för försöksundervisning. Huvudmomenten i läroplanen 

angav de områden som undervisningen skulle innehålla samtidigt som 

lärarna gavs frihet att avvika från läroplanen genom att tillföra stoff.  

Självverksamhet, samarbetsfostran och samverkan mellan ämnen 

förespråkades och det gavs olika alternativ till differentiering av 

eleverna på högstadiet.576 Nämnden fick också i uppdrag att fungera 

som intagningsnämnd och att verkställa ytterligare, vid behov, 

utredningar i ärendet.577  

Efter överläggningar och uppvaktningen hos Skolöverstyrelsen 

beslutade den nya nämnden i april 1954 att föreslå stadsfullmäktige att 

anhålla om medgivande till försöksverksamhet med två slag av 

realskolor, den treåriga praktiska examensfria och det frivilliga nionde 

året, från läsåret 1955/56.578 Det nya beslutet var i nära 

överensstämmelse med det förra, med tillägget att läroplanen för 

försöksverksamheten skulle användas. Även efter detta beslut blev det 

fortsatta diskussioner om de nya praktiska realskolelinjerna, och om 

de verkligen var det bästa. Uppenbart var man inte överens, trots att 

                                                
574 I arkivmaterialet omnämns gruppen både som nämnd och som kommitté. För att 
enklare särskilja använder jag nämnd för denna då den tidigare tillsatta gruppen 
omnämndes kommitté.  
575 Protokoll 15/3 1954 § 11, Arvika skolstyrelse AI:9. (AKA). 
576 Skolöverstyrelsen (1955), Timplaner och huvudmoment (TOH), s.18–20.  
577 Protokoll 15/3 1954 § 11, Arvika skolstyrelse AI:9. (AKA). 
578 Beslutet om upprättandet av i folkskolan inbyggd realskola, protokoll 25/2 1954 § 20, 
Stadsfullmäktige i Arvika. (AKA). 
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förslaget från gruppen lades fram och accepterades av 

representanterna från de inblandade skolformerna.579 Genom att 

införa treårig praktisk reallinje i folkskolan skulle de teoretiska linjerna 

på läroverket kunna fortsätta som tidigare, vilket således var den 

riktning som samtliga skolväsendets representanter i Arvika å ena 

tycktes stå bakom, genom utredningskommitténs förslag medan det å 

andra sidan fanns tendenser till att folkskolans anhängare, trots allt, 

hade nio obligatoriska år i sikte.  

I debatterna i Arvika framgår de skilda synsätt på teoretisk och praktisk 

utbildning som genomsyrade diskussionerna om differentiering även 

på statlig nivå.580 Överläraren menade att de överväganden som 

gjordes gällande den praktiska realskolans skolform vid sidan av 

försöksverksamheten innebar att skolformen skulle behålla sin 

särprägel även i framtiden. Särprägeln innebar att den praktiska 

realskolan skulle ge eleverna kunskaper i likhet med den allmänna 

realskolans viktigaste läroämnen, således de teoretiska. I praktiska 

ämnen var timmarna reducerade och de skulle, med vissa undantag, ha 

en rent teoretisk prägel. Den praktiska realskolan framträdde således 

som en parallellform till den allmänna realskolan och vände sig till ett 

elevklientel som i stort sett hade samma intellektuella kvalifikationer 

som de som sökte sig till den teoretiska realskolan.581 I Arvika var det 

omkring trettio procent av årskullarna som valde att söka realskolans 

femåriga linje, vilket kan jämföras med tabellerna för Storfors och 

Ullvättern, som visar något lägre procentantal, omkring tjugo procent, 

för teoretiska studier.582  

Beslutet var således taget i Arvika men hur ställde sig den statliga nivån 

till Arvikas förslag om praktiska examensfria realskolelinjer i 

folkskolan? I riktlinjerna för det svenska skolväsendets utveckling (SFS 

1950:549) fastställdes de skolformer som, i den mån 

                                                
579 Protokoll 8/11 1954 § 87, Arvika skolstyrelse AI:9. (AKA). I protokollet står att man 

bordlade frågan om realskolelinjer den 27/4 1954. Det står dock inget om bordläggning i 

protokollet från 27/4, däremot står om den nya kommittén och behovet av ytterligare 

utredningar, vilket kan betyda att frågan bordlades i väntan på fler utredningar även om det 

inte uttryckligen står bordlades. Se också Bilagor till stadsfullmäktiges protokoll 25/11 1954 

Bil nr. 103, Arvika skolstyrelse FIb:2. (AKA).  
580 Om differentiering se exempelvis Giota & Emanuelsson (2015); Richardson (1978).  
581 Förslag om obligatorisk nioårig skolplikt och försöksverksamhet med praktiska 
realskollinjer, Bil. nr. 103, Ärende nr. 108/1954, Arvika skolstyrelse FIb:2. (AKA).   
582 Se kapitlet Om Storfors i denna avhandling, tabell 2 och 3; Arvika folkskolestyrelses 
yttrande över realskolutredningens betänkande, Arvika skolstyrelse FIb:2. (AKA). 
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försöksverksamheten visade det lämpligt, skulle ersättas av 

enhetsskolan.583 Av de skolformerna var den praktiska realskolan inte 

inkluderad. I en skrivelse från Skolöverstyrelsen år 1954 framgår dock 

att Skolöverstyrelsen ansåg att det fanns behov av att överväga 

anknytningen till praktiska realskolor och skolor för yrkesundervisning 

med försöksverksamheten. När försöksverksamheten hade nått en 

betydande omfattning ansågs det än mer angeläget. Det var emellertid 

inte bara i Arvika det rådde tveksamheter angående den praktiska 

linjen. I juni 1954 beslutade Kungl. Maj:t om nya bestämmelser 

rörande försöksverksamheten och praktiska realskolor uteslöts.584 De 

särskilda bestämmelserna från Kungl. Maj:t från 1953 avsåg endast 

försöksverksamhet med nioårig enhetsskola och eftersom praktiska 

linjer inte var del i försöksverksamheten medförde det ökade kostnader 

för Arvika som inte kunde ta del av bidragen för försöksverksamhet.585 

Bestämmelserna för statsbidrag avsåg endast treåriga examenslinjer 

och Arvika hade, som nämnts, beslutat om examensfri praktisk linje.586 

Arvikas folkskolstyrelse var emellertid hoppfull och trodde det fanns 

förutsättningar för ett medgivande från Kungl. Maj:t gällande planerna 

att anordna praktiska realskolor inom Arvika skoldistrikt, trots att 

centrala bestämmelser om kostnader och budget saknades. I Arvikas 

budget föreslogs att det tidigare beslutade anslaget till lärarlöner som 

inte tagits i anspråk skulle kunna användas när statsbidragen 

uteblev.587  

I Arvika medförde nya bestämmelser en förändring i inställningen till 

de nio skolåren. Folkskolestyrelsen ville avvakta beslut angående 

utformningen av realskolelinjerna och önskade istället att 

stadsfullmäktige skulle besluta om obligatorisk nioårig skolplikt från 

läsåret 1957/58.588   

 

Folkskolestyrelsen beslutade att återigen ansöka till Kungl. Maj:t om 

att få tillämpa de kursplaner, timplaner och huvudmoment för sin 

treåriga praktiska examensfria linje som de tidigare önskat och som de 

                                                
583 SFS 1950:549. 
584 Förslag om obligatorisk nioårig skolplikt och försöksverksamhet med praktiska 
realskollinjer, Bil. nr. 103, Ärende nr. 108/1954, Arvika skolstyrelse FIb:2. (AKA).   
585 Regeringens proposition 1953:126, s. 23; Riksdagens protokoll bihang 1953:139. 
586 Protokoll 8/11 1954 § 87, Arvika skolstyrelse, AI:9. (AKA). 
587 Protokoll 8/11 1954 § 87, Arvika skolstyrelse, AI:9. (AKA). 
588 Protokoll 8/11 1954 § 87, Arvika skolstyrelse AI:9. (AKA). 
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fått avslag på.589 Om ansökan skulle komma att accepteras behövde 

omskrivningar i organisationsplanen för Arvikas skolväsende göras. 

Antalet obligatoriska klasser skulle vara nio och en treårig praktisk 

linje skulle inrättas i folkskolan.590 Hösten 1955 kom medgivandet från 

Kungl. Maj:t att distriktets skolor från och med 1957/58 fick vara 

anordnade med nio obligatoriska årsklasser i försöksverksamheten.591 

Däremot fick Arvika inget beslut om de inbyggda praktiska linjerna. 

Beslutet om ett obligatoriskt nionde år kommer vi att återkomma till 

längre fram.  

Samma år i december var betänkandet Realskolan under 

övergångstiden (SOU 1955:33) sammanställt.592 I Arvika tyckte 

folkskolestyrelsen att någon mer klarhet följde av detta och att det 

sammanfattningsvis framhölls att den treåriga realskolan (högstadiet) 

skulle bli huvudgången. I den följande propositionen gällande 

skolornas organisation framgår att realskolan föreslog organiseras som 

treårig, byggd på sjätte klassen av engelskläsande folkskola. Av 

relevans för Arvikas skolväsende var skrivningen om att det gavs en 

viss möjlighet att ha kvar fyra- och femåriga reallinjer under 

övergångstiden. Möjligheten att ha kvar fyra- och femåriga reallinjer 

var något som påverkade det som hände i Arvika och också något vi 

återkommer till.593   

 

 

Lokala reformer på skilda sätt  

Representanterna för läroverket i Arvika var angelägna om att 

realskolans teoretiska linjer skulle finnas kvar som de varit, fyra- och 

femåriga, samt att en försöksverksamhet inte skulle medföra mer än de 

föreslagna praktiska treåriga linjerna.  

Efter att Arvika stadsfullmäktige beslutat anhålla om att från läsåret 

1955/56 få inrätta treåriga examensfria praktiska linjer i folkskolan 

uppstod olika problem. Följande exempel förklarar närmare.  

                                                
589 Protokoll 21/12 1954 § 107, Arvika skolstyrelse, AI:9. (AKA). 
590 Protokoll 14/2 1955 § 5; 27/4 1954 § 31, Arvika skolstyrelse, AI:9; Brev till Konungen, 

Arvika skolstyrelse FIb:2. (AKA). 
591 Protokoll 1/9 1955 § 52, Arvika skolstyrelse AI:9. (AKA).  
592 SOU 1955:53. 
593 Regeringens proposition 1956:123. 
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Den lokala lösningen var inte i paritet med de statliga direktiven. En 

förstärkning av undervisningen i modersmål, engelska, historia och 

matematik med en timme vardera per vecka skulle behövas för att ligga 

i linje med den nya undervisningsplanen. Det ansågs inte möjligt att 

genomföra eftersom det skulle leda till fler än trettiosex timmar 

schemalagd tid för eleverna per vecka. En ökning med totalt två timmar 

per vecka ansåg utredningskommittén i Arvika möjligt att genomföra, 

vilket totalt skulle omfatta de fyra ämnena. Lösningen gällande antalet 

timmar som kommittén presenterade är intressant ur två aspekter. 

Framförallt är det intressant då läroverkets anhängare ansåg att 

folkskolan inte var av tillräckligt god kvalitet för att erhålla högre 

utbildning. Hemarbete, där eleverna helt på egen hand skulle ha 

undervisning, skulle ersätta de timmar som undervisningsplanen 

krävde. Uppenbarligen var inte undervisning i fokus när det förslaget 

gavs. Snarast tycks det ha varit en administrativ lösning för 

Skolöverstyrelsen och inspektören som skulle tillse att timplanerna 

följdes.594 Ett andra problem var tillsättningen av lärartjänster. Om 

lärare från läroverket skulle användas i den inbyggda reallinjen skulle 

de ha samma ersättning som folkskollärare. Det skulle i så fall innebära 

lägre ersättning än som lärare på läroverket. Det var en förändring som 

nämnden trodde skulle medföra att rekryteringen blev svår.595 Rektor 

på läroverket, Albert Inglander, hade emellertid lovat att det inte skulle 

innebära några problem, även om timarvodet var detsamma som för 

folkskollärarna.596  

Uppfattningen i Arvika, gällande lärarlöner, var att statsbidrag torde 

utgå från samma grunder som till försöksdistrikten med enhetsskola, 

vilket skulle innebära att kommunens kostnader ändå blev relativt 

små. Läroverkslärare skulle dessutom kunna anställas som timlärare 

till att börja med då det var mer kostnadseffektivt. För timlärare skulle 

årskostnaden uppgå till 125 000 kronor jämfört med om ordinarie 

                                                
594 Förslag om upprättande av i folkskolan inbyggd realskola, bilagor till Stadsfullmäktiges 

protokoll 25/2 1954 Bil nr. 13, ärende 9/1954; Sö:s skrivelse om antal timmar i Bil nr.103 

ärende 108/1954 Arvika skolstyrelse FIb:2.(AKA). 
595 Utdrag ur protokoll 12/5 1955. § 35; u.d., av texten framgår att det är ”de kommitterade” 
som skrivit den, Arvika skolstyrelse FIb:2.(AKA). 
596 Utdrag ur protokoll 12/5 1955 § 35; Möjligheterna till intagning i realskolan s. 3, Arvika 
skolstyrelse FIb:2.(AKA).  
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lärare skulle anställas, då skulle kostnaden bli omkring 222 000 kr.597 

Skolöverstyrelsen krävde emellertid särskild behörighet för de lärare 

som skulle undervisa i försöksverksamheten och i de ämnen som inte 

förekom i folkskolans kursplan. I Arvika hade timlärare utan särskild 

behörighet varit anställda, trots Skolöverstyrelsens krav vilket talar för 

att lokala lösningar gjordes utifrån de förhållanden som rådde. 

Lösningen med timanställda, som gick emot direktiven, kan ha handlat 

om kostnader, som framgår ovan, eller på okunskap om 

tillsättningsförfanden, det var åtminstone ett argument som 

folkskolestyrelsen framhöll i sitt svar till Skolöverstyrelsen. 

”Distriktsöverläraren hade nämligen fått den uppfattningen att 

timlärares kompetens icke behövde prövas.”598 Det kan även berott på 

att inga andra alternativ fanns, vilket också framhölls angående 

folkskolläraren Bernmark: ”Att Bernmark förordades berodde på att 

ingen lärare med akademisk examen kunde anskaffas trots allvarliga 

ansträngningar.”599  

För att komma undan problemet med bristande tillgång till behöriga 

lärare önskade kommunen att Skolöverstyrelsen skulle förklara lärarna 

behöriga att undervisa läsåret 1955/56.600 Det lokala förhållandet, 

bristen på behöriga lärare, kan sägas ha vänt på förfarandet från 

centralt till lokalt i detta avseende. Nu var det kommunen som önskade 

att statsmakterna ändrade behörighetskraven för att kunna anställa 

lärare utifrån lokala förhållandens behov.  

Lärarbristen och kravet på särskild behörighet var argument som 

rektor Inglander på läroverket i Arvika använde för att inte gå över till 

en, som han kallade det, treårig realskola. Enligt ytterligare en 

utredning som gjordes i Arvika, av en kommitté vilken bestod av 

representanter från läroverket, som på eget initiativ påbörjat 

utredningen riskerade både lärarbristen och kraven på särskild 

behörighet medföra att elever exempelvis inte kunde tas in på den linje 

där tyska lästes. Utredningen visade att inträdeskraven medförde att 

omkring sextio elever varje år gick miste om önskad utbildning. Den 

visade också att ansökningarna, från de som nått upp till 

                                                
597 Förslag om upprättande av i folkskolan inbyggd realskola. Bilagor till Stadsfullmäktiges 
protokoll 25/2 1954 Bil nr. 13, ärende 9/1954 Arvika skolstyrelse FIb:2. (AKA). 
598 Brev från Arvika folkskolstyrelse till Sö 30/11 1955, Arvika skolstyrelse FIb:2. (AKA).   
599 Brev från Arvika folkskolstyrelse till Sö 30/11 1955, Arvika skolstyrelse FIb:2. (AKA). 
600 Brev från Arvika folkskolstyrelse till Sö 30/11 1955, Arvika skolstyrelse FIb:2. (AKA). 
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inträdeskraven för realskolan, var fler än vad som kunde antas (se 

tabell 5.). Från läsåret 1945/46 hade elevantalet i realskolan ökat från 

strax under fyrahundra till sjuhundrafemtio år 1955.601 Ett av 

realskolanhängarnas kraftigaste argument för att bevara realskolan var 

siffrorna för ansökningarna.  

 

Tabell 5. Anmälda, intagna och avvisade elever till den femåriga  

realskolelinjen i Arvika 1952-1955. 

År Anmälda Intagna  Avvisade  

1952 86 59 27 

1953 117* 85 32 

1954 127 92 35 

1955 109 79 30 

Källa: Arvika folkskolestyrelses yttrande över realskolutredningens  

betänkande, Arvika skolstyrelse FIb:2 (AKA). 

*siffran 117 är tryckt i källmaterialet men överstruken och ersatt av 127, som är 

överstruken och ersatt av 113.  

 

Gällande yrkesskolan var det tvärtom. Intresset för yrkesskolans 

kurser, mekanisk verkstad, husmoderskurs samt handelskurs var lågt. 

De heltidsläsande kurserna nyttjades endast till hälften av stadens 

ungdomar. Överläraren Carlos M. Näss föreslog att lokalerna istället 

kunde användas för undervisningen i åttonde och nionde årskursen:  

[…] det nionde obligatoriska nionde läsåret skall införas från och med läsåret 
1957/58. Detta ställer folkskolan inför en situation som icke går att klara av 
utan tillskott av lärare och lokaler. [---] Då det som jag tidigare visat icke går 
att fylla verkstadskurserna med elever från staden, synes det vara rimligt att 
verkstadsskolans lokaler få tagas i anspråk för den maskintekniska 
undervisningen i åttonde och nionde klasserna.602 

Överlärarens uttalande ovan vittnar om inställningen att det 

obligatoriska nionde läsåret var planerat att införas samt att lokaler för 

densamma behövdes. Representanterna från läroverket åberopade 

realskolans ansökningar och avvisningar som argument för att istället 

behålla realskolan. De föreslog två alternativ för att komma tillrätta 

med avvisningarna; att bortse från ungdomarnas utbildningsbehov 

eller att göra något åt saken. Representanterna föreslog också att 

                                                
601 Arvika folkskolestyrelses yttrande över realskolutredningens betänkande, Arvika 
skolstyrelse FIb:2. (AKA). 
602 Brev från överlärare Carlos M. Näss, 7/11 1956, Arvika skolstyrelse FIb:2. (AKA). 
Observera att bokstäverna ra i ”vara” och bokstaven i, i ordet ”rimligt” saknas i originalet.  
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läroverkets rektor borde vara rektor, den yrkesbeteckningen som skulle 

ersätta överlärarens, om det skulle komma att bli en kommunal skola. 

Argumentet var att det skulle underlätta lärarnas möjlighet att 

undervisa både vid läroverket och vid den praktiska skolan.603 

Motståndet från läroverkets anhängare om införandet av 

försöksverksamhet och nioårig enhetsskola är tydligt. Genom att 

föreslå att rektorn för läroverket skulle bli rektor för den nya 

kommunala skolan, en skola han var motståndare till, synliggörs att 

maktpositioner var av betydelse. Motståndet mot enhetsskola 

kvarstod, det var emellertid möjligt att leda den, om den till trots 

infördes. 

Statsmakternas lösning på det ökade behovet av utbildningsplatser var 

att starta försöksverksamheten och införa nioårig skola. Från 

läroverksanhängarna i Arvika fanns emellertid inget intresse för 

försöksverksamhet eller en enhetlig nioårig skola för att lösa behovet 

av utbildningsplatser. Folkvalda och tjänstemän i Arvika ansåg inte, i 

motsats till staten, att försöksverksamhet med enhetsskola var att 

betrakta som en framkomlig väg för att lösa problemet med ökat antal 

ansökningar. De ansåg att lösningen för Arvika var att införa en treårig 

praktisk linje. I Arvika var traditionen av högre utbildning av betydelse 

för både folkskolestyrelsen och skolstyrelsen. Tidigare forskning har 

påvisat hur motsättningar mellan olika traditioner av skola och högre 

utbildning kunde uppstå på lokal nivå.604 I Arvika fanns sådana 

motsättningar. Kapitlet om Arvika visar emellertid att det också 

gjordes kompromisser mellan anhängarna av de skilda skolformerna. 

Kompromisser där det kommunala handlingsutrymmet å ena sidan gav 

möjlighet till egna lösningar och lokal anpassning, å andra sidan 

medförde statliga direktiv att de egna lösningarna blev svåra att 

genomföra.605 Svårigheterna hade sin grund i ekonomiska orsaker och 

på grund av att det saknades yttre ramar i form av centrala regler och 

                                                
603 Text u.d. I texten framgår att det är ”de kommitterade” som skrivit texten och att det är 
efter beslutet om praktiska treåriga linjer i folkskolan som påbörjades läsåret 1955/56 och 
att det ska fortsätta med årskurs åtta samt ”proposition väntades till årets riksdags förslag 
till ny skolstyrelselag” vilket talar för att det var året 1956 (Regeringens proposition 
1956:182); PM 25/5 1956 till Arvika stads ansökan om omorganisation av realskolan, 
Arvika skolstyrelse FIb:2. (AKA). 
604 Ringarp et al. (2017); Richardson (1963).  
605 Wångmar (2003); Ekström von Essen (2002); Tropp (1999).   
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direktiv för den av Arvika föreslagna skolformen.606 Den lokala 

kompromissen medförde att samarbeten påbörjades och viss enighet 

visade sig mellan anhängarna av de skilda skolformerna som tidigare 

arbetat och planerat var för sig. Exempelvis såg lokalfrågan ut att 

kunna lösas med samarbeten mellan läroverket, folkskolan samt också 

yrkesskolan. Differentiering av eleverna var en fråga som det fanns 

enighet i. Differentiering ansågs nämligen nödvändigt, både från 

folkskolans representanter och från läroverkets representanter. 

Exempelvis diskuterades intagningspoäng till den föreslagna praktiska 

reallinjen eftersom nivågrupperingar ansågs nödvändiga.607  

Trots det påbörjade samarbetet mellan de skilda skolformerna är det 

uppenbart att det fanns en splittring mellan folkskolestyrelsen, med 

överlärare Carlos M. Näss i spetsen och läroverket med rektor Arthur 

Inglander som ledande, gällande skolväsendets organisering i Arvika. 

Båda sidor sa sig förvisso stå bakom förslaget om en treårig praktisk 

examensfri linje ändå medförde förslaget diskussioner, oenigheter och 

argument för och emot. Det obligatoriska nionde skolåret, som innebar 

nio enhetliga år och som var enhetsskolans mest grundläggande 

princip var, som nämnts, framförallt representanterna från läroverket 

emot, då den förändringen skulle inverka på befintliga reallinjer.  

 

Hos läroverksanhängarna fanns uppfattningen att 

försöksverksamheten inte var något för Arvika. De menade att en 

försöksverksamhet företrädelsevis anordnades i kommuner där inga 

högre skolor fanns eller där förhållandena krävde mer långtgående 

åtgärder för att lösa problem, således skulle inte en försöksverksamhet 

hjälpa Arvika eftersom förhållandena inte var sådana. Istället för 

försöksverksamhet ville man behålla fyraårig realskolexamen samt 

införa treårig examensfri realskola. I första hand var intresset i Arvika 

riktat mot hur läroverksområdet skulle utvecklas, det var det som 

behövde organiseras och förbättras innan man möjligen hoppade på en 

försöksverksamhet vilket ligger i linje med Richardsons samt 

Johansson och Florins beskrivningar av den statusskillnad som fanns 

                                                
606 För ekonomin som påverkansfaktor se exempelvis Dahlkwist (2022); Tropp (1999); 
Ekström von Essen (2002); Wångmar (2003).   
607 Bilagor till Stadsfullmäktiges protokoll 25/2 1954 Bil nr. 13 B, Arvika skolstyrelse FIb:2. 
(AKA). 
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mellan skolformerna.608  Arvikas representanter ansåg inte att de var i 

behov av förändringarna som kommuner utan högre skolform var.  

I Arvika åren 1950–1955 togs beslut om att delta i 

försöksverksamheten, om att inrätta en treårig praktisk realskolelinje i 

folkskolan samt att införa ett icke obligatoriskt nionde skolår. Inget av 

dessa förslag eller beslut blev genomförda och oenigheten mellan 

folkskolans anhängare och läroverkets anhängare är tydligt 

framträdande och intensifierades när kampen för att behålla 

realskolan ökade och meningsutbytena på lokal nivå återkommer i 

nästkommande kapitel. Läroverkanhängarnas åsikt var att 

försöksverksamheten som pågick i andra kommuner snarast skulle visa 

att en enhetlig skola inte skulle genomföras, än det motsatta.  

 

 

Kampen för realskolan, åren 1956–1963 

 

Kommande delavsnitt synliggör hur processen i Arvika påverkades av 

det statliga uttalandet år 1956, om att försöksverksamheten skulle leda 

till en nioårig enhetsskola. Uttalandet ledde till lokala konflikter och 

nya lokala lösningar. Dessutom började angränsande kommuners 

ageranden påverka Arvika skolorganisation.  

 

Året 1956 fördes diskussioner i både folkskolestyrelsen och 

realskolstyrelsen kring den statliga utredningen om realskolan vilken 

kom att påverka processen i Arvika. I syfte att utarbeta förslag till ett 

yttrande om realskolutredningen och för att utreda frågan om 

realskolans organisation i Arvika tillsattes, av stadsfullmäktige, 

ytterligare en utredningskommitté i Arvika. I kommittén, som också 

denna gång hade representanter från folkskolan och från läroverket, 

ingick återigen överlärare Carlos M. Näss och rektor för läroverket 

Arthur Inglander. Överläraren Carlos M. Näss tillika ordförande i 

stadsfullmäktige blev ordförande i utredningskommittén.609 Inte 

oväntat riktade rektor Arthur Inglander, omfattande kritik både mot 

betänkandet och mot det yttrande som Carlos M. Näss författat. Enligt 

Arthur Inglander hade inte utredningen visat att en treårig linje 

                                                
608 Richardson (1963); Johansson & Florin (1996).  
609 Brev 25/3 1956 till stadsfullmäktige, Arvika skolstyrelse FIb:2. (AKA). 
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(högstadiet) skulle vara jämbördig med den femåriga och han ansåg det 

beklagligt att en så pass stor reform av skolväsendet i huvudsak 

motiverades utifrån organisatoriska och inte pedagogiska argument. 

