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FÖRORD 

Flera sammanfallande omständigheter har gett upptakten till 

föreliggande undersökning. Aren 1964-68 svarade författaren 

för vården av Robertsfors kyrkoarkiv i Bygdeå pastorat, Väs

terbotten. Samtidigt bedrevs studier i pedagogik vid Umeå 

universitet. Vid studiet av den pedagogiska mätningsläran 

uppkom tanken att försöka bearbeta husförhörslängdernas läs-

märken med den moderna pedagogikens kvantitativa metoder. 

Ett första försök utfördes och redovisades 1967. 

Fortsatta försök för skilda tider och socknar har visat att 

husförhörslängderna är möjliga att bearbeta på detta sätt. 

Därmed öppnar sig ett rikt och i stort sett obearbetat fält 

av betygsanteckningar - a lltsedan mitten av 1600-talet för 

t ex Västerås stift - för både vuxna och barn i fråga om 

katekeskunskaper, läskunnighet, "begrepp" m m. Interna

tionella kontakter har visat att detta källmaterial är helt 

unikt för Sverige och Finland. Dessutom ligger dessa typer 

av längder också till grund för Sveriges erkänt tidiga och 

goda folkstatistik. 

I denna rapport presenteras resultat från Bygdeå socken, där 

undersökningen först fick sin upprinnelse. Undersökningen 

utgör ett led i ett pågående forskningsarbete och fungerar 

närmast som en metodstudie och demonstration av källmateria

lets möjligheter. 

Forskningsarbetet har vuxit fram i samverkan med en lång rad 

forskare av olika fack och inriktning. Här vill jag uttrycka 

mitt tack till alla som i v älvilja bemött mina konsultationer 

för hjälp och rådgivning i den mest skiftande problematik, 

alltifrån vetenskapsteoretiska frågor och till praktiska 

handgrepp i datacentralens hålkortsstans. 
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SUMMARY 

The problems of literacy and illiteracy are very important 

in the developing countries today. Literacy and development 

are studied by h istorians also in the West. In Sweden and 

Finland there are special kinds of historical sources about 

literacy, namely catechetical parish records. In these 

records all members of the parishes are registered with 

marks on their reading skill, on their ability to memorize 

the catechism and on their comprehension of the catechetical 

knowledge. Such records are given for some of the dioceses 

since about 1650. In the first period, about 1650-1750, 

reading and memorizing marks are dominating. More and more 

information about the individuals is included: birth, migra

tion, for example, together - naturally - with information 

about name, sex, marriage status, family size, some social 

data and so on. Such a record with the parishioners listed 

family after family was often used for five to ten years or 

more in the catechetical examinations. This makes follow-up 

studies possible over specific points of time. 

This report is focused on the reading marks in the cateche

tical records. Many other approaches are possible. One 

approach is to study the beginning of the reading epoch 

about 1650-1750. Another is to compare this old informal 

reading training - mostly at home - with the training in 

the new formal school system 1842-1882. The latter alterna

tive is followed in this report. 

In a rural parish in northern Sweden, Bygdeå in Väster

botten, the two educational systems are compared during the 

years 1845-1873. At first the sources are discussed (Chapter 

2) and then they are listed in a figure (Fig. 3). The cate

chetical records (husförhörslängderna) and other records 

about birth, marriage, migration, death and so on are com

pared with data from the school. The usefulness of quanti

tative methods in comparing and following each individual 

in cross-sectinnal and longitudinal studies is demonstrated 

(Chapter 3). 



In Part II the adult population - 16 years and older in 1862 -

is introduced. Demographic data (Chapter 4) and data about 

yearly examination, memorizing, reading and compréhension 

(Chapter 5-8) are discussed. The parish was divided into 

examination districts, which were visited yearly by the 

priesthood for examination. Reading and comprehension were 

registered in special codes. 

The reading comprehension marks are analyzed by AID-analysis 

(Automatic Interaction Detector Analysis) and the results 

show some dependence on the social structure for example 

(Chapter 7-8). 

In Part III-V the records of the children are discussed. The 

social structure is found to be important for recruitment 

to the school during its first period 1847-62. The higher 

social strata send many of their children to school. Also 

the poor families tend to send their children to school 

more often than for example the peasants. For these poor 

families school is something of a "charity school". Also 

the reading marks and other marks in the catechetical records 

make the social structure clear for the children. And as a 

whole the result gives a picture of the total educational 

situation in a parish, where the social structure, school-

recruitment and marks in the catechetical records give the 

pattern (Fig