Vidare pläderade han för att den höga intagningspoängen som 

föreslogs visade att den treåriga realskolan skulle bli svårare än den 

femåriga vilket således inte alls skulle gynna flertal elever. Arthur 

Inglander uttryckte också oro över att den överenskommelse de haft i 

Arvika gällande treårig praktisk examensfri reallinje skulle komma att 

bli något annat. ”Det skulle vara beklagligt, om folkskolestyrelsen nu 

skulle frångå sitt tidigare beslut om en så förnämlig lösning.”610 Arthur 

Inglander, ansåg att förslaget med treåriga praktiska linjer i folkskolan 

innebar att stadens skolproblem kunde lösas under ordnade former 

och utifrån stadens egna förutsättningar och behov.611  

 

Realskolutredningen gav två alternativ till kommunerna. Alternativ 

som orsakade meningsutbyten på lokal nivå. Arthur Inglander, 

tillsammans med läroverkets representanter framhöll alternativet A. 

Det innebar att realskolan från läsåret 1956/57 skulle bli treårig och 

bygga på sexårig folkskola. Under övergångstiden fram till 

enhetsskolans genomförande, kunde kommunerna under ”vissa givna 

omständigheter” behålla de femåriga och fyraåriga realskolorna, vilket 

alltså var det förslag som Inglander framhöll. Alternativ B innebar en 

omedelbar övergång till treårig realskola (högstadiet) och en 

avveckling av fem- och fyraåriga realskolan, vilket var helt emot 

läroverkshängarnas vilja, men det som folkskolans representanter 

framhöll som bästa alternativ.612  

 

Förslaget från realskolutredningen om att den femåriga linjen kunde 

behållas under en övergångsperiod, om de lokala förhållandena 

medgav det, tolkade representanterna för läroverket i Arvika som att 

den statliga realskolutredningen de facto ansåg att den femåriga linjen 

var av värde att behålla. En tolkning som mycket väl kan ha förekommit 

i fler kommuner. I exempelvis den värmländska kommunen 

Kristinehamn dementerades så sent som år 1960, av rektor på 

läroverket i Kristinehamn, rykten om att den fyraåriga realskolan i 

                                                
610 Brev från Inglander till folkskolestyrelsen 10/2 1956, Arvika skolstyrelse FIb:2. (AKA). 
611 Brev från Inglander till folkskolestyrelsen 10/2 1956, Arvika skolstyrelse FIb:2. (AKA). 
612 Brev från Inglander till folkskolestyrelsen 10/2 1956, Arvika skolstyrelse FIb:2. (AKA). 
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kommunen skulle avvecklas. Rektorn uppgav bestämt att realskolan 

skulle behållas och att angränsande kommuner kunde söka till den 

femåriga realutbildningen.613   

 

Efter ingående diskussioner, mellan realskol- och folkskoleanhängare, 

beslöt majoriteten i utredningsgruppen att tillstyrka utredningens 

alternativ A, men med en ekonomisk reservation. Villkoret för att även 

folkskolans anhängare skulle stödja alternativ A var att stadsbidrag 

skulle beviljas för skolbyggnader eftersom realskolan behövde byggas 

ut om de fyra- och femåriga linjerna skulle behållas. Om inget 

statsbidrag betalades ut skulle alternativ B förordas.614  

 

Trots kompromissen fortsatte debatten om alternativ A och B i Arvika. 

Anledningen var att två ledamöter i kommittén, rektor för läroverket, 

Arthur Inglander och häradshövdingen Martin Mellbin ordförande i 

lokalstyrelsen för samrealskolan och kommunala gymnasiet i Arvika, 

ändå inte anslöt sig till majoritetens beslut med kompromissen om 

statsbidrag. De två lämnade in en skriftlig framställan för att behålla 

den femåriga realskolan och endast förespråka alternativ A, utan 

förbehåll gällande statsbidrag. Enligt de två fanns inga lokalproblem i 

Arvika och således behövdes inte något förbehåll till alternativ A. De 

framhöll också att lokalproblem inte kunde vara ett godtagbart 

argument för att en treårig realskola skulle lämpa sig bättre. De 

omgivande kommunernas skolor och bristande kunskaper i engelska, 

och kanske i fler ämnen, togs istället upp som argument för att behålla 

Arvikas femåriga skola tills omgivande skolor fått möjlighet att 

utveckla sin undervisning så att den bättre kunde ligga till grund för 

fortsatta studier.615 Med uttalandet synliggörs en bristande tillit till 

folkskolans lärare att hantera undervisningen, såväl i folkskolan som i 

den eventuellt nya skolan men också hur demokratiskt fattade 

majoritetsbeslut kunde förbigås. Diskussionerna i Arvika handlade 

således inte främst om att införa försöksverksamhet eller inte, utan 

mer om hur realskolans teoretiska linjer skulle kunna bibehållas. I den 

här situationen använde överläraren sin ställning som ordförande i 

                                                
613 Brev från Kristinehamns läroverk till skolchefen i Storfors kommun 18/3 1960 stämplat 
21/3 1960, Storfors skolstyrelse EIII:4. (SKA). 
614 Protokoll 14/2 1956 § 9, Arvika skolstyrelse, AI:9. (AKA).  
615 Brev från Inglander och Mellbin daterat 24/3 1956, Arvika skolstyrelse FIb:2. (AKA).  
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stadsfullmäktige för att markera position av makt. Carlos M. Näss lät 

meddela rektor Inglander att han haft kontakt med generaldirektören 

gällande Inglander och Mellbins yttrande och att yttrande lämpligen 

skulle bifogas ansökan som skulle skickas till Skolöverstyrelsen.  

Enligt generaldirektörens uppfattning bör i detta yttrande lämnas en 

redogörelse för de konsekvenser den ifrågasatta omorganisationen får 

beträffande lärarnas anställningsförhållanden och övriga organisatoriska 

frågor.616  

 

I maj 1956 skrev Carlos M. Näss, i egenskap av stadsfullmäktiges 

ordförande, till Skolöverstyrelsen och önskade att realskolan skulle få 

anordnas som treårig och bygga på folkskolans sjätte klass, att 

realskolans fyraåriga linje skulle få behållas samt att staden skulle ges 

möjlighet att inrätta en kommunal praktisk realskola vilken rektor för 

läroverket föreslogs bli rektor för.617  

 

Lokala konflikter, läroverket och folkskolan   

De båda skolformerna, som tidigare verkat var för sig, som en 

kommunal folkskola och en statlig realskola, blev ofrivilligt mer och 

mer bundna till varandra, bland annat genom lagen om gemensam 

skolstyrelse. Den gemensamma skolstyrelsen innebar att frågor om 

skola och utbildning som tidigare hanterats frånskilt i de olika 

skolformerna nu blev gemensamma frågor. Detta medförde problem, 

vilket följande exempel visar.  

Olika sociala reformer genomfördes under välfärdsbygget i syfte att 

modernisera, vilket framkommit tidigare i kapitlet om Storfors, såsom 

skolluncher, tandvård och fritt skolmaterial. Reformer som uppenbart 

också kunde föra med sig både problem och upplevda orättvisor av 

skilda slag. I Arvika var fritt skolmaterial i folkskolan något som 

medförde protester från anhängare från läroverket. De åberopade att 

föräldrar till barn i realskolan kunde upplevas bli orättvist behandlade. 

Det synes därför vara svårt att motivera, att denna deras ambition [min 
anm: föräldrarnas ambition att ge sina barn möjlighet till högre utbildning] 

                                                
616 Brev till rektor vid HAL 21/4 1956, Arvika skolstyrelse FIb:2. (AKA). 
617 Brev 25/5 1956, Arvika skolstyrelse FIb:2 (AKA).  
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skall bestraffas med att de förlorar sådana sociala förmåner, som deras barn 
skulle ha bibehållit, om de fortsatt sin skolgång i folkskolan.618 

Arthur Inglander, rektor för läroverket, önskade således ett 

principbeslut om fria läromedel för de klasser på läroverket som 

motsvarade folkskolans klasser. Detta var inte ett problem enkom i 

Arvika. Enligt drätselkammarens undersökning hade orättvisan 

uppmärksammats i flera kommuner. Olika åtgärder hade gjorts. 

Exempelvis hade trettiosju kommuner infört fria läromedel åt eleverna 

vid real- eller flickskola, med vissa föreskrifter; elva endast vid 

behovsprövning och i sju kommuner hade motioner om fria läromedel 

avslagits. Två andra värmländska städer med realskola, Karlstad och 

Kristinehamn hade valt olika vägar. Karlstad hade beviljat fria 

läromedel och Kristinehamn hade valt att inte införa fria läromedel. 

Drätselkammarens ledamöter i Arvika uppgav att de rent principiellt 

var positiva till fria läromedel, även för eleverna på läroverket. De 

ställde sig dock tveksamma till om den för staden ganska betungande 

kostnaden verkligen borde beviljas eftersom inga statsbidrag gavs för 

elever på HAL.619  

 

 

Lokalt ansvar för skolväsendet 

När riksdagen år 1956 beslutade att inskrivnings- och terminsavgifter 

för elever vid allmänna läroverk skulle avskaffas med utgången av 

läsåret 1956/57 ökade kommunernas ansvar för skolväsendet. Det nya 

villkoret för byggnadsbidrag innebar att kommuner endast fick 

byggnadsbidrag om de övergick till avgiftsfri undervisning. Såldes 

innebar de nya reglerna, med utrymmet att behålla avgifterna, i 

realiteten att kommunerna mer eller mindre tvingades att införa 

avgiftsfri realskola. Det i sin tur medförde både ökat ansvar och ökade 

kostnader för kommunerna.620  

Det avgiftsfria systemet förutsatte att kommunen och staten delade lika 

på de kostnader som tidigare bekostats av elevavgifterna. Beslutet 

innebar dessutom att kommunen skulle åta sig att tillhandahålla 

                                                
618 Bilagor till stadsfullmäktiges protokoll 25/10 1956. Bil. nr. 88 A-E, ärende nr. 9/1956, 
Arvika skolstyrelse FIb:2. (AKA). 
619 Bilagor till stadsfullmäktiges protokoll den 25/10 1956. Bil. nr. 88 A-E, ärende nr. 
9/1956, Arvika skolstyrelse FIb:2. (AKA). 
620 Cirkulär till samtliga länsstyrelser angående avgiftsfri undervisning vid de allmänna 
läroverken, 7/9 1956, Arvika skolstyrelse FIb:2. (AKA).  
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undervisningslokaler, inredning, utrustning med möbler och 

inventarier åt läroverket, stå för kostnaderna för lokalernas 

uppvärmning och belysning samt avgifter för försäkringar på 

fastigheter och lös egendom. Övergången till det avgiftsfria systemet 

skulle inte innebära någon ändring i kommunens tidigare gjorda 

åtaganden i fråga om tillhandahållande av vaktmästarbostäder för 

läroverket eller kontanta ersättningar. Kommunen skulle överta 

tillgångar och skulder i läroverkets byggnadsfond för att använda 

tillgångarna till sådana ändamål som fonden var ämnad för. 

Hyresinkomsterna skulle, om inte Kungl. Maj:t beslutade annorlunda, 

delas lika mellan kommunen och läroverkets biblioteks- och 

materielkassa. Före 1956 års utgång skulle kommunerna besluta om, 

och meddela när, kommunen önskade övergå till avgiftsfri 

undervisning.621   

 

Under processen till enhetsskola i Arvika var det, som framgått, flera 

problem som diskuterades, mer eller mindre frekvent. Flertalet av 

dessa var som exemplet ovan relaterade till ekonomi. Det kunde 

exempelvis handla om lärartillsättningar och lokaler och om 

angränsande kommuners relation till försöksverksamheten men också, 

som i Storfors, om skolskjutsar. Skolskjutsar var dyrt och krävde en 

administrativ organisering. Skolskjutsar var förvisso varken en 

kostnad eller ett problem som tillkom i och med försöksverksamheten 

utan något som kommunerna haft ansvar för redan tidigare. Däremot 

innebar skolväsendets omorganisering och försöksverksamheten en 

kraftig centralisering av skolor vilket i sin tur medförde ett ökat behov 

av skolskjutsar.622 I Arvikas skolområde fanns ett flertal skolor utanför 

stadsgränsen. Det innebar att det fanns behov av åtta olika linjer för 

skolskjutsar, det längsta avståndet var 13 km och det kortaste var 5 km. 

År 1956 uppgavs att kostnaderna för skolskjutsar i Arvika var omkring 

42 000 kronor, vilket år 2020 motsvarar drygt en halv miljon 

kronor.623 Ett exempel på hur skolskjutsar kunde komma att påverka 

både kommunen men främst skolstyrelsens arbete var 

                                                
621 Cirkulär till samtliga länsstyrelser angående avgiftsfri undervisning vid de allmänna 
läroverken, 7/9 1956, Arvika skolstyrelse FIb:2. (AKA).  
622 Se exempelvis Dahlström M (2022), s. 166, 180–185 om skolskjutsar och s. 38–42 om 
centralisering.  
623 Utredning angående införandet av nioårig enhetsskola inom Arvika stad 16/1 1957, 
Arvika skolstyrelse FIb:2. (AKA). 
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folkskoleinspektörens förslag till lösning för att hantera de dyra 

kostnaderna för skolskjutsar. Folkskoleinspektören föreslog ett ökat 

ansvar för kommunerna genom att kommunerna i egen regi själva 

skulle köpa in skolbussar, som skolstyrelserna kunde styra över, istället 

för att hyra bussar.624   

 

 

Statliga beslut och angränsande kommuner 

Hösten 1956 hade, som nämnts, riksdagen fastställt tidpunkten för 

enhetsskolans allmänna införande till läsåret 1961/62. I och med det 

beslutet fanns ingen möjlighet till alternativ omorganisation, 

åtminstone inte i mer än fyra år. Ansvariga för skolväsendet i Arvika 

beslutade därför att grundligt utreda möjligheterna att införa 

försöksverksamhet från läsåret 1957/58. Stadsfullmäktige utsåg 

kommittén för att arbeta med frågan och både Arthur Inglander, rektor 

på läroverket och överläraren Carlos M. Näss, samt representanter från 

folkskola och realskola ingick även i denna utredningskommitté. Skälet 

till behovet av att ytterligare utreda skolorganisationen kom sig, som 

nämnts, av riksdagens beslut att försöksverksamheten skulle leda till 

enhetsskola men också på grund av att Skolöverstyrelsen meddelat 

Arvika att förslaget om treårig praktisk linje i folkskolan var en alltför 

stor organisationsförändring för att genomföra med så liten 

tidsmarginal. Skolöverstyrelsen önskade fler underlag från Arvika samt 

ytterligare en utredning som visade att det föreslagna alternativet 

verkligen var det bästa alternativet. Skolöverstyrelsen var kritisk till att 

Arvikas förslag inte tycktes möjliggöra att fler fick tillträde till högre 

studier vilket var den önskade förändringen av införandet av 

enhetsskola.625  

 

Rektor på läroverket, Arthur Inglander, ansåg att avslaget från 

Skolöverstyrelsen kom sig av att utredningen inte varit i 

tillfredställande skick. Överläraren, Carlos M. Näss, som var den som 

skrivit utredningen invände mot påståendet. Han menade att 

Skolöverstyrelsen endast efterfrågat ytterligare information gällande 

                                                
624 Redogörelse över Värmlands läns östra inspektionsområdes traditionella 
skolledarkonferens 7–8 januari 1957, Arvika skolstyrelse AIV:2. (AKA). 
625 Utredningskommitténs protokoll 7/11 1956 § 4–7, Stadsfullmäktige i Arvika AIb:1. 
(AKA). 
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förslaget om inbyggd praktisk realskola, inte att de hade invändningar 

mot utredningen gällande försöksverksamheten. Skolöverstyrelsen 

hade redan svarat ja till att påbörja den. I detta läge ansåg både 

överläraren och folkskoleinspektören att möjligheterna för 

genomförande av försöksverksamhet redan läsåret därpå borde 

utredas. Arthur Inglander ville å sin sida fortsatt avvakta 

försöksverksamhet tills fler resultat påvisats ute i kommunerna.626   

 

År 1956 fanns det nio folkskolor i Arvika skoldistrikt. Den största med 

närmare niohundra elever och trettiotvå klasser i årskurserna 1–8 och 

den minsta med trettio elever och två klasser i årskurserna 1–4. Totalt 

fanns sextiosex lärare anställda på 1 750 elever. Fem av de nio skolorna 

hade endast två klasser, årskurs 1–4.627  

 

I Arvika läroverk fanns trettioen avdelningar och totalt 983 elever. 

Utöver läroverket fanns också en praktisk linje (åtta elever), Ingesunds 

folkhögskola, Arvikas yrkesskolor, mekaniska verkstadsskolan, 

hushållsskola och handelskurs. Totalt 1 226 elever i Arvika gick i 

skolform högre än folkskola.628  

 

Det var många elever i de skilda skolformerna och det fanns behov av 

fler lärosalar. En ny folkskola, Gateskolan, var under uppförande och 

ombyggnationer på både läroverket och några av folkskolorna var 

inplanerade för att lösa behovet av undervisningssalar. Beräkningarna 

av antalet elever försvårades emellertid av osäkerheten kring 

angränsande kommuners agerande gällande högstadiet. Om 

angränsande kommuner skulle ha sina elever på högstadiet i Arvika 

eller om de själva skulle anordna högstadium var en avgörande fråga.  

 

Inom upptagningsområdet för Arvika realskola fanns åtta kommuner. 

Oavsett om kommunerna planerade eget högstadium eller inte räknade 

skolstyrelsen i Arvika med att det skulle dröja åtminstone fem år innan 

lokaler för ändamålet fanns ute i kommunerna. Det innebar att elever 

                                                
626 Utredningskommitténs protokoll 7/11 1956 § 4–7, Stadsfullmäktige i Arvika AIb:1. 
(AKA). 
627 Redogörelse skolväsendet Arvika skoldistrikt 16/1 1957, Arvika skolstyrelse FIb:2. 
(AKA). 
628 Utredning angående införandet av nioårig enhetsskola inom Arvika stad, 16/1 1957, 
Arvika skolstyrelse FIb:2. (AKA). 
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åtminstone till en början borde söka sig till Arvika men man visste inte 

om de angränsande kommunerna hade eller skulle fatta beslut om att 

delta i försöksverksamhet och nioårig skolgång. Man visste inte heller 

om kommunerna hade möjlighet att ha eget högstadium eller om de 

skulle samarbeta och anordna högstadium eller om eleverna skulle gå 

högstadiet i Arvika. Endast en kommun hade bekräftat önskan om 

samverkan med Arvika gällande högstadiet. 629  

 

Om angränsande kommuner gick över till enhetsskola med eget 

högstadium, alternativt samarbetade och anordnade högstadium, 

skulle det medföra en succesiv nedgång i antal elever och i ekonomi för 

Arvika, vilket skolstyrelsen menade framförallt skulle drabba 

realskolan. Den information som fanns från angränsande kommuner 

visade att de i huvudsak var positiva till nioårig skola. Några hade 

redan påbörjat samarbeten då de var för små för att själva kunna 

organisera försöksverksamhet. Överläraren Carlos M. Näss var 

emellertid övertygad om att angränsande kommuner inte skulle kunna 

ordna de teoretiska linjerna för årskurs nio, endast de praktiska. I de 

fall eleverna skulle läsa teoretiskt skulle de således komma till Arvika. 

Det beslutades därför att kontakta angränsande kommuner för att 

undersöka inställningen till interkommunal samverkan gällande den 

teoretiska utbildningen i första hand.630 Angränsande kommuner och 

deras inställning till försöksverksamheten kom att påverka hur Arvikas 

skolorganisation både diskuterades och utvecklades, vilket vi 

återkommer till.  

 

Schismen mellan läroverkets representanter och folkskolans 

representanter förde med sig att ingen försöksverksamhet med 

obligatoriskt nionde skolår påbörjades i Arvika. Intresset för 

försöksverksamhet och det nionde skolåret fanns emellertid, inte bara 

hos folkskolestyrelsens ledamöter och överläraren. Exempelvis hade 

eleverna i årskurs åtta visat intresse för de olika utbildningsvägarna 

                                                
629 Utredning angående införandet av nioårig enhetsskola inom Arvika stad, 16/1 1957, 
Arvika skolstyrelse FIb:2. (AKA). Endast kommunen Älgå hade bekräftat en önskan om 
samverkan med Arvika när utredningen skrevs. Se också Utkast till yttrande gällande 
intagning till realskolan (odaterat), Arvika skolstyrelse FIb:2. (AKA).  
630 Protokoll 7/11 1956 § 9 Kommittén för utredningen av skolorganisationen, 
Stadsfullmäktige i Arvika AIb:1; Utredning angående införandet av nioårig enhetsskola 
inom Arvika stad 16/1 1957, Arvika skolstyrelse FIb:2. (AKA). 
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som enhetsskolans nionde år erbjöd. Endast en av eleverna hade 

önskat befrielse från det frivilliga nionde skolåret som var Arvikas 

alternativ. Det fanns även intresse från näringslivet i Arvika. Efter att 

praktisk yrkeslivsorientering hade införts i folkskolans årskurs åtta 

hade näringslivets representanter ”[…] med intresse och engagemang 

haft elever i olika yrkeskategorier.”631 Enligt överläraren Carlos M. 

Näss fanns således ett tydligt intresse för försöksverksamheten. Han 

framhöll, i motsatts till rektor för läroverket, att enhetsskolan skulle ge 

varje elev möjlighet till en för eleven lämpad utbildning och att 

näringslivet och elever var överens om att en omedelbar övergång till 

försöksverksamhet med enhetsskola vore det bästa.632  

 

Från läroverkets anhängare önskade man, som nämnts, behålla 

realskolans femåriga linje. Olika argument för att behålla de femåriga 

linjerna är ständigt förekommande från läroverkets representanter. I 

argumenten är det tydligt att de inte alls trodde på att en treårig 

reallinje (högstadiet) skulle kompensera den femåriga linjen. I 

argumenten framfördes bland annat att det inte fanns några 

motiveringar som talade för att den treåriga linjen skulle vara 

pedagogiskt likvärdig den femåriga. Arvikas realskolrepresentanter var 

upprörda över att motiveringarna snarast handlade om 

organisatoriska förändringar och om lokalbehov. Det är uppenbart att 

enhetsskoleförsöket, trots riksdagens besked om att det skulle leda till 

införandet av enhetsskola, av Arvikas läroverksanhängare sågs som en 

försöksverksamhet, som skulle prövas och utvärderas innan den 

eventuellt skulle genomföras.633  

 

När läroverkets lärare gavs möjlighet att yttra sig över förslaget om att 

Arvika skulle ingå i försöksverksamheten från 1957/58 riktade de en 

skarp protest mot hur frågan ”forcerats fram”. Enligt lärarkåren fanns 

flera argument för att behålla realskolans linjer som de var, exempelvis 

brist på läromedel för enhetsskolan och att inga kursplaner var 

                                                
631 Utredning angående införandet av nioårig enhetsskola 16/1 1957, Arvika skolstyrelse 
FIb:2. (AKA). 
632 Utredning angående införandet av nioårig enhetsskola 16/1 1957, Arvika skolstyrelse 
FIb:2. (AKA). 
633 Protokoll 5/4 1956 § 3 Utredning angående eventuell ändring i realskolans nuvarande 
linjeorganisation av lokalstyrelsen för högre allmänna läroverket i Arvika; Bilagor till 
stadsfullmäktiges protokoll 12/4 1956, bilaga nr. 21. Ärende nr. 3/1956, Arvika skolstyrelse 
FIb:2. (AKA). 
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fastställda. Hänsyn borde även tas till att grannkommunerna 

fortfarande var på ett förberedande stadium: ”Ett beslut om 

omorganisation av skolväsendet i Arvika stad före den generella 

etableringen av enhetsskolan kan sålunda försätta dessa 

grannkommuner i en icke önskvärd situation.”634  

 

 

Konflikter trappas upp  

Trots att ett beslut hade tagits i Arvika stadsfullmäktige om att starta 

en försöksverksamhet läsåret 1957/58 var således inte Arvikas 

utredningskommitté överens. Läroverkets representanter 

argumenterade för att det var för tidigt inpå för en stor omorganisation 

och att det fanns svagheter med försöksverksamheten. Folkskolans 

representanter menade att det fanns svagheter i alla skolorganisationer 

och att det var rimligt att delta i försöksverksamheten.  

Trots omröstningen i stadsfullmäktige, där försöksverksamheten hade 

fått majoriteten av rösterna, var det uppenbarligen svårt att välja bort 

realskolans nuvarande organisation och nu föreslogs tre alternativ. Av 

de tre förslagen var två uppenbart sprungna ur de två lägren av 

realskol- respektive folkskoleanhängare. Medan det tredje förslaget, 

alternativ två, var en kompromiss.   

1. Bibehålla, tills vidare, realskolans nuvarande organisation med fyra- och 
femåriga linjer.  

2. Ändra realskolans linjeorganisation till tre- eller fyraåriga realskolelinjer. 
3. Direkt övergång till försöksverksamhet med nioårig enhetsskola.635  

 

Problemen som fördes fram i de diskussionerna som följde var främst 

om lokaler, framförallt bristen på lärosalar. Även behovet av lärare med 

akademisk utbildning var ett problem då bristen på lärare var stor i 

hela landet. Folkskolans representanter ansåg att 

försöksverksamheten med nioårig enhetsskola var mer fördelaktig då 

exempelvis byggnadsbehovet inte var detsamma vid övergången till 

enhetsskola eftersom folkskolans lokaltillgångar var tillfredställande. 

                                                
634 Brev u.d. från lärarkollegiet på läroverket till Stadsfullmäktige, Arvika skolstyrelse FIb:2. 
(AKA). 
635 Stadsfullmäktiges protokoll 7/3 1957 § 33, bilagor 7/3 1957, nr. 21: A; Utredning 
angående införande av nioårig enhetsskola inom Arvika stad 16/1 1957, Arvika 
skolstyrelse FIb:2. (AKA). 
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En annan fördel med försöksverksamheten uppgavs vara möjligheten 

att bilda undervisningsgrupper på samma sätt som vid realskolorna 

vilket ansågs som en fördel ur pedagogisk synpunkt. Argumenten 

handlade också om ekonomi. Med en försöksverksamhet var 

statsbidragen gynnsammare gällande lärarlöner, byggnader och 

undervisningsmateriel.636  

Läroverksanhängarna använde samma motiveringar som tidigare, 

exempelvis att erfarenheterna och kunskapen från 

försöksverksamheten var alltför vaga för att sådana stora beslut om 

omorganisation, införandet av försöksverksamhet, skulle kunna tas.  

En betydande fråga som fördes upp i diskussionerna var hur införandet 

av försöksverksamhet skulle påverka läroverkets lärare. Skulle 

exempelvis deras undervisning minska och i sin tur innebära att 

lärarna behövde flytta? Två utredningar hade gjorts, en från folkskolan 

och en från läroverket. Båda visade att vissa mindre problem skulle 

kunna uppstå i och med enhetsskolans allmänna införande men också 

att de kunde övervinnas. Överläraren Carlos M. Näss rekommenderade 

folkskolestyrelsen att anordna försöksverksamhet. Han menade att det 

var angeläget att starta då det torde ankomma på dem att svara för 

omorganisationen och att det skulle innebära en del arbete.637  

När realskolutredningens kommitté skulle rösta utifrån de tre ovan 

nämnda förslagen beslutade kommittén med fem röster mot fyra att 

föreslå stadsfullmäktige att ansöka hos Kungl. Maj:t om medgivande 

av försöksverksamhet med nioårig enhetsskola från läsåret 1957/58. 

Återigen bromsades beslutet av att rektor för läroverket tillsammans 

med tre representanter från läroverket reserverade sig och önskade 

inkomma med en skriftlig motivering.638  

I reservationen från läroverkets representanter framgår att det lokala 

perspektivet borde vara grundläggande för det som beslutades om 

Arvikas skolorganisation. Den utredning om försöksverksamhet med 

                                                
636 Bilagor till Stadsfullmäktiges protokoll 7/3 1957, nr. 21:A. (AKA).  
637 I Bilagan till Stadsfullmäktiges protokoll 7/3 1957 nr. 21:A står att folkskolestyrelsen 
beslutade 28/2. Folkskolestyrelsen hade inget protokollfört möte 28/2. Det som rimligen 
åsyftas är protokollfört 31/1 1957 § 2, där innehållet är detsamma som i bilagan hos 
stadsfullmäktige.  
638 Bilagor till Stadsfullmäktiges protokoll 7/3 1957, nr. 21:A Ärende nr. 11/1957; Förslag 
om försöksverksamhet med nioårig enhetsskola 12/2 1957, Arvika skolstyrelse FIb:2. 
(AKA). 
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enhetsskola som skolkommissionen gjort och som hade använts som 

underlag tog inte hänsyn till Arvikas förhållanden och reservationen 

motiverades således av att folkskolans utredningskommitté inte hade 

följt anvisningarna för allsidig utredning. Dessutom hade argumenten 

om bristen på lärosalar och ämnesrum infogats efter kommitténs 

behandling av frågan. Därför hade inte alla ledamöter i kommittén haft 

möjlighet att bemöta argumenten som dessutom inte ansågs vara 

korrekta.  

Ytterligare en brist var att inte tillräcklig hänsyn tagits till 

grannkommunerna och deras möjlighet att yttra sig i frågan. 

Läroverkets representanter ville behålla realskolans femåriga linje 

eftersom Karlstad och Kristinehamn, två av de andra kommunerna i 

Värmland som hade högre allmänt läroverk, troligt skulle införa 

försöksverksamhet. Därför behövde Arvika ha sin realskola kvar för att 

kunna jämföra och utreda enhetsskoleförsöket, annars fanns inga 

linjer kvar att jämföra med. Reservationen förordade således en 

oförändrad skolorganisation fram till enhetsskolans generella 

genomförande, alternativ 1. Reservationen blev inte okommenterad 

och ord stod mot ord exempelvis gällande brist på lokaler eller inte.639 

Överläraren Carlos M. Näss undrade:  

Man måste fråga sig huru man, när man sitter i ansvarig ställning, kan 
förorda en katastrofpolitik av den art reservanterna göra sig till tals för, bara 
för att man skall få bibehålla den 5-åriga realskolan.640 

 

Lokalt motstånd, statligt beslut och försöksverksamhet 

Diskussionerna och konflikterna gällande försöksverksamheten 

handlade främst om en önskan att bevara realskolans linjer. Det var 

som framgått läroverksanhängare som starkast drev frågan om 

bevarandet men läroverkets betydelse för hela kommunen är tydlig. 

Trots att det var en statlig skola hade läroverket påverkat det lokala 

skolväsendets organisering även innan diskussionerna om 

försöksverksamhet påbörjades. Exempelvis hade fria skolluncher för 

läroverkets elever införts och bekostats av kommunen, terminsavgifter 

hade avskaffats för elever från angränsande kommuner för att locka 

                                                
639 Protokoll 7/3 1957 § 33; bilagor till stadsfullmäktiges protokoll 7/3 1957, nr. 21:D; 
överlärarens yttrande 25/2 1957, Stadsfullmäktige i Arvika. (AKA). 
640 Brev från Carlos M. Näss 25/2 1957, Arvika skolstyrelse FIb:2. (AKA).  
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elever, utan att kompensation sökts för de ökade kostnaderna, och en 

skolbyggnad samt ombyggnationer vid läroverket hade bekostats av 

Arvika stad.641 Rimligen var läroverkets betydelse för hela kommunen 

också förklaringar till de kompromisser som gjordes till en början. I 

och med de statliga besluten om att försöksverksamheten skulle leda 

till enhetsskola förändrades inställningen ibland många men 

motståndet från läroverkets anhängare kvarstod.  

Samma år som riksdagen beslutade att försöksverksamheten skulle 

leda till nioårig enhetsskola involverades fler aktörer än skolstyrelsen i 

både debatter och utredningar i Arvika. Folkskolans representanter, 

bland annat lärarkollegiet, förordade införandet av försöksverksamhet 

med nioårig enhetsskola, med nio röster mot två, samt två nedlagda 

röster. Yrkesskolans styrelse och lärarkollegium röstade också för att 

införa försöksverksamhet. Även yrkesskolans rektor K.G. Nylander 

biträdde kollegiets beslut. Stadsfullmäktige beslutade således att 

ansöka om att anordna försöksverksamhet med nioårig enhetsskola 

från läsåret 1957/58.642  

Trots beslutet från stadsfullmäktige gjordes flera uträkningar och 

prognoser gällande exempelvis lärartillsättningar av representanterna 

för folkskolan och för läroverket. Lärarnas möjlighet att behålla sina 

tjänster, eller om införandet av en treårig linje, högstadiet, skulle 

medföra att lärare på realskolan blev överflödiga och skulle behöva 

byta undervisningsort och/eller kommun var frågor som återkom i 

diskussionerna. Prognoser var oftast inte överensstämmande. Att inte 

vara överensstämmande gällde också uppfattningen om föräldrarnas 

åsikter om enhetsskola eller behållandet av de femåriga linjerna. Enligt 

rektor på läroverket tycktes det som att representanterna från de två 

skolformerna träffade helt skilda föräldragrupper eftersom åsikterna 

som redovisades från folkskolans representanter var väsensskilda från 

de som rektor Inglander uppfattade i sina kontakter med 

föräldragrupper. Rektor Inglander påtalade också att ledamöter i 

                                                
641 Brev från Carlos M. Näss 25/2 1957, Arvika skolstyrelse FIb:2. (AKA). 
642 Protokoll 7/3 1957 § 33; bilagor till Stadsfullmäktiges protokoll 7/3 1957, nr. 21:F; 21:C. 
(AKA). Observera att rubriken i protokollet § 33 är läsåret 1957/58 vilket kan jämföras med 
drätselkammarens förslag som har åren 1958/59. Det finns exempel på hur åren ändrats 
från 57/58 till 58/59 i efterhand, se exempelvis Bilagor till stadsfullmäktiges protokoll 12/4 
1956 nr. 21, Arvika skolstyrelse FIb:2. (AKA). De olika åren kan bero på att Arvika fick 
beskedet om att påbörja försöksverksamheten 1958/59 och att man då i efterhand ändrat 
datumen, alternativt att det gjordes en felskrivning gällande 57/58.   
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folkskolestyrelsen tycktes ha en uppfattning privat och en annan då de 

röstade vilket enligt rektorn aktualiserade frågan om vem som 

informerade och hur ärenden lades fram. Läroverkets rektor Inglander 

ansåg att eftersom de flesta i folkskolestyrelsen var lekmän kunde de 

inte skaffa sig en egen åsikt i frågorna om skolorganisationen och att 

överlärare Carlos M. Näss därför hade påverkat styrelsemedlemmarna 

att rösta i hans sak.643 Man kan ställa sig frågan hur tilltron var 

gentemot folkskolans anhängare och även gentemot de statliga 

direktiven. Beslutet från Kungl. Maj:t om att försöksverksamhet kunde 

påbörjas successivt i klasserna ett till fem samt att en del av 

enhetsskolans högstadium kunde förläggas till läroverket och att den 

femåriga realskolelinjen succesivt skulle avvecklas medförde upprörda 

känslor.644 Ett centralt beslut som det uppenbarligen varken fanns 

intresse eller förtroende för, hos vissa, på lokal nivå.  

Efter att Kungl. Maj:t gett klartecken påbörjades, trots motstånd och 

tveksamheter, försöksverksamhet i klasserna ett till fem från hösten 

1958 i Arvika. Det var fortsatt starkt motstånd mot det som kallades 

högstadiet. Endast en frivillig nionde klass hade varit inrättad, en 

avvikelse från organisationsplanen som domkapitlet lämnat 

medgivande till. Orsaken till införandet av den frivilliga klassen 

motiverades med ekonomiska argument. Överläraren, Carlos M. Näss 

hade uppmärksammat att elever, för att få statlig studiehjälp, bidrag 

och liknande, endast kunde få det efter att ha fått avgångsbetyg i 

årskurs åtta och frivilligt gått till yrkesskolan. Överläraren föreslog 

därför att det obligatoriska nionde året i försöksverksamheten skulle 

uppskjutas till dess att enhetsskolans nionde klass infördes.645 

Kompromissandet fortsatte.  

 

Lokalt handlingsutrymme: beslut förhalas  

Rektorn på läroverket Arthur Inglander var märkbart upprörd över 

beslutet om att enhetsskolan skulle komma att införas och realskolans 

linjer således upphöra. Inglander förstod inte hur: ”[d]en nya skolan 

skulle klara av de problem inom skolväsendet som tydligen inte ansågs 

                                                
643 Sammanträde med skolorganisationskommittén 12/2 1957 Arvika skolstyrelse FIb:2. 
(AKA). 
644 Protokoll 23/6 1958 § 26, Arvika folkskolestyrelse AI:10. (AKA). 
645 Protokoll 25/3 1957 § 26, Arvika folkskolestyrelse AI:9. (AKA); Protokoll 21/2 § 2 samt 
4/3 § 4 1957, Arvika högre allmänna läroverk AIIa:3 (VA). 
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möjliga att lösa med realskolan.”646 Inglander var även kritisk till det 

centrala beslutet om att en gemensam skolstyrelse skulle ersätta 

läroverkets- och folkskolans styrelser. En gemensam skolstyrelse skulle 

innebära att det eforusämbete som prosten haft sedan 1928 upphörde 

och Inglander menade att det var en tradition av vikt att behålla.647 Den 

gemensamma skolstyrelsen var ett tydligt steg mot avvecklandet av 

läroverkets unika position gällande högre utbildning och troligt var det 

inte enkom avvecklandet av eforusämbetet som låg bakom missnöjet.  

Avvecklandet av realskolans linjer i Arvika lät emellertid vänta på sig, 

detsamma gällde det obligatoriska nionde skolåret. Våren 1958 

poängterades att den nya skolstyrelsen inför nästa läsår behövde ta 

ställning till om organisationsplanerna skulle tillämpas eller om 

avvikelse från det obligatoriska nionde året skulle sökas även för nästa 

läsår. Anledningen var att av etthundrasextiofem barn sökte så många 

som etthundrasexton befrielse från nionde klassen. Övervägande del 

av dessa elever hade för avsikt att istället genomgå helårskurs i 

yrkesskolan eller hade redan fått arbete.648  

Även om en stor andel önskade befrielse från det nionde skolåret fanns 

det emellertid tillräckligt antal elever som önskade fortsätta sina 

studier för att kunna ha två klasser. Ändå argumenterades i linje med 

läroverkets inställning; att skjuta upp införandet av ett obligatoriskt 

nionde läsår. Majoriteten av folkskolstyrelsen ansåg att det var skäl för 

att avvika från organisationsplanen även kommande läsår och endast 

anordna en frivillig nionde klass. Det beslutades således, efter 

överläggning, att anhålla om avvikelse från organisationsplanen även 

läsåret 1958/59 och således inte anordna ett obligatoriskt nionde 

skolår. Det var en avvikelse från organisationsplanen 

länsskolnämnden biföll.649  

Under processen fram till 1958 hade folkskoleinspektörens roll varit 

relativt osynlig i Arvika. Den nya skolstyrelsens sammansättning 

medförde problem då olika intressen medförde skilda tolkningar av 

                                                
646 Årsredogörelse 1957/58 s. 32, Arvika högre allmänna läroverk, FI:1. (VA). 
647 Eforus-ämbetet var biskoparnas tillsyn över läroverken. År 1904 lades ansvaret över på 
läroverksöverstyrelsen, på vissa platser levde det kvar fram till 1958, se Thelin (1981), s. 
30–31, 244.    
648 Protokoll 23/6 1958 § 26, Arvika skolstyrelse AI:10. (AKA).  
649 Protokoll 1958 § 20, Länsskolnämnden i Värmlands län AIa:1 (VA). 
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författningar och hur de skulle genomföras. Det gjorde att 

folkskoleinspektörens betydelse för det lokala arbetet aktualiserades.  

Sedan det kommit till vår kännedom, att Ni (skolinspektören, min anm.) i år 
är berättigad att avgå med pension från Eder tjänst, ha vi blivit allvarligt 
bekymrade. Den omorganisation av skolväsendets lokala ledning, som 
genomförts från 1 juli 1958, har fört med sig många problem. Tveksamheter 
rsåder (sic!)i många avseenden om tillämpningen av alla nya författningar, 
vilket gör att stora svårigheter kommer möta både skolstyrelser och rektorer. 
[---] Det gäller ju dock inte endast att äga kännedom om gällande 
författningar, vilket vi givetvis räkna med att även en blivande efterträdare 
kommer att ha. Det viktigaste för kommunerna är, att Ni i högre grad än 
någon annan äger en lokalkännedom, som är ovärderlig, när 
organisationsfrågor skall diskuteras.650 

 

Arvikas nya skolstyrelse beslutade även läsåret 1959/60 att skjuta upp 

det nionde obligatoriska året. Anledningen som uppgavs denna gång 

var svårigheter att hitta praktikplatser för yrkesskolans elever, samt 

ekonomi.651 För att kunna erbjuda det nionde skolåret skulle Arvika 

behöva hyra lokaler och köpa in lämpligt maskinbestånd. Skolstyrelsen 

beslutade därför att återigen be länsskolnämnden om ett års uppskov 

av ett obligatorisk nionde skolår. Även 1960/61 var det nionde skolåret 

frivilligt.652 Yrkesskolan erbjöd också möjlighet till tidigare skolavgång 

för de elever som uppvisade intyg från arbetsgivare.653  

I dessa beslut fanns differentieringsfrågan med, framförallt från 

läroverksanhängarna.654 När kollegiet vid läroverket uttalade sig är det 

tydligt att de inte trodde att ett enhetligt högstadium var möjligt att 

genomföra. Argumenten från läroverkets lärare handlade 

sammantaget om elevernas rättighet att få undervisning som passade 

skilda individer, organisatoriska problem med enhetlig undervisning, 

                                                
650 Carlos M. Näss talade vid skolledarkonferens, protokoll 7–8/1 1959, Länsskolnämnden i 
Värmlands län AII. (VA). 
651 Protokoll 29/5 1958 § 75; 27/6 1958 § 100, Arvika skolstyrelse FIb:4; Protokoll 27/4 
1959 § 126, Arvika skolstyrelse AI:10. (AKA).  
652 Protokoll 27/4 1959 § 126 och 17/8 1959 § 216, Arvika skolstyrelse AI:10; Utdrag ur 
protokoll länsskolnämnden i Värmlands län 1959, Dnr. 597/1959 Litt. 118, Arvika 
skolstyrelse FIb:4. (AKA).  
653 Protokoll 25/5 1959 § 164, Arvika skolstyrelse AI:10. (AKA). 
654 Protokoll 15/3 1960 § 10, bil. 1, Arvika högre allmänna läroverk AIA:7. (VA).  
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brist på lämpliga lokaler och pedagogiska hjälpmedel samt bristande 

kunskaper och erfarenhet i arbetsskolmetodik655.  

Kollegiets lärare anse sig inte kompetenta att i heterogena klasser ge olika 
elevkategorier den individualiserade undervisning, som torde vara 
nödvändig, om skolarbetet inte skall bli en alltför stor börda för både lärare 
och elever.656 

Deras sammantagna hållning var att elever som inte var lämpade för 

teoretiska studier skulle komma att må sämre av homogena klasser och 

därmed skulle disciplinen i klasserna minska: ”[…] olämpliga kurser, 

för höga krav och alltför teoretisk studiegång nöter ner vissa elevers 

självkänsla.”657 

Argumenten för att behålla realskolans linjer var flera men nu gick det 

inte längre att använda argument som att ”[…]vänta in ytterligare 

information om försöksverksamhet” för att förhala införandet av 

enhetsskolan.658 Den nya skolan skulle införas och med den kommande 

enhetsskolan behövdes fler lärare men också fler rektorer, biträdande 

rektorer och personal på skolexpeditionen.659  

 

 

Lokal kamp för högre utbildning  

I Arvika förhalades realskolans upphörande. Konflikterna mellan de 

som förordade enhetsskola och de som förordade realskolans 

bibehållande avtog inte. Istället tillkom oenigheter och diskussioner 

som berörde även andra skolformer. Begäran om en ny gymnasielinje 

är ett exempel på det. Begäran kom från Arthur Inglander till 

skolstyrelsen år 1959. Han önskade inrätta en parallell linje till 

gymnasiets latinlinje på grund av att antalet ansökande var tillräckligt 

högt för två klasser. I relation till att det även fanns underlag för två 

klasser när ett obligatorisk nionde skolår tidigare hade diskuterats utan 

att det infördes är förslaget om gymnasielinjerna intressant. Önskan 

om att inrätta en ny linje är ett tydligt exempel på hur skilda intressen, 

                                                
655 Arbetsskolmetodik var del i det som kallas progressiv pedagogik som förenklat 
handlade om att eleverna skulle vara aktiva i inhämtandet av kunskaper. För mer om 
progressiv pedagogik och arbetsskola se exempelvis Samuelsson et al. (2021).  
656 Uttalande av kollegiet vid läroverket i Arvika angående principerna för högstadiets 
differentiering, 15/3 1960 s. 2, Arvika skolstyrelse FIb:4. (AKA). 
657 Uttalande av kollegiet vid läroverket i Arvika angående principerna för högstadiets 
differentiering, 15/3 1960 s. 2, Arvika skolstyrelse FIb:4. (AKA). 
658 Protokoll 28/9 1959, § 289 Arvika skolstyrelse AI:10. (AKA). 
659 Protokoll 28/9 1959, § 289 Arvika skolstyrelse AI:10. (AKA). 
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i detta fall för högre utbildning, kunde ta sig uttryck. Trots att 

förhållandena, efterfrågan från eleverna till latinlinje respektive ett 

nionde skolår, var ungefärligen desamma argumenterades det å ena 

sidan för att det inte fanns underlag och å andra sidan för att det fanns 

underlag.  

Förslaget från Arthur Inglander mötte motstånd, det fanns exempelvis 

betänkligheter gällande lärartillgången. Enligt Inglander skulle det 

lösas med omstrukturering av befintlig personal. Carlos M. Näss 

avrådde emellertid bestämt från att inrätta en parallell latinlinje innan 

en lärare anställts. Skolstyrelsen beslutade, trots att ingen lärare fanns 

att tillgå, att ansöka till Skolöverstyrelsen om ytterligare en linje i latin 

och en i grekiska. Ärendet föranledde flertal skrivelser från de båda 

rektorerna till skolstyrelsen.660 Oenigheten mellan de båda rektorerna 

fortsatte och det var återkommande konflikter om exempelvis 

lärartillsättningar och undervisningstimmar.661 Framförallt speglar 

konflikterna en kamp om makten över hur skolväsendet i Arvika skulle 

organiseras och vilken riktning organiseringen skulle ta. Skulle den 

högre utbildningen, latinlinjen, få utrymme och resurser eller skulle 

satsningar göras på enhetsskolan och införandet av ett obligatorisk 

nionde skolår.   

Kampen om makten över organiseringen av skolväsendet blir också 

synlig i tillsättningen av tjänsten som förste rektor tillika skolchef. Både 

överläraren Carlos M. Näss och rektor för läroverket Arthur Inglander 

anmälde intresse för tjänsten och förordades av ”sina” representanter 

i skolstyrelsen. Ett uppenbart starkt argument emot Arthur Inglander 

var hans motstånd mot enhetsskola och vid omröstningen vann Carlos 

M. Näss med åtta röster mot fem.662 Valet av att förorda Carlos M. Näss 

som skolchef vittnar om att det, trots motsättningar och förhandlandet 

av ett obligatoriskt nionde skolår, fanns intresse av enhetsskola. 

Läroverkets anhängare reserverade sig och hänvisade reservationen till 

Näss höga ålder, nedsatta hälsa samt att hans politiska uppdrag i 

kommunen var tillräckligt tidsödande. De ansåg att enhetlighet och 

kontinuitet i skolorganisationen var av stor betydelse och därför borde 

                                                
660 Protokoll 30/6 1959, Arvika skolstyrelse AI:10; Inkommen skrivelse från rektor Näss 
daterat 27/6 1959, Arvika skolstyrelse FIb:4. (AKA). 
661 Protokoll 23/11 1959 § 339, § 345 Arvika skolstyrelse AI:10. (AKA). 
662 Protokoll 2/4 1958 § 14, Arvika skolstyrelse AI:10. (AKA). 
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Inglander förordas framför Näss.663 I relation till diskussionerna som 

hade förts på statlig nivå gällande införandet av länsskolnämnder och 

om folkskoleinspektörernas bristande kunskaper för att kunna 

inspektera och kontrollera enhetsskolan (högstadiet) är det också 

intressant att Carlos M. Näss med en folkskollärarexamen och 

erfarenhet från folkskolan trots reservationen, förordades tjänsten 

framför rektorn på högre allmänna läroverket.664 Motståndet till 

enhetsskolans sista tre år var dock oföränderligt. En liten förändring 

skedde emellertid omkring 1960. Begreppet ”högstadiet” började 

användas i protokoll och sammanställningar för försöksverksamhetens 

årskurs sju och åtta och för den frivilliga nionde klassen.665  

Svårigheter att förena de två skolformerna fortsatte. I planeringen av 

högstadiet påverkades lärartjänsterna och med det kommunernas 

ekonomi och ansvar. Folkskollärartjänsterna riskerade att påverka så 

att ordinarie lärare vid högre allmänna läroverket inte kunde erbjudas 

fulla tjänster. För att lösa problemet föreslog den nya skolchefen Carlos 

M. Näss alternativ till ämneskombinationer och anställningar på 

tilläggstimmar. Det stora problemet var att kommunen inte skulle 

betala för realskolans lärare. Lärarfrågan blev svårlöst då kommunen 

inte ensamt kunde fatta besluten om anställningar.666  

Ytterligare en faktor som påverkade uppdelningen mellan 

skolformerna var att högstadiet var beläget på två av kommunens 

skolor, Centralskolan667 och läroverket. Vilka elever skulle tillhöra 

vilken skola? I februari 1960 föreslog skolstyrelsen att Arvikas östra 

församling skulle tillhöra Centralskolan. Arvika västra församling 

tillsamman med Älgå kommun, som önskat ha sina elever på Arvikas 

högstadium, skulle omfatta läroverkets elevområde. En del av 

högstadiet skulle lokalmässigt, som en kommunal sektor, således 

förläggas till läroverket.668 En kompromiss gällande 

                                                
663 Protokoll 2/4 1958 § 14, Arvika skolstyrelse AI:10. (AKA). 
664 Wikström & Wagnsson (red.) (1942), s. 682.  
665 Protokoll 26/2 1960 § 65, Arvika skolstyrelse AI:11; Elevområden försöksskolans 
högstadium, Arvika skolstyrelse FIb:4. (AKA). 
666 Protokoll 26/10 1959 § 315, 316, Arvika skolstyrelse AI:10; Protokoll 29/2 1960 § 64, 
Arvika skolstyrelse AI:11. (AKA). 
667 Centralskolan var namnet på den ena skolan för de äldre eleverna och ska inte 
förväxlas med ”centralskola” i betydelsen ”en centralt belägen skola”, exempelvis som den 
centralskola som byggdes i Storfors.  
668 Protokoll 26/2 1960 § 65, Arvika skolstyrelse AI:11; Elevområden försöksskolans 
högstadium, Arvika skolstyrelse FIb:4. (AKA). 
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differentieringsfrågan tycks ha gjorts då den ena delen av högstadiet 

inte skulle differentieras.669   

Angränsande kommuners påverkan på Arvikas skolorganisation 

Angränsande kommuner, deras skolorganisation och 

länsskolnämnden påverkade skolorganiseringen i Arvika. I den 

organisationsplan för stadens skolväsende som fastställts av 

länsskolnämnden tillkom exempelvis fler kommuner som önskade ha 

sina elever på Arvikas högstadium än vad skolstyrelsen i Arvika hade 

räknat med. Länsskolnämnden hade dessutom beslutat att vissa 

omkringliggande kommuner skulle tillhöra Arvikas 

gymnasieelevområde och att andra, som tidigare haft elever i Arvika, 

inte skulle göra det.  

Förutom dessa organisatoriska förändringar innebar 

organisationsplanen också ekonomiska problem för Arvika. En ny 

inkomstpost infördes för 1960 års inkomst- och utgiftsstat: Bidrag 

från främmande kommuner. I Arvika räknande man utifrån detta med 

en ersättning på omkring 200 000 kronor. För att vara på den säkra 

sidan hade inkomsterna upptagits till strax under den summan i 

budgeteringen. Införandet av högstadiet var emellertid mer kostsamt 

än förutspått. Anslagen överskreds och skolstyrelsens bokförda 

utgiftsposter stämde inte med drätselkontorets.670 Den nya 

skolorganisationens problem med ekonomi påverkade hela 

skolsystemet. Hösten 1961 uppmärksammade exempelvis en av 

skolstyrelsens ledamöter att endast ett ytterst litet anslag till 

undervisningsmateriel för låg- och mellanstadiet tagits upp i budgeten, 

vilket var detsamma för året därpå, vilket ledamoten med skärpa 

uttryckte att: ”det var helt uteslutet att kunna upprätthålla 

undervisning tillfredställande utan att få särskilt anslag”.671 

Som Carlos M. Näss förutspått visade angränsande kommuner intresse 

av att delta i Arvikas försöksskolas högstadium och ersättningsfrågan 

från andra kommuner var ett svårlöst problem. Anslagen överskreds 

och inte heller året därpå nåddes enighet gällande avgifter för elever 

från kringliggande kommuner. Grannkommunerna önskade att 1959 

                                                
669 Beträffande plan för högstadiet 20/6 1960, Arvika skolstyrelse FIb:4. (AKA) 
670 Protokoll 23/11 1959 § 337; 31/8 1959 § 263, Arvika skolstyrelse AI:10. (AKA). 
671 Protokoll 26/10 1961, Litt. 15A Undervisningsverksamhet, kostnader, obligatoriska 
skolväsendet, Stadsfullmäktige i Arvika. (AKA). 
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års kostnader skulle ligga till grund för ett treårigt avtal. Medan Arvika 

önskade att en uppgörelse skulle göras för ett år i taget.672  Troligt 

önskade Arvika kortare avtal eftersom kostnader visat sig snabbt 

kunna öka. Nedan ges exempel på hur angränsande kommuner kunde 

påverkas av Arvikas representanters olika intressen.  

Den av Arvika skolstyrelse tillsatta ”Undervisningsavdelningen” var en 

grupp som skulle arbeta med undervisningsfrågor. I 

undervisningsavdelningen satt rektor på läroverket, Arthur Inglander. 

Enligt undervisningsavdelningen skulle principen vara att inte ta in 

elever från främmande kommuner i försöksverksamheten. Istället 

skulle de elever som önskade teoretisk utbildning hänvisas till den 

fyraåriga realskolan, som det fortfarande 1961 fanns möjlighet att söka 

till. Trots att beslut tagits om att realskolan skulle upphöra och 

enhetsskolan införas fortsatte således läroverkets representanter att 

förorda realskolans teoretiska linjer framför försöksverksamheten.673 

Kampen mellan de två företrädarna, Arthur Inglander på läroverket 

och Carlos M. Näss upphörde först när den sistnämnde gick i pension 

från sin tjänst som rektor i juni 1961. Därmed avslutades också Näss 

uppdrag i skolstyrelsen.674  

Läsåret 1961/62 omfattade försöksverksamheten i Arvika årskurs ett 

till åtta. På centralskolan fanns också en frivillig nionde klass.675 

Högstadiet var fördelat på de två skolorna med varsina rektorer: 

Centralskolan som hade sex paralleller med odifferentierat högstadium 

och realskolan, placerad på läroverket, med fyra paralleller och 

differentierat högstadium.676 Utöver dessa två fanns nio andra skolor 

med årskurserna 1–6 alternativt 1–4. Det totala antalet elever i Arvikas 

grundskola var omkring två tusen. Läsåret 62/63 hade eleverna i 

årskurserna 1–4 hade undervisats enligt de nya läroplanerna för 

grundskolan. Lärarna hade getts möjlighet till åtta olika 

planeringsdagar där den nya skolan och de nya läroplanerna var i 

                                                
672 Protokoll 21/8 1961 § 262, Arvika skolstyrelse AI:12. (AKA). 
673 Protokoll 27/4 1961 § 11, Arvika skolstyrelse AI:12. (AKA). 
674 Näss satt kvar som stadsfullmäktiges ordförande och som ledamot i drätselkammaren 
fram till och med 1963. 
675 Årsberättelse läsåret 1961/62, Arvika skolstyrelse BI:2. (AKA).  
676 Årsberättelse läsåret 1961/62, Arvika skolstyrelse BI:2. (AKA).  
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fokus.677 Lokalbehoven var fortfarande ett problem och ett flertal nya 

salar behövdes samt restaureringar av gamla.678  

Inställningen till införandet av försöksverksamhet i Arvika var 

otvetydigt delad. Det fanns trots det frågor som vittnar om mer 

överensstämmelse än andra. Det framkommer bland annat i det svar 

som skolstyrelsen i Arvika lämnade till 1957 års 

skolberedningsbetänkande om grundskolan. I svaret synliggörs flera 

aktörers inställning till differentiering och till önskan om kommunens 

självbestämmande.679  

Lärare och skolstyrelsen i Arvika ville i sitt svar göra avsteg från 

huvudregeln om sammanhållna klasser. De ansåg att det fanns både 

pedagogiska och organisatoriska skäl för det. Önskemålet var att 

kommunerna själva skulle styra exempelvis intag och byte av 

klasser/linjer. Dessutom önskades att skolstadgan inte skulle vara 

alltför begränsande, man framhöll kommunens självbestämmande. 

Samtidigt som kommunens självbestämmande framhölls efterfrågades 

statens inblandning, ekonomiskt. Enligt kommunen kunde 

tidsschemat för reformen endast hållas om statsbidrag utbetalades i 

snabbare tempo än vad som hittills gjorts. Bidrag för skolkurator 

efterfrågades också. Enligt skolstyrelsen i Arvika fanns ett stort behov 

av skolkurator i de större kommunerna och för högre allmänna 

läroverken behövdes en förstärkning genom att inrätta biträdande 

rektorer för att klara skolorganisationen, vilket också krävde 

ekonomiska resurser.  

I frågan om undervisning tilldelades lärarna ansvaret medan det fanns 

en uttrycklig önskan om att kommunen själv skulle sköta 

organisationen av skolan. Förslaget om att respektive skolforms 

lärarkollegium skulle bedöma vilka läroböcker som var de bästa för 

undervisningen är ett exempel på det.  

Ytterligare ett exempel på önskan att organiseringen skulle styras av 

kommunens intresse och förhållanden var skolstyrelsens förslag att 

kommuner, där näringslivet hade en mer speciell struktur, skulle 

                                                
677 Årsberättelse läsåret 1962/63, Arvika skolstyrelse BI:2. (AKA).  
678 Sammanträde 25/10 1961 angående lokalbehov, Arvika skolstyrelse BI:2. (AKA). 
679 Bilaga 336/61, 31 okt; 1355/61, 118, Arvika skolstyrelse AI:12. (AKA). 
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kunna införa ytterligare valfria linjer i årskurs nio, exempelvis jord- 

och skogslinjer. 680  

Statliga direktiv och kommunala konsekvenser  

Centraliseringen av skolor, som var del av försöksverksamheten, 

framförallt gällande högstadiet, påverkade skolorganisationen i 

Arvika. I november 1961 förordade länsskolnämnden att två av Arvikas 

skolor i ytterområdena; Kärrmossens och Rackstads skolor, skulle 

stänga och att barnen skulle överföras till de tre skolorna i 

innerstaden.681 Motiveringen var minskat elevantal med dryga 

kostnader för kommunen samt att klasstyperna och 

materialuppsättningen för klasserna skulle bli bättre av 

sammanslagningar.682 Samtidigt ökade antalet elever och 

skolorganisationen växte i innerstaden.  

Följande exempel om skolbespisningen visar skolstyrelsens breda 

uppdrag och att det inte enbart var högstadiet som sköts upp. År 1958 

hade Yrkesinspektionen kontrollerat och bedömt bespisningslokalerna 

som undermåliga och 1961 gjordes en ny inspektion. Ombyggnationer 

skulle ha påbörjas 1960, men inget hade uppenbarligen hänt. Enligt 

yrkesinspektionens beräkningar var portionsantalet uppe i dryga 

2 000 år 1961 och yrkesinspektionen ansåg det anmärkningsvärt att 

inget gjorts gällande de undermåliga lokalerna.683 Efter att 

utbildningsresor gjorts i ärendet och rapporter skrivits fattades beslut 

om att påbörja arbetet med att restaurera bespisningslokalerna 

sommaren 1962 för att vara klart våren 1963.684  

Skolorganisationens förändringar påverkade och mycket handlade, 

som framgått, om ekonomi. Skolbyggnader och lärosalar hade varit 

uppe för diskussion i Arvikas skolstyrelse flera gånger och använts som 

argument för att försöksverksamhet behövde påbörjas likväl som att 

åsikter fanns om att lokaler inte alls var ett problem för 

skolorganiseringen. En genomgång av skolbyggnaderna i Arvika år 

1962 synliggjorde behov av renoveringar och utbyggnader. Det var 

förstås renoveringar som oavsett införandet av försöksverksamheten 

                                                
680 Yttrande 4/10 1961 1355/61, Litt. 118, Arvika skolstyrelse AI:12. (AKA). 
681 Innerstadens skolor var: Gate, Jössefors och Agneteberg. 
682 Brev 8/11 1961 Bilaga till § 397/61, Dnr. 1388/61 Litt. 1199, Arvika skolstyrelse AI:12. 
(AKA). 
683 Bilaga till § 408/61, Dnr. 1379/61 Litt. 110, Arvika skolstyrelse AI:12. (AKA).  
684 Protokoll 19/2 1962 § 36, Arvika skolstyrelse AI:12. (AKA).  
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hade behövts. Exempelvis utbyggnader och andra åtgärder som var en 

direkt följd av den kommande grundskolans införande. Exempelvis 

materialskåp i klassrum för de nya ämnessalarna, 

ventilationsanordningar, uppvärmning, el-anordningar och 

parkeringsplatser som krävde ny- eller utbyggnad på grund av ökat 

elev- och lärarantal. Med fler elever ökade också slitaget.685  

Dels påverkades kommunens arbete och kommunens ekonomi som 

exemplen ovan visar, av att få tillgång till fungerande salar/rum för 

olika ändamål dels av anskaffning av material för att bedriva 

undervisning. Skolstyrelsen önskade, som nämnts, överlåta till lärarna 

att besluta om inköp av läromedel, men det krävde också att det fanns 

resurser för inköp. Exemplet från en musiklärare på läroverket visar 

hur bristande resurser och olika prioriteringar kunde påverka lärarens 

vardag. Han ansåg att skolstyrelsen inte gjort någon satsning på 

musikämnet, framförallt gällde det brister i undervisningsmaterial. 

Det hade medfört att läraren själv anskaffat läromedel, med privata 

pengar. Hur lärare kunde uppleva grundskolans införande och 

skolstyrelsens arbete visar sig i ovan nämnda musiklärares brev men 

också i andra brev där lärare exempelvis uppger brister i salarna. 

Lärarnas förslag på lösningar för salarna grundade sig i vad 

Skolöverstyrelsen rekommenderat skulle ingå i undervisningen.686 

Lärarnas förslag på lösningar i enlighet med Skolöverstyrelsens 

direktiv för undervisningen vittnar om att det fanns lärare som 

önskade att bedriva undervisning enligt direktiven.  

Lärarbristen, ett nationellt problem, var påtaglig också i Arvika. I 

december 1961 hade flera lediga lärartjänster i Arvika utannonserats, 

ingen hade sökt dessa. Ett år senare annonserades efter totalt tjugofem 

lärare varav sju lektorstjänster, en adjunktslärartjänst och en 

övningslärartjänst vid läroverket, resterande till grundskolan. Bristen 

på behöriga lärare var tydlig. Annonseringen efter lärare till 

grundskolan (med placering tills vidare vid läroverket) visar också att 

                                                
685 ”Skolbyggnadssyn” och Omändringar p.g.a. 9y, § 192/62, 193/62, 144/62; brev till 
skolstyrelsen u.d. Dnr. 250/1962 Litt. 116, Arvika skolstyrelse AI:13. (AKA).  
686 Bilaga Dnr. 612/62, Litt. 118, skolstyrelsen AI:13. (AKA).  
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planerna för etableringen av grundskolan hade påbörjats, trots att 

kampen för realskolan fortsatte.687  

I den utredning som folkskolestyrelsen i Arvika gjorde inför ansökan 

om försöksverksamhet framställdes samarbete med kringliggande 

kommuner som en självklarhet, åtminstone i de fall kommunerna var 

så pass små att antalet elever inte påverkade lokalbehoven i Arvika. I 

något fall skulle elever från grannkommunerna dessutom få närmare 

skolväg till Arvika än om en centraliserad skola byggdes i den egna 

kommunen, vilket talade för att eleverna istället skulle gå i Arvika. Så 

enkelt som det framstod till en början blev det ändå inte.688  

Högstadiets införande medförde meningsutbyten mellan de 

angränsande kommunerna och med Arvika. Fördelningen av 

lokalkostnader för ett tilltänkt gemensamt högstadium var som 

framgått tidigare huvudproblemet men även fler problem uppstod. När 

ett upptagningsområde för högstadiet hade beslutats av överklagade 

Arvika. Problemet var att länsskolnämndens indelning inte tagit 

hänsyn till de lokala förhållandena. Om grannkommunerna Glava och 

Älgå skulle tillföras Arvika upptagningsområde skulle en helt ny 

högstadieskola behöva uppföras på Agneteberg, ett område i Arvika, 

enkom för eleverna från Glava och Älgå. Kommunernas ersättning till 

Arvika borde därför grundas sig på de omständigheterna, en helt 

nybyggd skola för grannkommunernas elever, menade skolstyrelsen i 

Arvika. Representanterna för Glava och Älgå höll inte alls med och 

vägrade godkänna Arvikas förslag. De menade att kostnaderna borde 

beräknas för de båda högstadieskolorna, utslaget på alla tre 

kommuner. Arvika önskade därför att länsskolnämnden skulle 

fastställa förslag om fördelning av kostnaderna, vilket nämnden lovade 

påskynda.689  

Senare meddelade länsskolnämnden att de fastslagit kostnaderna för 

Älgå och Glava vilket understeg det belopp som Arvika skolstyrelse 

                                                
687 Bilaga § 408/62: ett urklipp från annonserade tjänster i Post och inrikestidningen 6/12 
1962, Arvika skolstyrelse AI:12. (AKA). 
688 Utredningen angående införande av nioårig enhetsskola, punkt 10: Organisation av en 
eventuell enhetsskola. Arvika skolstyrelse FIb:2. (AKA). 
689 Protokoll 19/2 1962 § 32, 33, Arvika skolstyrelse; Utdrag från Länsskolnämndens 
protokoll 16/1 1962 bilaga § 3/1962, stämplat av Arvika skolstyrelse 26/1 1962; Brev till 
Länsskolnämnden från Arvika stad bilaga § 32/1962, stämplat 19/2 1962 Dnr. 81/1962 
AI:13. (AKA).  
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räknat fram. Glava kontaktade Arvika och meddelade att de själva 

saknade möjlighet att lösa högstadiet och att de önskade att deras 

elever fick börja årskurs sju i Arvika med start läsåret 1964/65 vilket 

Arvika trots kostnaderna biföll. Älgå hade sedan tidigare beslutat att 

eleverna skulle gå högstadiet i Arvika.690  

För att klara av de skilda inriktningarna och framförallt centralisering 

av högstadiet behövdes nya lokaler och upprustning av befintliga 

lokaler. Ett enhetligt högstadium inom samma byggnad var emellertid 

inte möjligt att anordna. Planen var att sex paralleller skulle förläggas 

till läroverket och fyra paralleller till Agnetebergskolan, tidigast från 

läsåret 1964/65.691 I samband med dessa ombyggnationer och 

omflyttningar uppstod andra problem. Exempelvis medförde flytten 

till Agnetebergskolan att skyddsrumsplatser saknades. Arvika 

beslutade att anhålla om dispens hos länsstyrelsen för detta. 

Länsstyrelsen avslog förfrågan och hänvisade till att det var 

kommunens ansvar att bygga skyddsrum. Statsbidrag skulle däremot 

kunna erhållas för att bygga ut antalet skyddsplatser.692  

Arvika stad hade inget eget behov av att samarbeta med kringliggande 

kommuner för att organisera den nya skolformen. Däremot påverkades 

deras planering av omkringliggande kommuners val av samarbeten 

alternativt valet att själva organisera högstadium. I processen med 

skolväsendets omorganisering fanns, som i Storfors, behov av att 

studera hur andra kommuner hanterat omorganisationen. Studieresor 

anordnades till kommuner som helt och hållet genomfört försöksskola. 

Dels för att ta del av hur den praktiska utbildningen och det nionde 

skolåret organiserats, dels för att studera försöksskolor i arbete i syfte 

att utveckla den pedagogiska ledningen. Rektorerna beslutade själva 

vilka platser som var lämpliga att besöka och det var 

verkstadsinriktningen som var den stora utmaningen i Arvika.693 

Samarbetsmöjligheter med landstingets centrala verkstadsskola hade 

därför föreslagits och skolstyrelsen uppgav att 

                                                
690 Bilaga till skolstyrelsens protokoll § 3/1962, stämplat 2/1 1962; protokoll 26/3 1962 § 71, 
72, Arvika skolstyrelse AI:13. (AKA).   
691 Protokoll 24/4 1962 § 106, Arvika skolstyrelse AI:13. (AKA).  
692 Protokoll 17/12 1962 § 378, Arvika skolstyrelse AI:13. (AKA). 
693 Protokoll 19/2 1962 § 45; 24/4 § 109 1962, Arvika skolstyrelse AI:13; protokoll 9/5 1960 
§ 131, Arvika skolstyrelse AI:11; Brev 9/5 1960 från Arthur Inglander, Arvika skolstyrelse 
FIb:4; Årsberättelse läsåret 1962/63, Arvika skolstyrelse BI:2. (AKA).  
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utbildningsmöjligheterna i Arvika skulle komma att ökas avsevärt 

genom samarbetet.694  

 

Växande skolorganisation och lokala utmaningar 

Planeringen för det nionde skolåret i Arvika medförde fler utredningar, 

diskussioner och överläggningar. Vilka linjer var tänkbara och 

lämpliga? Skolstyrelsen i Arvika var övertygad om att de teoretiska 

linjerna, 9G och 9A, inte skulle medföra några besvär att organisera 

eftersom de hade god erfarenhet av teoretisk högre utbildning. 

Däremot befarades den yrkesinriktade linjen, 9Y, bli mer besvärlig att 

anordna.695 Med tanke på att förslaget hade varit att inrätta en treårig 

praktisk realskolelinje i folkskolan istället för att påbörja 

försöksverksamhet är ett rimligt antagande att förslaget om treårig 

praktisk reallinje främst användes som en förevändning för att slippa 

omorganisera de befintliga realskolelinjerna.  

Det yrkesinriktade nionde skolåret medförde mycket riktigt också 

problem och Arvika fick vända sig till aktörer utanför 

skolorganisationen för att organisera yrkeslinjerna. Problemen bestod 

av flera faktorer. Dels var yrkesskolan dyrare att organisera då flera 

inriktningar krävde dyrt material, maskiner och verktyg. Dels fanns 

inte salar med utrustning och det var svårt att få tag på praktikplatser 

samtidigt som industrierna efterfrågade utbildad arbetskraft. Nedan 

ges några exempel på några av de problem som uppstod.  

Till praktiska linjer, 9Y, föreslogs husmoderskurser för flickorna och en 

mer textilbetonad gren, dessa båda skulle anordnas inom yrkesskolas 

regi. För pojkar föreslogs allmänpraktisk och mekanisk gren som skulle 

anordnas genom att hyra in sig hos en firma, tills vidare kunde firman 

användas också för den trätekniska grenen, förutsatt att skolstyrelsen 

köpte in material till den planerade salen på centralskolan. Frågor som 

diskuterades i planeringen för 9Y var exempelvis om enstaka elever 

skulle hänvisas till lantbruksskolor på andra platser och om en skoglig 

gren skulle förläggas till Koppsäng, där staden ägde lämplig 

övningsskog.696 Kompetenta lärare saknades till flera inriktningar och 

                                                
694 Bilaga § 9/63. Dnr. 901/62 Litt. 118, Arvika skolstyrelse AI:14. (AKA).  
695 Protokoll 26/3 1962 § 74, Arvika skolstyrelse AI:13. (AKA). 
696 Lantbruksskolorna som föreslogs var Kyrkerud i Årjängs kommun som 2022 är 
folkhögskola med estetisk inriktning och Lillerud i Karlstads kommun som 2022 är en 
gymnasial friskola med inriktning mot lantbruk.  
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exempelvis skogsvårdsstyrelsen gavs som förslag för att undersöka om 

de kunde ställa lämplig lärare till förfogande.697 Olika 

yrkesinriktningar krävde både utrymmen, material och kompetens 

som de teoretiska inriktningarna tidigare inte behövt. Inte bara 

yrkesutbildningen medförde problem. Även angränsande 

landskommuner, som inte själva hade möjlighet att bedriva 

högstadieundervisning, skapade problem. Utredningar av 

lokalbehoven fick göras när fler elever skulle gå högstadiet i Arvika. 

Dessa utredningar berörde både den lokala arenan, den regionala och 

den statliga arenan då Arvika skolstyrelse tillsammans med 

representanter från länsskolnämnden och yrkesöverstyrelsens 

planeringsgrupp hade konferenser rörande skolorganisationen och 

representanter från länsskolnämnden gjorde besök i Arvika för att reda 

i skolorganisationen.698   

När valen till det nionde skolåret gjordes i Arvika blev fördelningen 

mellan de tre inriktningarna något övervägande för de teoretiska 

linjerna, där den gymnasieförberedande lockade flest. Av närmare 

trehundra elever var det nästan tre av fem elever som valde de två 

teoretiska linjerna, resterande valde de praktiska.699 

Yrkesutbildningens skogliga inriktning medförde dels att en delegation 

från Arvika skolstyrelse åkte på studiebesök till en skogsskola, dels att 

olika inköp gjordes. Även om den teoretiska utbildningen lockade 

något fler och var den mest omdiskuterade under processen i Arvika 

var industrierna i behov av utbildad arbetskraft. Det synliggörs bland 

annat i och med förfrågan från industrier, i och omkring Arvika, om 

införandet av treårig teknisk aftonskola. Utbildningen skulle rikta sig 

mot 23-26 åringar och förslaget var att Arvika stads yrkesskola eller 

landstingets centrala verkstadsskola skulle kunna ha 

huvudmannaskapet.700  

I planeringen inför enhetsskolans nionde år i Arvika fanns fortsatt de 

som förespråkade att realskolan skulle finnas kvar. Det föranledde 

diskussioner i skolstyrelsen och ett beslut om att behålla den fyraåriga 

                                                
697 Protokoll 26/3 1962 § 74, Arvika skolstyrelse AI:13. (AKA). 
698 Utredning angående lokalbehov för centralskolan, u.d.; Protokoll 25/10 1961, 
lokalkommittén, Arvika skolstyrelse BI:2. (AKA).  
699 Protokoll 14/5 1962 § 149, Arvika skolstyrelse AI:13. (AKA). I protokollet anges siffrorna 
för 9G, 9A och 9Y med 36,2 %, 21,2 %, 42,6 %. 
700 Protokoll 26/11 1962 § 342, Arvika skolstyrelse AI:13. (AKA).  
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realskolan även läsåret 1963/64.701 Beslutet ändrades några månader 

senare, troligtvis efter riksdagens beslut 1962 om att inrätta den nya 

nioåriga grundskolan. Tio månader efter riksdagens beslut bestämdes 

istället att succesivt avveckla Arvikas fyraåriga realskola genom att inte 

ta in några nya elever höstterminen 1963. För elever från angränsande 

kommuner som inte infört eget högstadium skulle högst sextio elever 

kunna börja klass sju i Arvika, eventuell gallring skulle göras genom att 

använda elevernas betygssumma. Samtidigt beslutades också att ett 

odifferentierat högstadium skulle påbörjas med intag i årskurs sju 

höstterminen 1963.702  

 

Arvikas skolväsende rörde sig mer och mer åt en enhetlig skolform, 

vilket också påverkade skolorna i ytterområdena. Från hösten 1962 

hade exempelvis en lärare med behörighet att undervisa i engelska 

anställts i Jössefors skola. En skola där skolstyrelsen tidigare beslutat 

att inte ha en lärare i engelska då det ansågs besvärligt och dyrt. 

Eftersom skoltypen, B-skola, kunde behållas i högst två läsår innan den 

skulle omorganiseras ansågs det angeläget med en lärare i engelska 

även där.703  

 

Centraliseringen av skolor medförde större skolenheter med fler elever 

från skilda områden på samma plats. Det i sin tur medförde en del 

oroligheter. Exempelvis uppstod behov av att rektorer och 

tillsyningslärare gjorde besök på buss- och järnvägsstationerna när 

eleverna åkte till och från skolan på grund av det stök som rådde. 

Skolstyrelsen betonade vikten av att eleverna på högstadiet 

underrättades om barnavårdsnämndens befogenheter att vidta 

åtgärder när ungdomar gjorde sig skyldiga till förseelser eller 

uppträdde störande på allmän plats. Detsamma gällde att polis och 

barnavårdsnämnd skulle ta hand om minderåriga om de misskötte 

sig.704 Det tycks således som att det skulle kunna varit incidenter av 

betydande art. 

                                                
701 Protokoll 19/2 1962 § 44, Arvika skolstyrelse AI:13. (AKA). Elever från Brunskog, Glava, 
Järnskog, Köla och Stavnäs skulle tas emot på högstadiet i Arvika. 
702 Protokoll 17/12 1962 § 379, 380, Arvika skolstyrelse AI:13; Organisationsplan för Arvika 
skolväsende, AI:14. (AKA). 
703 Protokoll 24/4 1962 § 107, Arvika skolstyrelse AI:13. (AKA). 
704 Protokoll 30/9 1963 § 379, Arvika skolstyrelse AI:14. (AKA). 
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Centraliseringen och det nya högstadiet innebar som sagt fler resor och 

fler ungdomar på samma ställe, vilket utöver nämnda stök också 

innebar ökade kostnader. Fler lektionssalar och fler lärare behövdes.705 

De åtgärder som gjorts tidigare, med ombyggnationer och nybyggen, 

räckte inte och en barack med två lärosalar behövde uppföras för att 

täcka innerstadens behov av lokaler.706 Det fanns också behov av att 

hyra lokaler och att använda biblioteket och bespisningslokalen som 

undervisningslokal efter att lunchen var avklarad.707 Kostnaderna 

ökade också på grund av att angränsande kommuners elever medförde 

ökat behov av undervisningsmaterial. Exempelvis hade anslaget till fria 

läroböcker överskridits på grund av att elever från angränsande 

Stavnäs och Brunskog tillkommit i årskurs sju då deras planerade 

högstadium inte blivit av som tänkt. I och med grundskolans nya 

läroplan behövde de dessutom bytas ut och läroböckerna hade 

dessutom ökat i pris.708 I och med den nya organisationen behövdes 

utökad arbetskraft, inte enkom fler lärare, även på skolkansliet och på 

rektorsexpeditionerna behövdes fler. Skolstyrelsens ordförande, 

skolkamrer och skoldirektör fick i uppdrag att utreda frågan om utökad 

arbetskraft på skolkansliet och lägga fram förslag. Det var framförallt 

rektorsexpeditionerna som behövde förstärkning i personalen.709  

 

Det var emellertid inte enkom den nya grundskolan som innebar 

problem. Nu uppdagades också problem med skolorganisationen 

gällande gymnasiet och framförallt fackskolorna. För att kunna nyttja 

utrustning och salar som yrkesinriktningarna använde behövde 

fackskolorna bli placerade på Centralskolan, den av de två 

högstadieskolorna i Arvika som hade metall och teknisk linje. Det i sin 

tur medförde att låg- och mellanstadierna samt specialklasserna 

behövde nya skollokaler. De beräknade kostnaderna överskreds och 

den växande skolorganisationen förbrukade snabbt 

undervisningsmateriel vilket bland annat medförde avsevärt högre 

kostnader än vad som beräknats.710 Det kommande året såg ut att bli 

                                                
705 Protokoll 2/1 1963 § 10, Arvika skolstyrelse AI:14. (AKA). 
706 Protokoll 30/9 1963 § 372, Arvika skolstyrelse AI:14 (AKA). 
707 Protokoll 11/11 1963 Bilaga § 412/63 s. 2, Arvika skolstyrelse AI:14. (AKA).  
708 Protokoll 9/12 1963 § 456, Arvika skolstyrelse AI:14. (AKA). 
709 Protokoll 28/1 1963 § 41; 26/2 § 63, Arvika skolstyrelse AI:14. (AKA).  
710 Bilagor § 317/62; § 381/62; § 389/62 Dnr. 859/62, Arvika skolstyrelse AI:13. (AKA).  
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mycket problematiskt både ur skollokalhänseende men också 

ekonomiskt för skolstyrelsen och för Arvika stad. 

När beslutet om grundskolan hade tagits och det inte längre fanns 

tveksamheter om att enhetsskolan skulle införas påbörjades 

diskussioner om yrkesskolor och fackskolor,711 skolformer som byggde 

på det nionde skolåret. Fackskolan föreslogs vara teoretiskt inriktad, 

tvåårig med tre inriktningar. Ett förslag som skolstyrelsens 

representanter i Arvika var positiva till då de ansåg att fackskolan var 

ett bra komplement till gymnasium och yrkesskola eftersom det fanns 

många elever som gick gymnasiet utan att klara av studierna. ”Det är 

utan tvekan så att det finns många elever, som går gymnasiet nu, som 

inte orkar med denna typ av skola. De går där enbart för att det inte 

finns fackskola.”712 Det fanns emellertid oro för ekonomin. Exempelvis 

befarades att schemaläggningen skulle komma att medföra stora 

problem och kostnader, såväl för gymnasiet som för fackskolan.  

Det kommer att krävas kraftig insats av kunnigt folk för att lösa de problem 
som uppstår i samband därmed, (schemaläggningen, min anm.) varför ett 
ordentligt tilltaget anslag måste anvisas för detta ändamål.713 

Åsikten var att de kommunala myndigheterna borde ha frihet att själva 

välja organisationsformer för fackskolan som det lokalt passade bäst. 

Exempelvis gällande samarbete med gymnasieskolan, om lokaler, 

lärare och liknande men sammantaget var inställningen till fackskolor 

positiv. Skolstyrelsen ansåg emellertid, precis som med 

försöksverksamheten med enhetsskola, att försöksverksamheten med 

fackskolorna borde fortgå under några år innan den nya 

utbildningsformen fastställdes så att mer erfarenhet kunde erhållas.714  

Det är anmärkningsvärt att det på realskolans högstadium fanns en (1) 

lärare på åtta elever och att det på centralskolans högstadium var 

nästan dubbelt så många, femton elever, på en lärare. Den åtskillnad i 

status som fanns mellan de två skolformerna är märkbar i 

                                                
711 SOU 1961:30, exempelvis s. 32–33, 37. 
712 Förslag om inrättandet av fackskolor i Arvika fr.o.m. höstterminen 1965, Bilagor till 
stadsfullmäktiges protokoll 28/1 1965, Nr.18, Ärende nr.101/1964, Stadsfullmäktige i 
Arvika. (AKA). 
713 Yttrande över fackskoleutredningen 5/12 1963, stämplat 6/12 1963, Dnr. 745/63 s. 1 
stycke 4, Arvika skolstyrelse AI:14. (AKA). 
714 Yttrande över fackskoleutredningen 5/12 1963, stämplat 6/12 1963, Dnr. 745/63; Brev 
27/12 1963 till stadsfullmäktige angående fackskoleutredningen, bilaga § 458/63, Arvika 
skolstyrelse AI:14. (AKA).  
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organiseringen av den nya skolan.715 Fördelningen elever per lärare 

blev densamma på realskolan och centralskolan läsåret 1967/68, 

fjorton elever per lärare.716 Orsaken till att det blev fjorton och inte åtta 

elever per lärare var rimligen en kostnadsfråga, vilket möjligen även låg 

bakom skillnaderna mellan skolorna eftersom det gavs skilda 

statsbidrag för de olika lärarkategorierna. Oavsett orsak är det rimligt 

att anta att läroverksanhängarnas inställning till grundskolan inte blev 

mer positiv när lärarna blev färre och eleverna blev fler, vilket också 

lärarprotesterna i samband med försöksverksamheten och framförallt 

i och med den nya grundskolan vittnar om.717  

År 1963 hade alla Arvikas årskurs nio undervisats efter 

försöksverksamhetens timplaner och huvudmoment. Erfarenheter 

från olika kommuners försöksverksamhet hade bearbetats och 

diskuterats i Arvika i omgångar från skolkommissionens utskick 1948. 

Endast tre av områdets skolor i ytterområdena var fortfarande av B-typ 

och använde således inte enhetsskolans timplaner och 

huvudmoment.718  Införandet av det obligatoriska nionde skolåret var 

ett tydligt steg mot grundskolans genomförande.  

 

 

Grundskolan ersätter parallellskolesystemet, åren 1964–

1968  

 

I detta sista delavsnitt om Arvika är syftet att redogöra för hur lokala 

aktörer och förhållanden både påverkade och påverkades av 

grundskolans etablering i Arvika. De större frågorna som debatterades 

på nationell nivå, differentiering av elever och lärarnas anställningar 

samt sammanförandet av de skilda lärarkategorierna, debatterades 

också i Arvika. Det är tydligt att traditionen av högre utbildning i Arvika 

påverkade inställningen till försöksverksamhet och nioårig skolgång, 

både från läroverkets såväl som folkskolans anhängare även om de 

också, som framgått, hade skilda uppfattningar. Efter att riksdagen 

                                                
715 Richardson (1963); Johansson & Florin (1996), för status och uppfattningen om 
folkskolan.  
716 Årsredogörelse för arbetsåret 1963–1964 s. 12, 13, 18, 19, Arvika skolstyrelse BI:2. 
(AKA). 
717 Om lärarprotester se exempelvis Riksdagen 1962:22, AK, s. 46–47. 
718 Årsberättelse 1963/64 och 1964/65, Arvika skolstyrelse BI:2. (AKA). 
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fattat beslut om införandet av grundskolan fanns ingen möjlighet att 

bromsa förändringarna och försöksverksamheten påbörjades. 

Lokalbristen i Arvika var densamma också läsåret 1964/65. I övrigt var 

det ett år utan märkbart större förändringar, förutom i skolväsendets 

årsredovisning. I dokumentationen försvann läroverket och realskolan 

och det var inte långt kvar till att grundskolan helt ersatte 

parallellskolesystemet i Arvika. För första gången redovisades 

högstadiets lärare i samma kolumn. Tidigare hade de två 

högstadieskolornas lärare, de på läroverket och de på Centralskolan, 

redovisats i varsin kolumn. En förändring som ger uppfattningen om 

en skolorganisation som gick åt att bli mer enhetlig än tidigare. I 

årsberättelsen för läsåret därpå fanns ytterligare en betydande 

förändring mot en mer enhetlig skola. Den ena högstadieskolan, som 

tidigare i statistiken omnämnts ”Läroverket”, hade ersatts med namnet 

”Solbergaskolan”.  

 

 

Kampen avslutas: grundskolan införs och realexamen upphör 

Läsåret 1965/66 var grundskolan införd och samtliga klasser i Arvika 

tillämpade den nya läroplanen för grundskolan. Våren 1966 

genomfördes även den sista examen på realskolans linje.719 Efter 

många möten, diskussioner, reservationer och utredningar fanns 

således endast klasser enligt grundskolans läroplan. Skolväsendet i 

Arvika hade gått från ett parallellskolesystem till en enhetlig 

grundskola med tre linjeval i årskurs nio, enligt de principer som rådde 

för grundskolan. Nästkommande läsår skedde flera stora förändringar 

som påverkade skolstyrelsens arbete.  

Betydelsefulla centrala beslut för det lokala arbetet var exempelvis 

bidragsförändringar. Det statliga förslaget om att det speciella 

statsbidragssystemet för bland annat skolmåltider och skolskjutsar 

skulle ingå i det kommunala skatteutjämningsbidraget samt att det 

särskilda statsbidraget för skolskjutsverksamheten avvecklades 1966 

påverkade den lokala organiseringen av skolväsendet.720  

                                                
719 Årsberättelse 1965/66, Arvika skolstyrelse BI:2. (AKA); SFS 1962:319.   
720 Regeringens proposition 1965:43, Riksdagens protokoll bihang 1965:78; 
Riksdagsskrivelse 1965:319; Du Rietz (1998), s. 36–90.  
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När beslutet togs om att bidragen för skolskjutsar skulle dras in och 

kommunerna själva skulle bekosta skolskjutsarna samlades 

representanter från Arvika, de angränsande kommunerna samt från 

bussbolaget för att diskutera skolskjutsorganisationen. Kommunerna 

hade varierande förslag på lösningar. Behoven i de olika kommunerna 

var olika vilket betydde att det fanns skilda intressen och förhållanden 

som behövde tillgodoses. Dels fanns intresset att hålla ner skatterna i 

kommunerna, således priserna för skolskjutsar, dels fanns intresset att 

erbjuda en trygg och välorganiserad skolskjuts vilket man menade att 

ett större bolag hade möjligheter till. Samtidigt hade bolaget som 

Arvika tidigare använt för skolskjutsar höjt priset med närmare sextio 

procent vilket föranledde viss oro från Arvikas representant. De 

geografiska förhållandena spelade också roll. Exempelvis fanns 

önskemål om att förändra turerna för att i möjligaste mån skulle slippa 

långa bussresor och i flera fall överfulla bussar. Förslaget medförde 

emellertid ökade kostnader, särskilt för de mindre kommunerna.721  

Från exempelvis landsbygdskommunen Glava beklagade man att de 

fick betala högre pris per styck för resande barn, ändå fick de barnen 

stå upp eftersom de hämtades sist.722 Det var inte enkom 

organisatoriskt som skolskjutsarna påverkade, även eleverna och 

undervisningen påverkades av långa resvägar. En av historielärarna i 

Arvika uppmärksammade de långa resorna och lät exempelvis meddela 

skolstyrelsen att han därför skulle slopa hemläxor.723  

Skolskjutsar var ett problem, lokalfrågan ett annat. Från läsåret 

1967/68 blev lokalfrågan i Arvika äntligen löst genom att en ny 

högstadieskola, Esplanadskolan, öppnades. Våren 1965 hade Arvika 

stad köpt en gammal pianofabriksanläggning för att använda till 

högstadieskola. Länsskolnämnden och Skolöverstyrelsen hade med 

tveksamhet godkänt etableringen och statsbidrag hade utbetalats för 

ombyggnationer. På Esplanadskolan gick eleverna från de omgivande 

landsbygdskommunerna medan barnen från Arvika stad gick i 

Centralskolan. Genom att köpa och bygga om pianofabriken kunde 

kommunen både lösa lokalfrågan och hjälpa en av kommunens 

                                                
721 Konferensprotokoll 24/3 1966 gällande grundskolan, Arvika skolstyrelse AVIIa:2. (AKA). 
722 Konferensprotokoll 24/3 1966 gällande grundskolan, Arvika skolstyrelse AVIIa:2. (AKA).  
723 Konferensprotokoll 5/9 1967 gällande grundskolan, Arvika skolstyrelse AVIIa:2. (AKA). 
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entreprenörer.724 Solbergaskolan, det gamla läroverket, som behövt 

husera en del av högstadiet kunde återigen ansvara för den högre 

utbildningen, gymnasiet och fackskolan.  

Den nya skolorganisationen samlade skolledare från olika kommuner 

för konferenser. Även norska skolledare och/eller kommunledare 

deltog. Sannolikt var det i samband med samarbetet mellan Arvika- 

och Kongsvinger-regionen som inleddes i slutet av 1960-talet.725 På 

konferenserna presenterades och diskuterades de olika kommunernas 

lösningar som gjorts eller som man ämnade göra. Ekonomiska 

spörsmål som inköp av läromedel eller hantering av skolskjutsar var 

sådant som det fanns förslag på gemensamma lösningar för. 

Detsamma gällde skolmognadsprov, normerna för betygssättning, 

planering av studiedagar för lärare och lovdagars placeringar. 

Handhavandet av inackordering och elevhem var också frågor som 

diskuterades.  

Diskussioner fördes också gällande värdet av regionala ämnesvisa 

konferenser i samband med övergången från årskurs nio till högre 

studier. Från att det varit fokus på försöksverksamhet, enhetsskola och 

grundskolan i protokollen från skolstyrelsens möten framträder 

allteftersom nästa reform, gymnasieskolan. Samarbeten gjordes 

mellan grundskolan och gymnasiet allteftersom tiden går mot 1970-

talet.726 Exempelvis redogjordes för gymnasiet och fackskolan för 

första gången i grundskolans årsberättelse 1966/67. Beslutet om att 

kommunalisera gymnasieskolan låg bakom det ökade intresset för 

gymnasiet i Arvika. Även om förändringen av gymnasieskolan inte var 

i paritet med de förändringar som etableringen av grundskolan innebar 

kan konstateras att genomförandet av den nya gymnasieskolan gick 

                                                
724 Nordenberg (red.) (1986), s. 62; Bryntesson (2020) [elektr.].  
725 Samarbetet mellan Arvika och Kongsvinger ledde till att samarbetsorganet ARKO 
bildades 1967. Huvudmålsättningen var att initiera olika typer av projekt för ökad 
samverkan där näringslivet var i fokus. Se exempelvis Regionalpolitik: nordiskt 
samarbetsprogram (1987).  
726 Sammanträde med skolledarna i Arvikaregionen 31/8 1962; angående vissa 
gemensamma frågor för kommunerna i västra Värmland 11/3 1966; gällande 
skolskjutsorganisationen i västra Värmland 24/3 1966; 10/3 1967 angående vissa 
gemensamma frågor för kommunerna i västra Värmland; skolledarkonferens i 
Charlottenberg 18/3 1968, Arvika skolstyrelse AVIIa:2. (AKA).  
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avsevärt fortare än etableringen av grundskolan, läsåret 1966/67 hade 

det nya gymnasiet införts på Solbergaskolan.727   

Statliga beslut och lokala skolutredningar  

Arvika som inte hade berörts vid kommunreformen 1952 blev med 

kommunblocksreformen 1964–1971 avsevärt större. Angränsande 

landsbygdskommuner införlivades med Arvika stad och tillsammans 

bildade de Arvika kommun. År 1968 var grundskolan även införd i de 

fem landsbygdskommuner som kom att ingå i 

kommunsammanslagningen med Arvika.728 I dessa kommuner fanns 

totalt tjugoen skolor varav endast en kommun, Gunnarskog, hade eget 

högstadium som bestod av två paralleller. Övriga kommuner sände 

sina elever till Arvikas högstadium.729  

Läsåret 1968/69 fanns 2 105 elever i grundskolan i Arvika och 719 

elever på gymnasiet och i fackskolan. Den obligatoriska 

undervisningen bestod av två rektorsområden med varsin 

högstadieskola. Utöver högstadierna fanns sju skolor med låg- och 

mellanstadium. Femdagarsvecka hade införts på alla skolor och det 

fanns hjälpklasser, läsklasser, observationskliniker samt skolpsykolog, 

talpedagog och skolkurator anställda på de två högstadieskolorna. 

Grundskolans nionde år var indelat i tre olika linjeval och de flesta 

elever valde fortsatt den gymnasieförberedande inriktningen för att 

kunna gå vidare till högre studier. Skolmåltidsverksamheten var fullt 

utbyggd. Maten tillverkades i centralskolans kök och omkring 1 800 

elever utspisades varje dag. En heltidsanställd chaufför distribuerade 

maten till övriga skolorna och landskommunerna betalade 

författningsenligt till Arvika stad för skolmåltiderna. Fria skolmåltider 

gavs också till elever i högre skolor i staden. Samtliga elever i 

obligatoriska skolan hade fria skolböcker och fritt 

förbrukningsmaterial samt fri tandvård i årskurserna ett till åtta. I de 

                                                
727 Årsredogörelse läsåret 1966/67, Arvika skolstyrelse BI:2. (AKA). År 1960 tillsattes 
gymnasieutredningen vilken lämnade flera betänkanden. År 1968 beslutades om en 
gemensam skola för gymnasiet, fackskolan och yrkesskolan; gymnasieskolan med 
kommunalt huvudmannaskap undantaget vård, jord, skog och trädgård som hade 
landstingen som huvudmän, se exempelvis regeringens proposition 1970:4.  
728 I två av de fem landskommunerna var det huvuddelen av kommunen, men inte hela, 
som kom att ingå i Arvika kommun, se Utredning om kommunsammanläggning och 
nämnd- och förvaltningsorganisation, Arvika kommunblock samarbetsnämnden EI:1. 
(AKA). För kommunindelningar se Andersson (1993).  
729 Utredning om kommunsammanläggning och nämnd- och förvaltningsorganisation, 
Arvika kommunblock samarbetsnämnden EI:1. (AKA).  
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angränsande kommunerna tillagades maten på en skola och 

distribuerades ut till övriga skolor på olika sätt. Med taxi eller med 

bussar, som också nyttjades som elevtransporter, samt med reguljära 

busslinjer. En skoldirektör var ledande tjänsteman för skolväsendet. 

Båda rektorsområdena hade rektorstjänster samt studierektorer för 

högstadiet. Detsamma gällde för gymnasiet och fackskolan. 

Yrkesskolan hade en rektor men ingen studierektor. I de fem 

kringliggande landskommunerna fanns en rektor tillika skolchef per 

kommun.730  

Kommunblockssammanslagningen inleddes 1965 i Arvika. Den 

påverkade antalet lärartjänster och således det administrativa arbetet 

för skolkansliet i Arvika. En ökning av lärartjänster på omkring trettio 

procent medförde behov av skolkamrer och skolsekreterartjänster och 

olika alternativ övervägdes. Även för skolstyrelsen innebar 

grundskolan och framförallt kommunsammanslagningarna 

förändringar. Antalet ordinarie skolstyrelseledamöter i de 

angränsande kommunerna var totalt femtiofyra ledamöter. Det 

skolstyrelsearbete som gjorts av styrelserna i respektive landskommun 

föreslogs nu centraliseras till skolkansliet i Arvika där en skolstyrelse 

skulle ersätta övriga kommuners.731  

År 1966 hölls den sista realexamen i Arvika och grundskolans läroplan 

hade använts i samtliga klasser läsåret 1965/66. Fortfarande fanns 

skillnader mellan skolorna och uppdelningen på de två 

högstadieskolorna påminner om indelningen av folkskolan och 

läroverket där eleverna från staden gick på den ena skolan och eleverna 

från de kringliggande kommunerna tillhörde den andra.  

De som valde yrkesinriktad linje, 9Y hade inte samma möjligheter till 

fortsatta studier vilket hade uppmärksammats på statlig nivå. Det 

medförde att en översyn av läroplanen, Lgr -62, hade påbörjats på 

central nivå, vilket påverkade den lokala nivån. På en av Arvikas 

lärarkonferenser under läsåret 1968 var således temat: ”Förslag till ny 

                                                
730 Ej arkivförd mapp med separata utredningar till Nämnd- och förvaltningsorganisation för 
Arvika kommunblock; Bilagor till Organisationskommitténs förslag; Skoldirektörens 
utredning angående skolväsendet daterad 15/11 1968. (AKA). 
731 Ej arkivförd mapp med separata utredningar till Nämnd- och förvaltningsorganisation för 
Arvika kommunblock; Bilagor till Organisationskommitténs förslag; Skoldirektörens 
utredning angående skolväsendet daterad 15/11 1968. (AKA). För minskning av antal 
förtroendevalda se exempelvis Wångmar (2003), s. 230.  
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läroplan för grundskolan”.732 Från läsåret 1965/66 då alla skolor i 

Arvika undervisades enligt grundskolans läroplan gick det således två 

år till att en ny läroplan för grundskolan fördes upp på dagordningen. 

Undersökningen av grundskolans genomförande i Arvika avslutas år 

1968. Arbetet med att organisera skolväsendet i Arvika avslutades 

emellertid inte. Genom den nya kommunbildningen skulle Arvika få ett 

befolkningstillskott på cirka sjuttiofem procent vilket påverkade 

skolorganisationen och självklart annat än skolan; brandförsvar, 

politik och fördelning av mandat i styrelser och nämnder, 

kommunikation, äldrevård samt flertal andra sektorer berördes också. 

Nya arbetsuppgifter tillkom Arvikas skolstyrelse i och med nya 

läroplaner, ny gymnasieskola och kommunsammanslagningarna. 

Återigen tillsattes en särskild lokal utredningsgrupp, ledd av 

skoldirektören, för att utreda hur skolväsendet skulle organiseras på 

bästa sätt.733  

 

 

Sammanfattande analys av processen från parallellskola till 

grundskola i Arvika, åren 1950–1968 

 

Lokala förhållanden och kommunalt handlingsutrymme 

Flera forskare har betonat att skilda lokala förhållanden haft betydelse 

för reformers genomförande.734 I likhet med de sociala mekanismer 

som Westberg beskriver som betydelsefulla för skolväsendets framväxt 

under 1800-talets andra hälft var traditionen av högre utbildning en 

tydlig påverkansfaktor i Arvika.735 När de två skolformerna, folkskolan 

och läroverket skulle slås samman till en enhetlig skola var det, som 

Richardson uppmärksammat, en konfliktfylld process som i Arvika 

främst handlade om intresset för att ha kvar realskolan, framförallt 

realskolans femåriga linje.736  

I Arvika uppstod två olika läger med representanter från läroverket 

med perspektivet att bevara realskolan och representanter från 

                                                
732 Årsredogörelse läsåren 1967/68 och 1968/69, Arvika skolstyrelsen BI:2. (AKA). 
733 Div. skrivelser 1964–1969, Arvika kommunblock samarbetsnämnden EI:1. (AKA). 
734 Tyack & Cuban (1995); Tropp (1999); Larsson (2008); Sundberg et al. (2011); Ball et al. 
(2012); Buchardt et al. (2013).  
735 Westberg (2014), s. 171, 305. 
736 Richardson (1963), s. 240, 237, 273. 
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folkskolan med perspektivet att införa enhetsskola. De skilda 

perspektiven representerades av rektorn på högre allmänna läroverket, 

Arthur Inglander och av överläraren Carlos M. Näss. De styrde mer 

eller mindre processen genom utredningar, information till 

föräldragrupper, till politiken inför beslutsfattanden samt genom 

reservationer och förhalanden av beslut. Samtidigt arbetade de 

tillsammans, inte minst genom sammanslagningen av de skilda 

skolstyrelserna till en gemensam. Det gjordes kompromisser och i vissa 

frågor var de två representanterna överens. Exempelvis var 

differentieringsfrågan en fråga som var uppe för diskussion men som 

det tycks ha rått en samstämmighet kring. Behovet av att särskilja 

elever och svårigheter att sammanföra dem medförde inga debatter 

mellan de olika anhängarna, snarast konstaterades det som 

nödvändigt, från båda sidor. Folkskolans anhängare ansåg att 

uppdelning kunde behövas när enhetsskolan skulle genomföras medan 

läroverkets anhängare använde differentiering som argument för att en 

enhetsskola överhuvudtaget inte var lämplig att genomföra. Även om 

differentieringsfrågan diskuterades och var av betydelse för 

inställningen till enhetsskola och försöksverksamheten i Arvika tycks 

den inte ha inneburit någon större konflikt mellan de två sidorna. 

Snarast handlade diskussionerna om svårigheter som kunde uppstå 

när man sammanförde elever från olika skolformer.  

Det var framförallt läroverkets anhängare som bromsade processen till 

enhetsskola i Arvika och de kämpade för att behålla realskolans 

femåriga linje. Läroverkets representanter i Arvika hade varken tilltro 

till folkskolans lärare att kunna ge den undervisning som de ansåg 

krävdes för högre teoretiska studier, eller till den statligt beslutade 

försöksverksamheten. Tvärtom var läroverksanhängarna övertygade 

om att försöksverksamheten skulle bevisa att det inte fungerade att ha 

en enhetsskola. Det bristande förtroendet för statens beslut om 

försöksverksamhet kan ses som ett glapp mellan de två arenorna, 

staten och det lokala.737 När inget förtroende fanns för 

försöksverksamheten fanns inte heller något intresse för att genomföra 

den. Kommunens handlingsutrymme kan sägas vara förhalandet av 

införandet och ett eget förslag som gynnande den egna kommunen. 

Förslaget om en treårig praktisk reallinje i folkskolan är ett exempel på 

                                                
737 Lindensjö & Lundgren (2010).    
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hur det lokala handlingsutrymmet kunde ta sig uttryck och formas 

utifrån skilda lokala förhållanden och intressen. Förslaget var en lokal 

kompromiss för att både kunna ha försöksverksamhet och för att 

kunna ha kvar läroverkets teoretiska linjer. Läroverkets anhängare var 

emot försöksverksamhet men förslaget innebar att realskolans 

teoretiska linjer kunde förbli orörda.  

I processen till grundskolan var det inte enkom formuleringsarenans 

beslut gällande skolorganisationen som påverkade. Arvika som inte var 

beroende av angränsande kommuner för etableringen av grundskolan 

berördes inte av kommunsammanslagningarna 1952. Däremot innebar 

formuleringsarenans beslut om kommunblocken en avsevärd 

förändring för Arvika och för skolorganisationen. Kommunen blev 

geografiskt större och avstånden mellan skolorna ökade (se bilaga 10 

och 11). Sammanslagningen med angränsande landskommuner 

innebar fler och nya uppgifter för skolstyrelsen, exempelvis blev 

skolskjutsar en stor fråga. Färre personer skulle hantera större 

områden, fler lärare och fler skolor.  

 

 

Lokala aktörer och kommunalt handlingsutrymme 

Överläraren och rektorn på läroverket var båda betydelsefulla aktörer 

för processen i Arvika. I likhet med processen i Storfors hade 

överläraren en central roll och var delaktig i diverse utredningar, 

konferenser och beslut. 738 En skillnad för överlärarens arbete i de två 

kommunerna var motståndet mot försöksverksamhet och enhetsskola 

som fanns i Arvika och som inte alls fanns i Storfors. I processens 

inledningsskede tycks det som att kompromisser och önskan från 

läroverksanhängarna om att behålla realskolans linjer accepteras från 

överläraren men statens beslut om att enhetsskolan skulle införas 

medförde en förändrad inställning och debatterna hårdnade när 

folkskolans anhängare ville införa försöksverksamhet med 

obligatoriska nio skolår. För både rektorn på läroverket och 

överläraren var rollen som tjänstemän, överlärare och rektor, 

framträdande i processen även om de båda också hade politiska 

uppdrag.739 Överläraren var exempelvis också ordförande i 

                                                
738 Dahlkwist (2022), s. 233 om överlärarrollen som en nyckelperson.  
739 Dahlkwist (2022), s. 199 om skilda uppdrag.  
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stadsfullmäktige, en roll som han vid ett tillfälle använde för att 

markera maktposition för rektorn på läroverket genom att åberopa sin 

kontakt med generaldirektören. Det var rimligen svårt för både 

läroverkets anhängare och folkskolans anhängare att särskilja om det 

var överläraren eller exempelvis ordförande i stadsfullmäktige, som 

agerade och var delaktig i olika beslut, detsamma gällde för rektorn på 

läroverket som också hade flera politiska uppdrag, se bilaga 7.  

Intresset av att behålla realskolans femåriga linje medförde att beslut 

om att ingå i försöksverksamheten samt att införa ett obligatoriskt 

nionde skolår, som tagits i både skolstyrelsen och stadsfullmäktige, 

sköts upp och förhalades, flera gånger. Det kan konstateras att den 

tradition av högre utbildning som fanns i Arvika påverkade processen 

och att aktörerna för de skilda perspektiven drev processen, både 

framåt och bakåt. Det kan också konstateras att andra aktörer som 

exempelvis angränsande kommuner var av betydelse. Framförallt 

handlade det om andra kommuners beslut om försöksverksamheten, 

om de skulle anordna egen försöksverksamhet eller om eleverna skulle 

gå i Arvika. Det var när statsmakterna beslutade om kommunblocken 

som Arvikas skolväsende tydligast påverkades av angränsande 

kommuner. Kommunblocken medförde att Arvika expanderade både i 

skolområden, lärare och administrativ personal samt att, som tidigare 

forskning visat, antalet tjänstemän ökade medan antalet politiker 

minskade.740 I Arvika hade både överläraren och rektorn på läroverket, 

tjänstemän, påverkat processen genom pådrivande och bromsande 

utifrån skilda intressen. Genom deltagande i utredningsgrupper, 

kontakter med folkskoleinspektören och senare länsskolnämnden, 

med besök hos skolkommissionen och skolöverstyrelsen samt 

kontakter med andra kommuner kan konstateras att tjänstemän, även 

om de satt på dubbla stolar, till stor del påverkade etableringen av 

grundskolan.  

Ett resultat som skiljer sig från Storfors är att varken lokala företag eller 

folkskoleinspektören var särdeles inblandad i processen i Arvika. 

Utifrån att det fanns en större tilltro till städernas förmåga att hantera 

genomförandet av reformer är det en rimlig förklaring till 

folkskoleinspektörens frånvaro i Arvika. Det var först när 

                                                
740 Wångmar (2003), s. 230.  
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länsskolnämnden hade införts och folkskoleinspektören skulle lämna 

sin tjänst som det framgår att den lokalkännedom han haft hade varit 

av betydelse för Arvikas överlärare och skolorganisation. Det var 

sannolikt artighet, men rimligen fanns också en viss oro för hur en ny 

myndighet och inspektör skulle förhålla sig till Arvika och deras 

kommande samarbeten med andra kommuner och beslutet om 

enhetsskola.  

Lokalkännedom är även ett argument som användes vid flertal 

tillfällen av rektor för läroverket. Han var inte alls intresserad av råd 

eller direktiv utifrån utan framhåller tydligt det lokala 

handlingsutrymmet, att de i Arvika bäst löste skolproblemen utifrån 

stadens egna förutsättningar. Rimligen handlade önskan om att 

kommunen själv skulle bestämma, utifrån sina förutsättningar om 

intresset att behålla realskolans linjer. 

Sammanfattningsvis och i överensstämmelse med forskning om 

implementering visar kapitlet om grundskolans etablering i Arvika att 

politiska kompromisser kan leda till motstridiga och oklara beslut vilka 

är svårare att genomföra. Jag har nämnt den politiska kompromissen 

på statlig nivå om försöksverksamheten som exempel. I Arvika önskade 

man exempelvis avvakta resultat från försöksverksamheten innan 

enhetsskolan skulle införas. Vilket var en rimlig tolkning av 

principbeslutet 1950, att försöksverksamheten skulle utvärderas. Den 

kompromiss om att införa treårig praktisk linje som gjordes i Arvika 

utifrån de lokala utredningsgrupperna kan sägas ha vänt på 

förhållandet mellan staten och det lokala. Förslaget om treårig praktisk 

linje i Arvika var ett kompromissbeslut som kommunen hade fattat, 

vilket visade sig svårt att genomföra på lokal nivå. Orsaken var bland 

annat att det saknades regler och direktiv från statsmakterna vilket 

gjorde att det lokalt fattade beslutet slutligen inte gick att genomföra. 

Det lokala handlingsutrymmet påverkades och begränsades således av 

avsaknaden av statliga direktiv.   

Det kommunala handlingsutrymmet i efterkrigstid har av forskare 

framställts som påverkat av den tidens reformidéer, av statliga 

intentioner och beslut, där kommunalmännen sågs om genomförare av 

statlig reformpolitik.741 Det var också, som nämnts, främst mot 

                                                
741 Ekström von Essen (2003); Tropp (1999). 
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landsbygdens kommunalpolitiker som misstron från statsmakterna 

riktade sig. Processen i Arvika synliggör hur aktörer med dubbla roller, 

både som lokala politiker och tjänstemän, påverkade och framförallt 

förhalade den process som statsmakterna initierade och beslutade om. 

Införandet av grundskolan i Arvika är ett exempel på att reformpolitik 

inte var så enkelt. Trots att det politiska styret på statlig och kommunal 

nivå var detsamma var det svårt för kommunpolitiker att utföra statligt 

beslutad politik. Dessutom visar processen i Arvika att det inte 

nödvändigtvis var landsbygden som hade problem med att genomföra 

statliga beslut, utan att lokala intressen och förhållanden påverkade 

genomförandet trots att det var en större kommun. Ett antagande är 

att den uppdelning av skolväsendet som varit under lång tid i Arvika, 

med parallella skolvägar, var befäst som naturlig. Differentieringen av 

eleverna sågs som nödvändig, både av läroverks- som 

folkskoleanhängare, eftersom alla inte ansågs vara ämnade för 

teoretiska studier.  
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6 Sammanfattande analys och diskussion  

 

De statliga beslut som togs gällande försöksverksamheten, om 

kommunsammanslagningar och enhetsskola, var desamma för alla 

Sveriges kommuner åren 1950–1968. Processerna för grundskolans 

genomförande i kommunerna såg emellertid inte likadana ut. Det som 

är överensstämmande är att olika lokala förhållanden och olika lokala 

intressen påverkade etableringen av grundskolan i respektive 

kommun.  

Från analysen av processerna i Storfors och Arvika kan tre 

huvudresultat urskiljas: 1) etableringen av grundskolan på lokal nivå 

handlade i hög grad om att initiera och fullfölja processer i sidled, inom 

och mellan kommuner, inte enbart vertikala processer mellan stat och 

kommun. 2) Den lokala traditionen, vilket också kan benämnas som 

den lokala kulturen eller de sociala mekanismerna, påverkade 

processerna i de två kommunerna och 3) processen på den lokala 

realiseringsarenan drevs till stor del av det vi skulle kalla tjänstemän. 

Fortsättningsvis ges exempel på hur etableringen av grundskolan var 

processer i sidled, inom och mellan kommuner, följt av vilka lokala 

förhållanden som hade betydelse för skolväsendets utveckling i de två 

kommunerna samt hur lokala aktörer förhöll sig till förändringarna 

gällande skolväsendets utveckling.  

 

 

Processer i sidled, inom och mellan kommuner 

 

Etableringen av grundskolan i de båda kommunerna handlade till stor 

del om – i hierarkiskt hänseende- processer i sidled, där det 

kommunala handlingsutrymmet blir synligt, snarare än om vertikala 

processer. Förvisso påverkades processerna i de båda kommunerna av 

den statliga formuleringsarenans beslut om försöksverksamhet, 

enhetsskola, statliga bidrag och kommunsammanslagningar. I Arvika 

valde man till exempel att söka sig till den statliga nivån och besöka 

både Skolöverstyrelsen och skolkommissionen för att få klarhet i vad 

försöksverksamheten skulle innebära. Trots det menar jag att lokala 

förhållanden och lokala intressen till stor del inverkade på etableringen 
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av grundskolan, vilket kan beskrivas som processer som försiggick 

inom och mellan realiseringsarenorna, inte främst mellan 

formulerings- och realiseringsarenan, ett resultat som är i 

överensstämmelse med Westbergs resultat om den svenska folkskolan. 

Han framhåller att folkskolans expansion var mer av en 

församlingsformeringsprocess än en statsformeringsprocess.742  

Det finns flera exempel från Storfors och Arvika på processer i sidled, 

inom och mellan kommuner. Exempelvis gjordes studiebesök i andra 

kommuner för att lära av andras erfarenheter. Även korrespondens 

mellan kommuner i syfte att ta lärdom av varandra förekom. Inom 

kommunerna tillsattes egna utredningsgrupper. I 

utredningsgrupperna gjordes lokala undersökningar där exempelvis 

föräldrars och elevers inställningar inför beslut om skolorganisationen 

undersöktes. Samarbeten mellan kommuner påbörjades på 

kommunernas egna initiativ. I dessa samarbeten tillsattes också 

utredningsgrupper med representanter från de olika kommunerna för 

att kunna göra överenskommelser mellan kommunerna gällande 

kostnader och ersättningar samt överenskommelser om skolbyggen 

och om placeringar av olika utbildningslinjer och annat som bidrog till 

att förändra skolorganisationen. 

Samtidigt som samarbeten gjordes framhölls att varje kommun bäst 

skötte sitt eget och det lokala självstyret ansågs betydelsefullt. I Arvika 

samarbetade inte den politiska arenan med andra kommuner på det 

sätt som gjordes i Storfors. I Storfors krävde de lokala förhållandena, 

utifrån statliga direktiv om invånarantal för försöksverksamhet och 

enhetsskola samt möjligheter till bidrag för exempelvis skolbyggen, att 

samarbeten etablerades. Arvikas lokala förhållanden, tillräckligt hög 

befolkning och elever från angränsande kommuner som sökte till 

läroverket gjorde att de inte behövde samarbeta för att organisera den 

nya skolan. Däremot påverkades Arvika av att angränsande kommuner 

påbörjade egna samarbeten om högstadium, vilket fick till följd att 

Arvika tappade i elevantal. När samarbeten blev mer eller mindre 

påtvingat för Arvika, av omkringliggande kommuners ageranden samt 

genom kommunblocken, önskade Arvika att länsskolnämnden 

beslutade om avgifter och dylikt, istället för att själva komma överens 

                                                
742 Westberg (2014). 
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med angränsande kommuner till skillnad från i Storfors där 

kommunerna själva initierade och etablerade samarbeten och 

överenskommelser. Arvikas kontakt med länsskolnämnden och även 

med Skolöverstyrelsen i början av processen kan ses som exempel på 

hur kommunen kunde nyttja vertikala processer när de fann det 

användbart för sina egna syften.  

Lokala aktörers intressen, exempelvis lokala företag och industriers 

agerande gällande skolorganisationen kan också betraktas som 

processer inom kommunen. Exempelvis Uddeholm AB:s intresse för 

kompetent arbetskraft samt deras bidrag med lokaler, maskiner och 

lärare med yrkesskicklighet, påverkade yrkesinriktningarna för 9Y. I 

överenstämmelse med Tropp hade industriföretaget i Storfors, den 

mindre kommunen, större inflytande jämfört med Arvika som hade ett 

mer differentierat näringsliv. Ett betydelsefullt resultat gällande den 

lokala industrin som istället skiljer sig från Tropps resultat är att 

Uddeholm AB endast tilläts inverka så länge det gynnade 

skolstyrelsens intressen.743 När Uddeholm ville ha ökat inflytande och 

plats i skolstyrelsen gällande yrkesutbildningen fick de nej. Storfors 

skolstyrelse framhöll att det var kommunen som fattade beslut om 

skolan. Det lokala handlingsutrymmet påverkades således å ena sidan 

av industrin, å andra sidan bara i den mån det gynnande den politiska 

arenans intressen.  

De kommunala samarbeten som etablerades vittnar om det lokala 

handlingsutrymmets möjligheter men även begränsningar. 

Exempelvis när angränsande kommuner till Arvika valde att samarbeta 

om försöksverksamhet och högstadium påverkade det planeringen och 

ekonomin i Arvika likväl som att en kommun som inte själv kunde 

anordna högstadiet var beroende av omkringliggande kommuners 

agerande. Således kunde kommuners handlingsutrymme begränsas av 

andra kommuners ageranden.  

Det är rimligt att nyansera bilden av en stark central planering och 

kontroll under den ”klassiska perioden”, 1945–1970 som Telhaug med 

flera har beskrivit.744 Den centrala planeringen var förvisso detaljerad 

och kontroller gjordes. Samtidigt överförde statsmakterna ökat ansvar 

                                                
743 Tropp (1999).  
744 Telhaug et al. (2006). 
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till kommunerna. Exempelvis gällande tillsättningen av lärare och i 

planering av högstadiet. Det gällde även för etableringen av 

konsulentverksamheten och gällande fortbildningen av lärare. När 

Skolöverstyrelsen inte själva hann med att fortbilda lärarna gav 

Skolöverstyrelsen kommunerna och kommunrepresentanter ansvaret 

för fortbildningskurser och för att bedriva konsulentverksamhet. 

Överföringen av ansvar, och således ett ökat kommunalt 

handlingsutrymme, är synligt i båda kommunerna och har även 

uppmärksammats av Dahlkwist.745  

Som framgått av processerna i sidled är det, som Westberg poängterat, 

fel att anta att förändringar inom skolväsendet skett enkom på grund 

av politiska beslut tagna på statlig nivå.746 Ett betydande resultat som 

ytterligare talar för det är att den kommunala arenan genomförde 

skolorganisatoriska förändringar på egna initiativ, utifrån lokala 

intressen. Fria läromedel och ett sjunde skolår hade exempelvis införts 

i Storfors innan några direktiv fanns från staten. Det var även utifrån 

lokala förhållanden och på lokala incitament som samarbeten och 

organisering av skolan mellan kommuner utvecklades, innan 

kommunsammanslagningarna. Kommunernas hantering av statliga 

direktiv, där varken skolluncher, bibliotek eller tandvården 

genomfördes enligt riktlinjerna, samt exempelvis tillsättningar av 

obehöriga lärare och timlärare som gick emot de statliga riktlinjerna är 

ytterligare exempel på hur statligt formulerade direktiv omvandlades 

och tolkades i det lokala handlingsutrymmet, i glappet som Lindensjö 

och Lundgrens modell visar.   

Gällande processer inom och mellan kommunerna kan sammantaget 

konstateras att processen i Storfors var relativt konfliktfri, medan 

processen i Arvika mestadels bestod av konflikter som bromsade 

processen. I Storfors samarbetade kommunerna. Trots att det fanns 

konflikter och att Kroppa bröt samarbetet efter grundskolans 

införande löstes organiseringen av olika utbildningslinjer, 

skolskjutsar, skolbyggen och liknanden vilket resulterade i en ny 

gemensam centralskola för de tre kommunernas elever. Processen i 

Arvika bestod av förhalanden och beslut som inte genomfördes. De 

skilda grupperingarnas inställning till enhetsskola är framträdande i 

                                                
745 Dahlkwist (2022), exempelvis s. 189, 212, 224. 
746 Westberg (2018).  
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processen. Med den bruksbetonade miljön i Storfors och den 

erfarenhet av högre utbildning som fanns i Arvika, och som saknades i 

Storfors, förväntades Arvika agera mer enligt de statliga direktiven.  

 

 

Lokala förhållanden och etableringen av grundskolan 

 

Lokala förhållanden, som formade den lokala problembild som Pierre 

har betonat som betydelsefull för en kommuns handlingsutrymme, var 

uppenbart av stor vikt för processerna i de båda kommunerna.747 De 

lokala förhållanden som hade inverkan på etableringen av grundskolan 

i kommunerna var traditionen av högre utbildning samt traditionen av 

industri tillsammans med kommuners storlek, invånarantal, tillgång 

till skollokaler, utbildade lärare, skolskjutsar, vägförbindelser och 

angränsande kommuners lokala förhållanden.   

Westberg har lyft fram hur sociala mekanismer som exempelvis 

bondesamhällets traditioner kunde påverka processer gällande 

folkskolans expansion.748 I Arvika påverkade traditionen av högre 

utbildning etableringen av grundskolan, likväl som att frånvaron av 

högre utbildning kan sägas ha påverkat i Storfors. 

Differentieringsfrågan är ett exempel. I Arvika var 

differentieringsfrågan en av de större frågorna för hela processen. 

Inställningen hos både politiker, föräldrar och tjänstemän i Arvika var 

att alla inte kunde, eller ens borde, läsa vidare efter folkskolan. Det var 

den tradition som förekommit, med de parallella skolformerna, i 

Arvika. Inställningen påverkade etableringen av grundskolan. Dels 

genom att beslut förhalades, dels genom att differentierade klasser 

behölls så länge det var möjligt. Differentieringsfrågan som på 

riksnivån var en av de större konflikterna var istället obefintlig i 

Storfors. Där hade också alla barn gått i samma skolform, vilket de 

fortsatte med även när skolans namn, innehåll och längd ändrades. 

Ytterligare skillnad mellan de två kommunerna var frågan om teoretisk 

och praktisk utbildning.  

                                                
747 Pierre (1994).  
748 Westberg (2014). 
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Arvika var, i likhet med Storfors, en industristad med ett flertal företag. 

Skillnaden mellan hur kommunerna förhöll sig till yrkesutbildning och 

den yrkesinriktade linjen på högstadiet, 9Y, är emellertid påtaglig. 

Yrkesskola och yrkesutbildning var en stor fråga i Storfors. I Arvika 

diskuterades knappt yrkesutbildning. I relation till den teoretiska 

utbildningen framstod yrkesutbildningen snarast som ett problem i 

Arvika. Samtidigt var det ett faktum, formuleringsarenan hade beslutat 

om 9Y och det skulle således finnas möjlighet till yrkesutbildning i 

kommunerna. I de båda kommunerna kom de lokala företagen att 

spela en avgörande roll för kommunens möjligheter att anordna 

yrkesutbildning relaterat till industrin. Det gäller både för lokaler med 

maskinparker och för kompetens i form av lärare och i form av 

praktikplatser. Utan de lokala företagen är det tveksamt om Storfors 

och Arvika kunnat anordna yrkesutbildning för industrins behov.  

Noterbart är att det var ett relativt högt antal elever från både Storfors 

och Ullvättern som sökte teoretisk utbildning. År 1956 beräknades 

omkring var femte elev i Storfors söka till högre teoretiska studier i 

angränsande kommuner, detsamma gällde för elever från den mer 

landsbygdsbetonade kommunen Ullvättern. När försöksverksamheten 

infördes i Storfors var det, som i resten av landet, fler elever som sökte 

9G, den linje som gav behörighet till högre studier, än den allmänna 

linjen. Det bekräftar att intresse fanns för teoretisk utbildning och 

högre utbildning i en bruksort som Storfors och i en lantbruksort som 

Ullvättern. I det avseendet skiljer sig resultaten åt från Iveners 

undersökning. I Iveners undersökning påverkade ”bruksandan” 

inställningen till teoretisk utbildning negativt.749 I Storfors fanns 

tvärtom en positiv inställning till utbildning och ökat antal skolår. I 

bruksorten Storfors mötte varken försöksverksamheten eller 

enhetsskolan det motstånd som fanns i Arvika. Ett rimligt antagande 

är att motståndet i Arvika handlade om bilden av folkskolan som 

fattigskola, en sämre utbildning än realskolan som hade akademiskt 

utbildade lärare, en bild av folkskolan som både Richardson samt 

Johansson och Florin betonat.750 Läroverkets representanter var måna 

om att bevara realskolans linjer i stället för att införa en, i deras ögon, 

                                                
749 Ivener (2014).  
750 Richardson (1963); Johansson & Florin (1996).  



238 
 

sämre utbildningsnivå. I Storfors medförde istället enhetsskolan 

möjlighet till högre utbildning, således utbildning med högre status.  

Rimligheten av den misstro som staten riktade mot mindre 

kommuners förmåga att hantera de välfärdsreformer som staten 

initierade och beslutade kan ifrågasättas. Mitt resultat visar att det 

fanns variationer i hur utförandet av statliga reformer gjordes på lokal 

nivå, oavsett stad eller landsbygd. Storfors kommun var en 

förhållandevis liten organisation som effektivt och genom samarbeten 

byggde en helt ny skola och som, trots svårigheter att rekrytera lärare, 

etablerade grundskolan utan dröjsmål.   

Det är värt att uppmärksamma att en central idé med enhetsskola var 

att landsbygdens barn, de som inte hade närheten till realskola och 

högre utbildning, skulle erbjudas likvärdig utbildning samt förberedas 

för högre utbildning. Genom att införa en enhetlig skola med nio skolår 

för alla barn skulle parallellskolesystemet avskaffas. Så blev det också. 

Centraliseringen av högstadiet innebar emellertid att barn på 

landsbygden fortsatt hade avstånd till den ”högre” utbildningen. De 

mindre kommunerna fick transportera sina barn till centralskolan 

vilket innebar kostnader och organisatoriskt arbete för skolstyrelserna.  

Centralisering av högstadiet löste inte landsbygdens avstånd till högre 

utbildning. Som Pär Wikman antytt kunde centralortsteorin innebära 

att lokaliseringen av samhällsservice till en ort medförde sämre 

förutsättningar för mindre kommuner.751 Exemplet Arvika vittnar även 

om att större kommuner påverkades av centralortsteorin. 

Sammanslagningarna av Arvikas angränsande kommuner, till Arvika, 

medförde att kommunen blev större. Det i sin tur medförde att 

avstånden mellan skolorna ökade och således att långa skolvägar var 

ett bekymmer för många barn och organisatoriskt för skolstyrelsen (se 

bilaga 8–11.).  

 

 

Kommunalt förtroendevalda och andra aktörer  

 

Från tidigare forskning kan konstateras att det under välfärdsbygget i 

Sverige fanns idéer om att kommunalmännen, de lokala politikerna, 

                                                
751 Wikman (2019).  
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skulle formas som idealmän och som redskap åt staten. Men, var 

verkligen kommunalmännen redskap åt staten?  

Utifrån processen till grundskola i Storfors och i Arvika finns två 

rimliga svar på den frågan. Till att börja med går det inte att definiera 

kommunalmännen som kommunala politiker. De mest framträdande 

”kommunalmännen” i de två kommunerna, överlärarna och rektorn på 

läroverket, satt på dubbla stolar och agerade främst i rollen som 

tjänstemän, en bild av överläraren som stöds av Dahlkwist.752 

Överlärarna och rektorn företrädde såväl skilda, som gemensamma, 

lokala intressen. Deras ageranden hörde således rimligen samman med 

dels intressen för den kommun de verkade i, dels med förväntningar på 

den yrkesroll som personerna besatt. Detta påverkade följaktligen 

inställningen, huruvida de var för eller emot den lokala 

skolorganisationens förändringar. För det andra kan konstateras att 

kommunala politiker, i egenskap av ledamöter i 

folkskolestyrelse/skolstyrelse och kommunalfullmäktige/ 

stadsfullmäktige, i relation till ovan nämnda personer, inte tog särdeles 

stort utrymme i utredningar och beslutsfattande. Det var förvisso 

skolstyrelserna i de båda kommunerna som var ytterst ansvariga för 

det kommunala skolväsendet men det var till största delen överläraren 

som beredde ärenden, la fram förslag, drev på olika frågor och hade 

kontakt med övriga aktörer. Det var oftast samma personer och alltid 

överläraren, och i Arvika rektorn på läroverket, i de utredningsgrupper 

som tillsattes lokalt. Ofta var överläraren ordförande för gruppen och i 

vissa utredningar agerade överläraren till och med ensam. Utifrån 

källmaterialet går det inte med säkerhet att avgöra om och när 

överläraren i de två kommunerna agerade utifrån rollen som folkvald 

eller som tjänsteman.753 Vid ett tillfälle använde exempelvis 

överläraren i Arvika sin position som ordförande i stadsfullmäktige och 

kontaktade generaldirektören för att få dennes stöd gentemot rektorn 

på läroverket. Det är rimligt att både positionen som rektor på 

läroverket, med den status den tillförde, samt anseendet som 

ordförande i stadsfullmäktige påverkade i diskussioner och 

utredningsarbeten och att det, som nämnts tidigare, var svårt att 

                                                
752 Dahlkwist (2022), s. 201, 214, 233. 
753 Överläraren i Storfors satt i kommunalfullmäktige från 1955 och överläraren i Arvika var 
ordförande i stadsfullmäktige 1946–1963, se bilaga 3 och 7.  
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särskilja rollerna. Oavsett kan konstateras att politiska beslut som 

tagits i skolstyrelser eller fullmäktigen inte alltid genomfördes, 

alternativt genomfördes men med variationer i resultat. Beslut kunde 

exempelvis förhalas och överklagas vilket vi sett exempel på i Arvika 

gällande det nionde skolåret och beslut kunde skjutas på framtiden 

som exempelvis i Storfors gällande skolrenoveringar.  

När grundskolan infördes tillkom administrativa tjänster och det blev 

flera som delade på de uppgifter som tidigare varit ålagda överläraren. 

Samtidigt som fler anställdes ökade överlärarens distans till skolans 

inre verksamhet. Från att ha haft undervisning arton lektioner per 

vecka sänktes undervisningsskyldigheten till två lektioner per vecka, 

vilket talar för ökad administration för skolledningsaktörer i samband 

med att grundskolan genomfördes.754 Ökad administration och dubbla 

uppdrag är i överensstämmelse med forskning om svensk lokalpolitik 

under efterkrigstiden som visar att den kommunala förvaltningen 

växte och att personer kunde ha många olika uppdrag som i sin tur 

kunde medföra svårigheter för det politiska samarbetet.755 I relation till 

tidigare forskning som påtalat ökad administration och ökat antal 

tjänstemän kan jag således å ena sidan bekräfta ökningen, å andra 

sidan visar min undersökning att enskilda tjänstemän i hög grad var 

involverade och drivande i den lokala processen även innan antalet 

tjänstemän ökade.  

I Storfors bestod den lokala skolorganisationen av i princip samma 

personer under hela processen vilket även det är i överensstämmelse 

med det som tidigare forskning visat, att den kommunala politiken 

formades av tämligen homogena nätverk.756  Processen i Arvika skiljer 

sig dock från den gängse bilden. När statsmakterna beslutade om 

gemensam skolstyrelse blev ledamöter i läroverkets och folkskolans 

styrelser i Arvika tvungna att bilda en gemensam skolstyrelse. I den nya 

gemensamma skolstyrelsen var det inte tal om ett homogent och 

gemensamt nätverk med gemensamma normer och värderingar. Två 

skilda skoltraditioner möttes och när det gällde inställningen till 

försöksverksamheten kan det inte sägas att det var gemensamma 

                                                
754 Rothstein (1986), s. 183–185. Dahlkwist (2022), s. 199.  
755 Se exempelvis Rothstein (1986); Åberg (1988); Ekström von Essen (2003); Wångmar 
(2003); Montin & Granberg (2021). 
756 Montin & Hedlund (2009); Wångmar (2003).  
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normer och värderingar; snarast rådde ett motsatt förhållande där 

folkskolans anhängare hade en mer öppen inställning till 

försöksverksamheten än vad läroverkets anhängare hade. Å andra 

sidan, vilket är av relevans, tycks den lokala gemensamma traditionen 

av högre utbildning haft påverkan för en relativt gemensam inställning 

till differentieringsfrågan. I den frågan fanns en samstämmighet, vilket 

i sin tur påverkade förhalandet av det obligatoriska nionde skolåret. 

Även i Storfors tycks en form av samstämmighet ha rått gällande 

differentieringsfrågan. Där diskuterades den, som nämnts, 

överhuvudtaget inte.  

Till skillnad från i Arvika, där näringslivet inte tycks ha tagit någon 

större plats i beslutsfattanden eller påverkan inför beslut, hade som 

framgått det lokala bruket Uddeholm AB påverkan på processen i 

Storfors. Brukets ekonomiska inblandning var till exempel av betydelse 

för bygget av centralskolan i Storfors. Michaëlssons beskrivning 

gällande brukens betydelse för folkskolan och att bidrag och 

inblandningar från bruket främst gjordes utifrån brukets perspektiv 

och intressen är märkbart även i Storfors.757 Brukets behov av 

arbetskraft och önskan om verkstadsutbildning låg exempelvis bakom 

bidraget till centralskolan.  

Utöver aktörer inom kommunen var angränsande kommuner 

betydelsefulla aktörer för den lokala processen till grundskola. Som 

både Westberg och Wångmar påtalat kunde kommuners anseende 

gentemot varandra påverkas av reformers genomförande vilket 

exempelvis samarbetet mellan Storfors och Kroppa kan ses som ett 

exempel på.758 Kroppas invitering till samarbete och förslag om att 

även kunna starta försöksverksamhet med Filipstad medförde att 

Storfors som inte alls diskuterat försöksverksamhet påbörjade 

processen tillsammans med Kroppa och Ullvättern. Trots att det fanns 

en uppenbar schism mellan Kroppa och Storfors var det rimligen bättre 

för Storfors att delta än att låta Kroppa komma steget före gällande 

försöksverksamheten. I Arvika är det tydligt att angränsande 

kommuner påverkade Arvikas process först då de mindre angränsande 

kommunerna samarbetade om försöksverksamheten och grundskola. 

Deras samarbeten kunde medföra att Arvika inte längre fick elever till 

                                                
757 Michaëlsson (2016).  
758 Westberg (2014); Wångmar (2003).  
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realskolans linjer och senare till högstadiet. Samarbeten och relationer 

med och till andra kommuner, till lokala företag och mellan aktörer 

inom kommunen påverkade processerna till etableringen av 

grundskolan, vilket stämmer med Montin och Hedlunds beskrivning 

av att flera samhällsaktörer samspelar och att det inte främst var 

kommunernas politiska organ som påverkade processerna.759  

Folkskoleinspektören, statens förlängda arm, var framträdande i 

Storfors och knappt synlig i Arvika. Rimligen kan det ha haft med 

kommunernas storlek att göra och det bristande förtroendet för mindre 

kommuner. Folkskoleinspektörernas påverkan på det lokala arbetet 

var emellertid mindre än jag föreställt mig. Här skiljer sig resultatet 

från Dahlkwist resultat som visar hur folkskoleinspektörens roll i 

landsbygdskommunen påverkade det lokala handlingsutrymmet och 

snarast var en inspekterande roll, inte en rådgivande.760 Skillnaden kan 

bero på undersökningarnas kommuntyper, som nämnts var 

inspektören mer framträdande i den mindre kommunen. I Storfors 

deltog folkskoleinspektören på flera möten, i utredningsgrupper, 

genom besök och via korrespondens, främst med överläraren. 

Överläraren i Storfors tycks förvisso ha haft en god dialog med 

inspektören men det finns också exempel i arkivmaterialet på att 

överläraren handlade utifrån egna intressen, vilka kunde gå emot 

inspektörens råd och anvisningar. Sammantaget kan konstateras att 

folkskoleinspektören var en kanal mellan kommunen och staten 

gällande information och fanns som stöd, framförallt i Storfors, men 

att folkskoleinspektörerna inte hade någon större påverkan på 

processerna i någon av kommunerna.  

Två andra grupper av aktörer som förvisso påverkade processen men 

inte i den utsträckning jag förväntade mig var föräldrar och lärare. I 

Arvika var förvisso föräldragruppen från läroverket något 

framträdande men det gäller inte för föräldrar till folkskolans elever, 

varken i Storfors eller i Arvika. En viss förändring syns emellertid 

gällande föräldrars påverkan och framförallt medverkan i 

skolorganisatoriska frågor längre fram i processen. Arkivmaterialet 

visar, i likhet med Dahlkwists beskrivning, att föräldrar hade mer 

inflytande i den lokala skolans verksamhet i och med grundskolans 
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760 Dahlkwist (2022), s. 229, 232. 
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införande genom exempelvis föräldramöten, än vad de hade haft 

tidigare.761 De undersökningar som skolstyrelsen i Storfors gjorde visar 

att föräldrar generellt var positiva till fler skolår. Det fanns visserligen 

föräldrar i båda kommunerna som önskade att barnen skulle få avsluta 

sin skolgång tidigare. I likhet med Dahlkwists undersökning gällde det 

emellertid främst tiden före 1955.762  

När försöksverksamheten inleddes i Storfors uttalades att den inte 

medförde några större förändringar i klassrummen, åtminstone inte i 

de lägre årskurserna. Det kan vara en orsak till att lärare inte är 

särdeles synliga i källmaterialet, vilket även Dahlkwist 

uppmärksammat.763 Till skillnad från Dahlkwist skulle jag emellertid 

säga att lärare blev involverade. Särskilt gäller det tiden närmare 

statens beslut om grundskolans införande. Exempelvis deltog lärare i 

utbildningar och uttalade sig om nya läroplaner och timplaner inför 

skolreformen. Det finns även exempel på att lärarna hade åsikter om 

organiseringen av skolväsendet samt att de protesterade och 

ifrågasatte skolstyrelsernas arbete i kommunerna. Protesterna kunde 

handla om exempelvis bristen på materiella resurser för 

undervisningen, gällande anställningsformer och problem som 

uppstod med ökat elevantal på grund av inflyttningar.  

Sammantaget kan konstateras att lokala förtroendevalda och andra 

aktörer förhöll sig till statliga direktiv utifrån lokala förhållanden och 

lokala intressen. Den egna kommunens intressen är tydligt 

framträdande även i de fall olika samarbeten med skilda aktörer 

gjordes, vilket även Ringarp med flera har uppmärksammat.764 

Kommunernas egenintressen, påverkade av lokala förhållanden och 

lokala intressen, medförde variationer i införandet av grundskolan. 

Exempelvis betonades vikten av yrkesutbildningen och linjerna för 9Y 

i Storfors medan de i Arvika uppfattades som problematiska att 

genomföra.  

Det är av vikt att betona skillnaderna mellan Arvika och Storfors. De 

var inte jämlika aktörer. Storfors var en avsevärt mindre kommun, med 

                                                
761 Dahlkwist (2022), s. 204. 
762 Dahlkwist (2022), s. 54.  
763 Dahlkwist (2022), exempelvis s. 123, 152, 196, 203 om att lärare inte var särskilt 
involverade.  
764 Ringarp et al. (2017). 
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färre resurser än Arvika. Ändå var vägen till etableringen av 

grundskolan i Storfors mer rak än den var i Arvika.  

 

 

Slutord 

Valet av att använda fallstudien som metod har bidragit till att de två 

kommunernas processer kunnat studeras ingående. Undersökningen 

har således inkluderat flera faktorer av betydelse för etableringen av 

grundskolan på lokal nivå. Sammantaget visar resultaten, i likhet med 

Lindensjö och Lundgrens modell av omvandlingen av beslut, att 

statligt formulerad politik processades, förhandlades och i vissa fall 

omvandlades på lokal nivå och att det inte nödvändigtvis var politikens, 

den lokala eller statliga, beslut som realiserades. Andra aktörers 

intressen, och ointressen, samt lokala förhållanden påverkade också 

processerna.  

En diskussion av resultaten bör ta särskild hänsyn till källmaterialets 

karaktär. De källor som använts från lokal nivå kan sägas komplettera 

varandra då protokoll, brev, utredningar och andra handlingar ger en 

bredare bild av händelseförloppen än om exempelvis enkom protokoll 

använts. Det finns förvisso problem med att protokoll och 

utredningsmaterial utesluter diskussioner som förts utanför 

protokollfört möte. Kompletteringen av exempelvis utgående och 

inkomna handlingar ger emellertid ytterligare information. Valet av 

fallstudie och av att studera två fall har, utöver möjligheten att i detalj 

kunna studera arkivmaterialet och händelseförloppen, även 

möjliggjort jämförelser mellan de två kommunerna. Genom 

jämförelserna breddades förståelsen för skilda lokala förhållandens 

och aktörers betydelse för grundskolereformens genomförande. Min 

avhandling visar att lokala studier kan bidra till ökad förståelse för hur 

skolväsendet organiseras och framförallt vad som påverkar 

skolväsendets organisering på lokal nivå.  

Debatter och diskussioner rörande enhetsskola var till stor del även 

debatter om differentiering och om yrkesutbildning kontra teoretisk 

utbildning. Yrkesutbildningens utveckling och relationen mellan 

teoretisk och praktisk utbildning förtjänar större fokus än vad denna 

undersökning gett möjlighet till. Detsamma gäller 
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grundskolereformens ekonomiska konsekvenser för kommunerna. I 

och med grundskolans införande krävdes skattehöjning i Storfors och 

bidrag från staten behövdes i båda kommunerna. Samtidigt fanns det 

en oro för att det lokala självstyret skulle urholkas av statens 

inblandning. Skilda statsbidrag för försöksverksamheten och för 

läroverken påverkade rimligen händelseförloppen. Ett exempel är när 

timlärare anställdes i Arvika för att kunna erhålla bidrag. Jag har 

emellertid endast översiktligt berört ekonomiska frågor i de två 

kommunerna. Studier av hur kommunerna hanterade ekonomin, 

bidrag och ekonomiska samarbeten med andra kommuner samt hur 

statens förändringar gällande bidragen påverkade kommunernas 

ageranden kan ge ytterligare kunskap om kommunalt 

handlingsutrymme och genomförande av statligt initierade reformer.  

Jag vill också betona att lärarnas roll i processen, med ett annat 

källmaterial, skulle vara intressant att utreda. Till viss del synliggörs 

lärarna i skolkommissionens samling av brev från lärare, brev som 

rimligen påverkade skolkommissionens arbete, men också utifrån 

folkskoleinspektörens brev om att lärares vilja av att experimentera 

sannolikt påverkades av deras ökade arbetsbörda med ett stort antal 

inflyttningar i Storfors. Bristen på lärare, särskilt på det nya högstadiet, 

de större skolenheterna och införandet av nya tim- och läroplaner gör 

att det finns flera uppslag för att undersöka lärares roll i processen till 

grundskola.  

Slutligen kan konstateras att formuleringsarenans beslut om 

försöksverksamheten och beslutet om grundskolan till stor del 

handlade om att landsbygdens skolor skulle reformeras för att fler barn 

skulle ges möjlighet till utbildning, vilket skulle innebära ett mer 

likvärdigt skolväsende. Centraliseringen av högstadiet innebar 

emellertid ungefär detsamma som att vissa kommuner hade haft 

läroverk och andra inte. Det blev förvisso fler högstadieskolor än vad 

antalet läroverk varit och framförallt var utbildningen avgiftsfri och 

nioårig skolplikt gällde för alla. Inte desto mindre innebar 

centraliseringen av högstadier att vissa orter blev större och fick en 

högstadieskola och de som var mindre blev kanske till och med ännu 

mindre och förlorade kanske också sina skolor till den centraliserade 

skolan.  
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I den mån man anser att en skola "i byn" är positivt för "byn" blev det 

för landsbygden sämre med centraliseringen av högstadiet. 

Centraliseringen innebar längre skolresor och längre avstånd, vilket 

också medförde kostnader för kommunerna. I Storfors innebar 

förändringen att det blev en utveckling ”framåt”. I Arvika fanns 

uppfattningar om att förändringen blev till det sämre. Arvika 

”förlorade” en skola (läroverket), en skola med högre rang än den som 

skulle införas. Storfors ”vann” en högstadieskola.  
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Summary 

 

Different ways to a uniform school? 

A study of the establishment of the nine-year compulsory school at the 

municipal level, 1950–1968 

 

At the time of the development of welfare in Sweden, there were 2,498 

municipalities, each with its own right of taxation, and the school 

system consisted of parallel educational paths. Elementary schools 

(Folkskolor), which were the responsibilities of the municipalities´ 

were organised differently, however with financial support from the 

state. In the emerging welfare state during the 20th century, 

democratisation was central along with modernisation. These were 

processes that had begun with the transition from an agrarian to an 

industrial type of society and along with the wish for influence and 

participation in social debates and political decisions. Welfare reforms 

were decided at state level and it was the municipalities' task to 

implement the reforms. However, the small municipalities were seen 

as a problem regarding the implementation of welfare reforms and the 

problem of small municipalities was an established problem 

formulated in the national political debate. In these debates about 

modernisation and democratisation, educational issues were a 

significant factor and education for rural and urban children was 

something that was investigated and debated at state level. 

After the Second World War, the development of the Swedish welfare 

state took off. A democratic society would ensure people, regardless of 

geographical or social background, the same quality of life. The 

democratisation of the school system was one of the goals of the 

national policy. This meant, among other things, similar possibilities 

for education. After the Second World War the idea of a uniform school 

intensified, and when the 1946 School Commission replaced the 1940 

School Inquiry, opponents of, and advocates for, debated the uniform 

school. 

In 1962, the parliament decision of a uniform school, the nine-year 

compulsory school, replaced the nearly hundred-year-old school 

system. Prior to the decision, the subject had been extensively debated, 

investigations had been carried out, reforms had been decided and an 

experimental operation with a uniform school had been accomplished 

out. The implementing of greatest school reform in Sweden at that time 

was the responsibility of the municipalities. The basic idea of a uniform 
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school was to eliminate differences between regions, municipalities 

and students. 

The importance of the local community for the development of the 

school system during the 19th century has been touched upon by 

several researchers. However, interest in the changes to the school 

system during the 1950s and 1960s has largely focused on 

developments at national level. My interest is different, by focusing on 

municipal conditions, and local interests, the implementation of 

political reforms can be nuanced. This thesis aims to investigate and 

analyse the establishment of the nine-year compulsory school at the 

local level, 1950–1968 and thereby make local interests and the 

importance of local conditions visible for the establishment of the 

compulsory school. Therefore, an investigation of two different 

municipalities' implementation of the nine-year elementary school was 

of interest, not only to compare and find variations but also to 

investigate which possible common factors at the local level had an 

influence. By understanding the importance of various factors for the 

successful implementation of policy, and also what challenges may 

arise when implementing school reforms, we can problematize the 

relationship between state and municipality regarding the 

democratisation of the school system.  

To examine the local level and the changes in the school system during 

the 1950s and 1960s, two different types of municipalities in Värmland 

were chosen; Arvika with a variation of companies and a tradition of 

higher education and Storfors with mainly manufacturing, the main 

one being Uddeholm AB. By following the process from the parliament 

decision in 1950 on a uniform school experiment to the introduction on 

a nine-year compulsory school in the 1960s, in Storfors with an 

elementary school and Arvika with higher secondary school and 

gymnasium (läroverk), I have investigated how different local 

conditions and local actors influenced, managed and carried out, or did 

not carry out, changes related to the school system. The ambition is to 

contribute to increased knowledge about different municipalities' 

management of school organizational issues from a historical 

perspective, which can contribute to new insights and knowledge about 

municipal room for action and the development of the school system, 

as well as perspectives on social reform work in general after the 

Second World War. 

After World War II the development toward modernisation and 

democratisation was not solely a Swedish phenomenon. The 

introduction of a nine-year compulsory school applies well to global 
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trends. Research on the development of school systems in the Nordics, 

Europe and the USA show similar tendencies regarding the 

relationship between the local and the central as well as regarding the 

goal of introducing a more democratic and equal school. Several 

researchers have also emphasized the local community, more precisely 

the municipalities, as active in the construction of the Swedish welfare 

society. When it comes to the introduction of the nine-year compulsory 

school, however, the local perspective is not as explored. The 

importance of the local community for the development of the school 

system has mainly concerned research on the latter part of the 19th 

century, the time when the school system that I have investigated was 

formed. That research shows that the school system was not primarily 

a part of the rise of the modern school system. It was not unusual for 

public and private holders of power to make agreements about the 

municipality's future during the 20th century, which can be seen as 

governance from several directions. It also shows that local social 

mechanisms that existed for a long time, for example from the older 

farming society, influenced the processes and that the expansion of the 

school system was also framed by bad decisions, conflicts and 

misjudgements and collaborations between different social interests. 

Descriptions of the importance of social mechanisms for the growth of 

the school system have also played a role in my choice of municipalities. 

Interactions between local actors and geographical aspects, for the 

implementation of political decisions, show that decision-making was 

mainly shaped based on local conditions and that state decisions were 

important for municipal operations in general, but not when it came to 

details. Several municipal investments were also made based on the 

needs of the local business community and private contributions and 

their importance for schools at the local level has been presented. 

The importance of different actors and the importance of the local 

conditions for decisions are of relevance to my investigation.  

The conflict between supporters of the elementary school and 

supporters of the higher secondary school is of particular interest. 

Different views on the status of the teacher categories and the 

education offered in the different school forms influenced the attitude 

to the uniform school which is visible e. g. in Arvika where the 

supporters of higher education slowed the process down in different 

ways.  

The local conditions had an impact when, despite the merger, several 

municipalities were too small to be able to fully implement uniform 
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schools, which is shown in Storfors where they had to cooperate with 

nearby municipalities. 

Researchers have pointed out that surrounding factors such as 

business and corporate interests as well as cultural and political 

conditions influenced what happened in a municipality, for example, 

the location of schools. There were thus more actors than politicians 

and officials that were of importance for the local school organisation. 

Variations and ambiguities in local political work during the post-war 

period were affected by the expansion of municipal administration and 

by changes in ever-growing tasks for the municipalities.  

In agreement with other educational history researchers, my view is 

that education should be understood as part of a larger context, where 

the implementation of reforms is more complex than explained by 

individual variables. Many investigations of and about policy processes 

are seen as a form of implementation with a top-down or bottom-up 

perspective, as vertical processes between state and municipality. 

However, the processes from formulation to realisation are rarely 

about straight lines. Rather, they are about dynamic, non-linear 

processes that can both start and end in different ways, by different 

actors and for different reasons. It is the latter perspective that has 

been of interest to this thesis. 

State inquiries began to examine municipal mergers because many of 

the municipalities were too small to organise the nine-year compulsory 

school and other welfare reforms.  The first merge occurred in 1952 and 

affected the municipalities in different ways. One effect was that the 

mergers increased the municipalities' rate of expansion. A municipality 

with a low level of service that merged with a municipality with a higher 

level of service reasonably did not accept their lower level. 

Municipalities' desire not to be worse than their neighbouring 

municipality could thus influence decisions in a municipality. The 

purpose of the municipal mergers was to improve the possibilities for 

social reform policy where the municipalities were considered to be 

executors of state intentions. At the same time, self-initiated 

collaborations between municipalities and local knowledge were 

considered to be significant for municipal freedom. The distrust of the 

municipalities' ability to implement welfare policy on the other hand 

led to state inspections and controls, which could influence the local 

room for action. 

Regardless of which concepts or theories used to describe the policy 

process, the relationship between policy and practice is of relevance, in 
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other words, the relationship between the above-mentioned arenas: 

state and municipality. The central decision-making, the arena of 

formulation, and the local arena, the arena of realisation. Although the 

two arenas operate at different levels, they are not completely separate. 

What happens in the arenas is affected by changes in the distribution 

of responsibilities and by the surrounding society, factors that are not 

constant. The way from the political formulation of reform at state level 

to the concrete implementation at local level is long and numerous 

things can happen along the way, as various circumstances affect the 

process in different phases and different ways. Even the decision-

making in the formulation arena can be influenced by, for example, the 

interests of different actors, which leads to abstract decisions. The main 

reason is that different interests often lead to compromises for 

decisions to reach a consensus. The unified school experiment in 1950 

was a decision based on compromises, an example of how the interests 

of different actors at state level led to an abstract decision. Different 

interests can also affect how the decisions are communicated at the 

local level which in turn can affect how decisions are implemented. 

School organisational changes can be modified to the interests of local 

actors and local conditions. The local context and the municipalities' 

room for action have been explored by other researchers, both 

nationally and internationally. The gap between the state’s formulated 

policies and the municipal realisation of these policies can broadly be 

explained as the local space for action. In this thesis, this means that 

school organisational changes are assumed to be adapted to local 

conditions and local interests. 

A basic assumption for me is that the implementation of what became 

the nine-year compulsory school was largely influenced by what can be 

called the local space for action, simply explained, what is done at the 

local level to implement decisions. The municipality's room for action 

has been explained as a question of the will of local politics and of the 

pictured problem that confronts the municipality. Although, a narrow 

understanding of the concepts of will and problem image could limit 

the analysis and important aspects of the studied process risk being 

lost. Therefore, I used the concept of local relations and the concept of 

local interests, which I related to political will and problems. The 

difference is that my pairs of concepts, local interests and local 

relations, open up an analysis that includes actors outside of politics as 

well as local relations that are not defined as a problem. To analyse the 

interests and conditions that influenced the process at the local level, 

the investigation is laid out as a comparative case study of the 
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elementary school implementation in Storfors and Arvika during the 

years 1950-1968 (picture 1.1.). Both are examples of two smaller 

municipalities, but they differ in several respects regarding, for 

example, business structure, area, number of inhabitants/km2 and, of 

particular interest for a study on the growth and development of the 

school, access to higher education in the locality. Through my choice to 

examine the process in two municipalities, factors that previous 

research has highlighted as relevant to the implementation of reforms, 

for example, the importance of different local conditions such as the 

tradition of higher education, surrounding municipalities and the 

centralisation of upper secondary school, which includes distance and 

school routes, can be examined and analysed. 

By studying two municipalities, in addition to the in-depth analysis of 

the individual municipality's process, it is possible to compare by 

analysing similarities and differences and thus reach a broader 

knowledge of local conditions and local actors of importance for the 

establishment of the elementary school at the local level. Regardless of 

the conditions or interests in a municipality to implement the unified 

school, the establishment of the nine-year compulsory school became 

a common denominator for all of Sweden's municipalities. As 

mentioned, however, there was, generally speaking, a lack of trust in 

mainly rural municipalities regarding the implementation of reforms 

by state authorities. The choice to investigate two different 

municipalities, with different economic and educational profiles, was 

about a desire to understand how different conditions have had an 

impact on the municipalities' reform work. One hypothesis was that a 

municipality like Storfors with a strong tradition of industry had 

different conditions and approaches than Arvika, with a tradition of 

higher education through secondary school.  

The most important source of material for the investigation is 

municipal archive documents, mainly from Storfors and Arvika, and 

also from the municipalities that cooperated with Storfors. The local 

level in this investigation is limited to what concerned the organisation 

of the school system, not what happened in the classrooms. In the 

reading of the municipal material, different actors appeared who 

influenced and motioned issues of interest regarding the school system. 

Furthermore, various local conditions, such as geographical and 

economic, influenced the decisions and the implementation of reforms. 

In the analysis and interpretation of the empirical data, as explained, I 

have taken the concepts, local interests and local conditions as well as 

aspects of the dialogue between the local level (the realisation arena) 
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and state level (the formulation arena). These different arenas have 

also influenced the choice of material from the different levels.  

In the first place, material from the public-school board in Storfors and 

Arvika has been used, as it was the public-school board that was 

responsible for the public school and the experimental activities. 

Through a close reading of the public-school board's minutes from 

1950–1969, it becomes visible how cases were handled and what 

decisions were made. The minutes also show how different groups, in 

the archive material for example referred to as boards or committees, 

were created to investigate various issues before decisions. Also, 

documents from the higher secondary school board (HAL) in Arvika 

and the public-school inspectors in eastern and western Värmland 

have been used together with material from the primary school 

inspectors.  

Through the example of Storfors and Arvika, I have been able to 

demonstrate that the process of the nine-year compulsory school was 

not solely a municipal matter. Even if the processes in the two 

municipalities were affected by the state decisions (formulation arena) 

local actors and local conditions also affected the processes. As 

previous research has shown, there was a high degree of variation in 

how the school system was shaped locally, the same applies to local 

decision-making. It too was influenced and shaped based on local 

conditions. From the analysis of the process in Storfors and Arvika, 

three main results can be discerned: 1) the establishment of the nine-

year compulsory school at the local level was largely about initiating 

and completing processes sideways, within and between 

municipalities, not only vertical processes between state and 

municipality. 2) The local tradition, which can also be called the local 

culture/tradition or social mechanisms, influenced the processes in the 

two municipalities and 3) the process in the local realisation arena was 

largely driven by what we would call civil servants. 

The most prominent actors in the two municipalities were the head 

teachers (called “principal” after 1958) and the principal of the higher 

educational institution in Arvika. They acted mainly in the role of 

bureaucrats, as civil servants, even though they had political 

assignments as well. Their management of the implementation was 

related to both the interests of the municipality in which they worked, 

as well as the expectations of the professional role that the head 

teachers and the principal occupied. Secondly, it can be stated that the 

municipal politicians, in their role as members of the school board and 

municipal council/city council, did not play a big part in investigations 
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and decision-making during the processes. Even if it was the school 

boards in the two municipalities that were responsible for the 

municipal school organisation, it was for the most part the head teacher 

who prepared matters, presented proposals, promoted various issues 

and had contact with other actors. Those who were appointed in the 

investigation groups locally were usually the same people; always the 

head teachers and the principal of the higher education. Other actors 

of importance were the industry in Storfors and the municipalities 

surrounding Storfors and Arvika. In Storfors the local manufacturing, 

Uddeholm AB affected e.g. the content of the vocational education, in 

Storfors. The surrounding municipalities and their actions affected 

Storfors and Arvika in different ways. For example, if the surrounding 

municipalities cooperated to organise the school by themselves, Arvika 

would lose students. If instead, they wanted to use Arvika’s schools, 

Arvika had to organise for their pupils.  

The local conditions that had an impact on the establishment of the 

nine-year compulsory school in the municipalities were the tradition of 

higher education and the tradition of the industry.  Other local 

conditions such as the size of the municipality, number of inhabitants, 

access to school premises, trained teachers, school buses, road 

connections and the local conditions of neighbouring municipalities 

also affected the implementation. Local conditions and local interests 

largely influenced the establishment of the nine-year compulsory 

school, which can be described as processes that took place within and 

between the arenas of realisation, not primarily between the arena of 

formulation and realisation. There are several examples from Storfors 

and Arvika of sideway processes, within and between municipalities. 

For example, study visits were made to other municipalities to learn 

from others' experiences. There was also correspondence between 

municipalities. Within the municipalities, investigative groups were 

appointed. In the investigation groups, local investigations were 

carried out, for example, regarding the attitudes of parents and 

students before decisions about the school organisation were made. 

Cooperation between municipalities could start by the municipalities' 

own initiative. In these collaborations, investigation groups were also 

appointed with representatives from the various municipalities to be 

able to make agreements between the municipalities regarding costs 

and compensation as well as on school construction and placement of 

different vocational educations and other things that contributed to 

changing the school organisation. 
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The distrust that existed towards the ability of smaller municipalities 

to manage the welfare reforms that the state initiated and decided upon 

can be questioned. My results show that there were variations in how 

the implementation of state reforms were accomplished at local level, 

regardless of whether it was urban or rural. The municipality of 

Storfors was a relatively small organisation which efficiently and 

through collaborations built a brand-new school and which, despite 

difficulties in recruiting teachers, established the nine-year compulsory 

school without delay. In Arvika the tradition of higher education 

slowed the implementation of the nine-year compulsory school since 

the group that supported the higher secondary school did not have faith 

in the new school organisation.   

The building of the Swedish welfare system consisted of different 

suggestions and solutions. A uniform school was one of the reforms and 

this study shows the importance of local studies to understand how 

different actors and different local conditions affect the arena of 

realisation.   
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Bilagor





Bilaga 1. 
 

Deltagande kommuner i Enhetsskoleförsöket 1949-1961.  

(Bearbetning från Marklund 1982, s. 471-475.) I sammanställningen redogörs 

endast när en kommun påbörjade försöksverksamhet. Exempelvis startade skolor i 

Stockholm varje år från 1949, men redogörs endast för 1949.  För län, 

kommundelar och skolor se Marklund (1982). Se också Román och Ringarp (2016) 

som har gjort en geografisk sammanställning av försöksverksamhetens 

kommuner. 

 

  

1949/50: Stockholm, 

Österåker, Öland, Vifolka, 

Åhus, Burlöv, Lerum. 

Sura, Bollnäs Lillhärdal, 

Skellefteå, Hietaniemi, 

Timrå 

  

  

  

  

  

  

  

  

1950/51: Linköping, 

Mörbylånga, Svedala, 

Laxå, Skön, Råneå 

1951/52: Sundbyberg, 

Huskvarna, Helsingborg, 

Nederkalix 

1952/53: Gustavsberg , 

Södertälje, Perstorp, 

Kjurunda, Töre 

1953/54: Jönköping, 

Staffanstorp, Göteborg, 

Rämmen, Ramnäs, Bergsjö, 

Boo 

1954/55: Boo, Älghult, 

Degerberga, Malmö, 

Kolbäck, Falun, 

Sundsvall 

1955/56: Botkyrka, Ekerberga, Skurup, 

Hallstahammar, Kolsva, Skultuna, 

Söderala, Holmsund 

1956/57: Ljusterö, Braås, Lenhovda, Nottebäck, Fagerhult, 

Åseda, Finnskoga/Dalby, Fjärdhundra,  Nätra, Edefors, 

Jokkmokk 

1957/58: Enhörna, Växjö, Gamleby, Överum, Lund, Nödinge, Tranemo, 

Karlsborg, Mölltorp, Tibro, Skövde, Storfors, Kroppa, Ullvättern, 

Dingtuna, Kungsåra, Tillberga, Vittinge, Västerlövsta, Västerås, 

Hedesunda, Valbo, Österfärnebo, Alnö 

1958/59: Salem, Turinge, Östertälje, Enköping, Södra Trögd, Åsunda, 

Oxelösund, Mjölby, Södra Valkebo, , Södra Sandby, Torn, Hasslerör, 

Kållands Råda, Mariestad, Lidköping, Lugnås, Ullervad, Arvika, 

Ekshärad, Kristinehamn, Norra Ny, Älgå, Arboga, Fagersta, Köping, 

Norberg, Sala, Västerfärnebo, Hässjö, Mo, Brunflo, Frösö, Häggenås, 

Lit, Rödön, Östersund, Bureå, Tärna, Umeå, Hjortlax, Piteå, Tärendö, 

Överkalix 

1960/61: Häverö, Solna, Norra trögd, Hölö, Kärna, Norra Valkebo, 

Vreta kloster, Hakarp, Algustboda, Alvetsa, Bergunda, 

Hjortsberga, Hovmantorp, Ljuder, Mellersta Kinnevald, Rottne, 

Emmaboda, Ottenby, Vissefjärda, Ausås, Kvidinge, Kinna, Skene, 

Svansjö, Örby, Binneberg, Järpås, Undenäs, Fryksände, Gräsmark, 

Hagfors, Holmedal, Lysvik, Sillerud, Sunne, Töcksmark, Vitsand, 

Årjäng, Östmark, Mosjö, Örebro, Möklinta, Bjursås, Boda, 

Enviken, Rättvik, Stora Kopparberg, Svärdsjö, Arbrå, Enånger, 

Gnarp, Hamrånge, Hanebo, Norrala, Rengsjö, Söderhamn, Skog, 

Björna, Gideå, Grundsunda, Selånger, Frostviken, Föllinge, 

Hacksås, Hotagen, Ström, Sveg, Bygdeå, Lövånger, Nysätra, 

Vännäs, Arvidsjaur, Pajala. 



Bilaga 2. 
Storfors med angränsande kommuner före 1952  

 

Källa: Lantmäteriet, CC BY-SA 2. 
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Distrikt_Storfors.jpg  

Areal och antal invånare i Storfors, Kroppa, Ullvättern, år 1950  

Källa: Statistiska centralbyrån (1952), tabell 1 s. 86. 

 Areal Antal 

invånare 

Antal barn under 15  

år 

Invånare/km2 

land 

Storfors Köping 84 km2 3 491 835 47 inv/km2 

Kroppa (angränsade nordost 

till Storfors) 
167 km2 2 671 647 18 inv/km2 

Ullvättern* 378 km2 2 827 737 9 inv/km2 

Varav: Bjurtjärn 182km2 1 286 319  

Varav: Lungsund 196km2 1 541 418  

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Distrikt_Storfors.jpg


Bilaga 3. 
 

Folkskolestyrelsen/skolstyrelsen i Storfors, ordinarie ledamöter, 1949-

1967.  

 

 

Yrkeskategorier representerade i Storfors folkskolestyrelsen/ 

skolstyrelsen 1950–1968 

 

 

 

 

Källa: Folkskolestyrelsen-skolstyrelsen: Diarieförda handlingar 1-70 1963, E1:6; 
Protokoll 18/9 1957 – 31/12 1963 AIa:2; Folkskolestyrelsen-Skolstyrelsen 
Protokoll 1964-1966 AIa:3. Protokoll 9 januari 1964. (SKA) 

 

  

Folkskolestyrelsen 1949-

1955 

Folkskolestyrelsen 1956-
1959 

Skolstyrelsen  
1960-1963 

Skolstyrelsen 1964-
1967 

Ingenjör Uno Nykvist 

(ordf. ingenjör)  

Uno Nykvist (ordf.) Uno Nykvist (ordf.) Uno Nykvist (ordf.) 

Sven Rosenkvist (v .ordf.,) Sven Rosenkvist (v ordf.) Sven Rosenkvist (v ordf.) Knut Nilsson (v. 
ordf.) 

Erik Johansson  Yngve Leander John Lindfors  (60-63) Johan Liljefors 

Elsa Blom Elsa Blom Elsa Blom  Elsa Blom 

Karl V Pettersson Karl V Pettersson Karl V Pettersson Karl V Petersson 

 Nils Nilsson (platsen tillkom 

med förslaget om lag om ny 
skolstyrelse) 

Nils Nilsson (57-62)  

 Viola Jansson (platsen 

tillkom med förslaget om lag 
om ny skolstyrelse) 

Viola Jansson   
 

Viola Jansson 

  Per Nordsjö (juli 62-dec 
63-67) 

Per Nordsjö 

Ingenjör, postmästare, rörverksarbetare, 
brukstjänsteman, förvaltare, fru, skogsarbetare, 
kontorist, kyrkoherde.  
 



Bilaga 4. 
Storfors folkskolestyrelse/skolstyrelses budgetförslag för skolan i 

Storfors året 1950 samt åren 1959-1965 

Budget-
förslag 
läsåret 

Lärarlöne
r 

Statsbidrag 
lärarlöner 

Differens 
Mellan 
lönekostnad  
Och bidrag 

Lön vakt-
mästare 

Under- 
visnings-
materiel 

Hälsovård/
tandvård 

Kostnader 
totalt 
bespisning 

Statsbidrag 
skol-
bespisning  
& portions 
ersättning 

1950 110 000 104 000 -6000 5736 1500 1750 1000 0 

1959 399 000 350 000 -49 000 11 400 3000 5800 18 100 2200 

1960 491 000 406 700 -84 300 11 930 3000 5800 18 300 2200 

1961 640 000 490 000 -150 000 12 600 5000 6500 72 300 17 000 

1962 880 000 744 000 -136 000 13 700 15 000 8500 Uppgift 
saknas 

Uppgift 
saknas 

1963 1 120 000 1 050 000 -70 000 15 200 15 000 8500 199 200 43 000 

1964 1 230 000 1 304 000 +74 000 16 000 15 000 7500 215 900 37 000 

1965 1 296 000 1 067 000 -229 000 18 500 30 000 8400 202 500 37 000 

 

 

Källa: Bilaga till protokoll 23 september 1949 §6 AIa:1; bilaga till Protokoll 16 
september 1958 §93 AIa:2; bilaga till Protokoll 8 september 1959 § 142 AIa:2; 
bilaga till Protokoll 26 september 1960 §151 AIa:2; bilaga till Protokoll 28 
september 1961 §148 AIa:2; bilaga till Protokoll 24 september 1962 §128 AIa:2; 
bilaga till §154/1963 AIa:2; bilaga till §196 1964 AIa:3;  Skolledarenkät icke 
diarieförd korrespondens 1968-1970 FII:14 (SKA). För uträkningar: Edvinsson & 
Söderberg (2011).  

Observera att statsbidrag utgick för lärarlöner under redovisade år. 
Statsbidragen följde i stort sett samma kurva som löneutvecklingen. 
Från redovisningsåret 1958/59 gällde nya och förenklade 
bestämmelser för statsbidrag. Dels sammanfördes de skilda bidragen 
till ett gemensamt för avlöning åt lärare och bidrag till skolan gavs 
efter antalet lärartjänster. 



Bilaga 5. 
Arvika med angränsande kommuner före 1952  

 

 

Källa: Lantmäteriet, CC BY-SA 2.5, 
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=41161170  

År 1952 bildades storkommuner: Boda, Brunskog och Mangskog slogs 

samman till Brunskog; Bogen och Gunnarskog bildade Gunnarskog; 

Högerud, Stavnäs och Värmskog bildade Stavnäs; Ny samt Älgå blev 

Älgå. Glava samt Arvika stad var oförändrade. År 1971 bildades Arvika 

kommun av Arvika stad samt dessa storkommuner, frånsett Brunskog 

och Stavnäs där endast huvuddelen av kommunerna ingick.   

https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=41161170


Bilaga 6. 
Folkskolestyrelsen/skolstyrelsen i Arvika, ordinarie ledamöter, 1950-

1968 

Folkskolestyrelsen 
1950 

Folkskolestyrelsen 
1953 

Folkskolestyrelsen 
1955 

Skolstyrelsen 
1958 

Skolstyrelsen 
1962 

Skolstyrelsen 
1968 

Per Nyberg (ordf.) Per Nyberg (ordf.) Per Nyberg (ordf.) Birger Sohlberg 
(ordf.) 

Birger Sohlberg 
(ordf.) 

Bengt Lindberg 
(ordf.) 

Artur Andersson Artur Andersson Artur Andersson Gunnar Hedén Åke 
Fredricksson 

Marin Hellström 

Björn Fritz Björn Fritz Björn Fritz Carlos M Näss Arthur 
Andersson 

Anders Strand 

Alf Johansson Ellen Adolfsson Ellen Adolfsson Karl-Erik Eriksson Ellen Adolfsson Einar Hult 

Karl-Erik Ivarsson  Karl-Erik Ivarsson  Karl-Erik Ivarsson  Sven Eriksson Paul Johansson Märta Persson 

Konrad Moberg Arthur Inglander 
(rektor HAL, invald 
från 1952) 

Arthur Inglander 
(rektor HAL) 

Artur Andersson Martin Mellbin Karl-Erik 
Wickberg 

K.G Nylander (rektor 
Yrk) 

K.G. Nylander (rektor 
Yrk) 

K.G Nylander (rektor 
Yrk) 

Karl-Erik Ivarsson Stig Nordanstig Sven Junzell 

Elna Nyhlén Elna Nyhlén Elna Nyhlén Martin Mellbin John Wassberg Geroge Boström 

Karl Nilsson H. Walltin H. Walltin Ola Ekbom Johan Wästlund Dag Köhlqvist 

Gunnar Persson Erik Sundgren Erik Sundgren Ellen Adolfsson   

Sten Rundquist Sven Hallgren Sven Hallgren Harry Forslund   

 Sten Rundquist Sten Rundquist Herbert Nilsson   

   Paul Johansson   

   Alf Johansson   

Överlärare: Carlos 
M Näss * 

Överlärare: Carlos M 
Näss * 

Överlärare: Carlos M 
Näss * 

Skolledare: Artur 
Inglander och 
Karl Gottfrid 
Nylander* 

Rektorer:  
Arthur 
Inglander, 
Reidar Nyberg, 
Erik Norelius, 
Ingemar Libert* 

Skoldirektör 
Skolkamrer 
Kanslist  
Rektorer 
Studierektorer 
** 

*Överläraren. Skolledare och rektorer deltog på möten men hade ingen formell 
rösträtt. 
** Titlar istället för namn då syftet är att påvisa den ökade administrationen. 
Arthur Inglander var inte längre rektor, i övrig är namnen desamma som för 
1962.  
 Yrkeskategorier representerade i Arvika 

folkskolestyrelsen/skolstyrelsen 1950-1968. 

1950-1957 

Metallarbetare, Folkskollärare, Hemmansägare, 

Exekutionsbiträde, Järnhandlare, Chaufför, 

Gatuförman, Fru, Rektor, Pappersarbetare, 

Redaktör 

1958-1968 

Metallarbetare, Förman, exekutionsbiträde, Fru, 

Verkstadsarbetare, Redaktör, Målarmästare, tandläkare, 

hemmansägare, Häradshövding, Färghandlare , Studierektor, 

Disponent , Verktygsgravör, Rektor, Adjunkt, Filialchef 

Källa: Skolstyrelsen protokoll, AI:8; AI:9, AI:10, AI:20; Arvika stad 
Skolstyrelsen redogörelser/berättelser 1961-1970 BI:2; Arvika stad 1911-1970 
skolstyrelsen protokoll div år, AI:8, AI:9, AI:10, AI:11. (AKA). 



Bilaga 7. 
Uppdrag för skolledare i Arvika. Sammanställningen ger en uppfattning om det 
breda uppdraget men ska inte ses som en total och definitiv sammanställning av alla 
uppdrag.  

Källa: Div. protokoll från Arvika kommunarkiv; Wikström & Wagnsson (red.) 
(1942) s. 682; Arvika högre allmänna läroverks arkiv, Årsredogörelser 1906-
1958 FI:1 (VA).   

Yrkesroll Politiska uppdrag  kommittéer och utredningar  

Carlos M Näss 
Distrikts-
överlärare 
(1944-1961) 

Ordförande i stadsfullmäktige (1946-
1963) 
Sekreterare i Folkskolestyrelsen (i 
egenskap av distriktsöverlärare) 
Ledamot i Drätselkammaren (1945-
1963) 
Suppleant i lokalstyrelsen samreal 
och kommunala gymnasieskolan 
ledamot och vice ordf. 
fattigvårdsstyrelse/kommun-nämnd 
Ordf. i hälsovårdsnämnd 
arbetar/småbrukar-nämnd/fullm. 
berednings-utskott 
V ordf. kommunstämma 
Ledamot folksolstyreslen 
Ordf. Arvikas stads 
undervisningsnämnd 
v.ordf. Ingesunds folk-högskola 
Utrymningschef Arvika stad 

1948: utredning om förutsättningarna för en försöksverksamhet i Arvika. 
1950: Byggnadskommitté för HAL.  
1952: Kommitté för anordnande av en treårig praktisk realskola i folkskolan. 
1954: Kommitté som skulle uppvakta SÖ, inkomma med förslag till plan för 
undervisningen på realskolestadiet och fungera som intagningsnämnd och 
besluta i angelägenheter som rör undervisningen på det stadiet.  
1956: Januari utredning om realskolans organisation. I oktober utvecklades 
kommittén till: Utredning om skolväsendets ordnande på realskolestadiet under 
övergångstiden för enhetsskolans genomförande 
1957,  
1956:Yrkesskolans ställning i den framtida skolorganisationen 
1956: Kommitté för utredning av skolorganisationen 
1958: Kommitté för förhandlingar med främmande kommuner 
1958: Kommitté för underhandling med landstingets undervisningsutskott 
gällande. Lokalerna i kv Verkstaden.  
1958: kommitté för personalorganisation på skolexpeditionen.  

Arthur 
Inglander 
Rektor på HAL 
(ht 1949-
1961)  

Ledamot i Stadsfullmäktige  
Ledamot folkskolestyrelsen från 1952  
Ledamot realskolstyrelsen 
Ledamot länsskolnämnden i 
Värmlands län 1958-1962. 

1950: Byggnadskommitté för HAL  
1952: Kommitté för anordnande av en treårig praktisk realskola i folkskolan 
1954: Kommitté som skulle uppvakta SÖ, inkomma med förslag till plan för 
undervisningen på realskolestadiet och fungera som intagningsnämnd och 
besluta i angelägenheter som rör undervisningen på det stadiet.  
1956: Kommitté för utredning av skolorganisationen 
1956: Januari utredning om realskolans organisation. I oktober utvecklades 
kommittén till: Utredning om skolväsendets ordnande på realskolestadiet under 
övergångstiden för enhetsskolans genomförande 
1958: Kommitté för förhandlingar med främmande kommuner 
1958: kommitté för personalorganisation på skolexpeditionen.  
 

K.G. Nylander 
(rektor 
yrkesskolan) 

Ledamot i folkskolestyrelsen  1950-
1957 (deltog sedan i egenskap av 
rektor.  

1958: Kommitté för förhandlingar med främmande kommuner  
1958: Kommitté för underhandling med landstingets undervisningsutskott 
gällande. Lokalerna i kv Verkstaden  kommuner 
1958: Kommitté för personalorganisation på skolexpeditionen.  
 

Birger 
Sohlberg  

Ordförande i skolstyrelsen, 1958-
1967. 

1958: Kommitté för förhandlingar med främmande kommuner 
1958: Kommitté för underhandling med landstingets undervisningsutskott 
gällande. Lokalerna i kv Verkstaden 
1958: Kommitté för personalorganisation på skolexpeditionen. 



Bilaga 8. 
Skolor i området Storfors före 1950, avvikelser kan förekomma.      

 



Bilaga 9.                                                     
Skolor i Storfors efter 1968, avvikelser kan förekomma.                   

 

 



Bilaga 10. 
Skolor Arvika skoldistrikt före 1950, avvikelser kan förekomma.        

 

  



Bilaga 11.  
Skolor Arvika efter 1968, avvikelser kan förekomma.                         

 



Olika vägar till enhetlig skola?
År 1962 fattade den svenska riksdagen beslutet om införandet av nioårig enhetsskola, 
grundskolan. Det var ett beslut som föregåtts av utredningar, debatter och en 
försöksverksamhet och som förändrade det skolsystem som funnits i Sverige i omkring 
100 år. Idén med enhetsskola var att demokratisera skolväsendet genom att alla skulle ha 
rätt till likvärdig utbildning och att skillnader mellan regioner, plaster och elever skulle 
motverkas.

Det var kommunerna som hade ansvaret att genomföra statens beslut och att införa 
enhetsskola trots att tilltron brast till kommunerna att hantera genomförandet. 
Rimligheten av den misstron kan emellertid ifrågasättas.

Denna undersökning av etableringen av grundskolan åren 1950–1968 i två Värmländska 
kommuner, Arvika och Storfors med skiftande lokala förhållanden och förutsättningar, 
visar hur införandet av grundskolan påverkades av lokala intressen och lokala förhållanden. 
Ytterligare resultat är att processer i sidled, inom och mellan kommunerna, tillsammans 
med kommunernas traditioner samt enskilda aktörer var centrala för etableringen av 
grundskolan.
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År 1962 fattade den svenska riksdagen beslutet om införandet av nioårig 
enhetsskola, grundskolan. Det var ett beslut som föregåtts av utredningar, 
debatter och en försöksverksamhet och som förändrade det skolsystem som 
funnits i Sverige i omkring 100 år. Idén med enhetsskola var att demokratisera 
skolväsendet genom att alla skulle ha rätt till likvärdig utbildning och att 
skillnader mellan regioner, plaster och elever skulle motverkas.

Det var kommunerna som hade ansvaret att genomföra statens beslut och 
att införa enhetsskola trots att tilltron brast till kommunerna att hantera 
genomförandet. Rimligheten av den misstron kan emellertid ifrågasättas.

Denna undersökning av etableringen av grundskolan åren 1950–1968 
i två Värmländska kommuner, Arvika och Storfors med skiftande lokala 
förhållanden och förutsättningar, visar hur införandet av grundskolan 
påverkades av lokala intressen och lokala förhållanden. Ytterligare resultat 
är att processer i sidled, inom och mellan kommunerna, tillsammans 
med kommunernas traditioner samt enskilda aktörer var centrala för 
etableringen av grundskolan.

Åsa Melin är adjunkt i historia vid Karlstads universitet, detta är hennes 
doktorsavhandling.
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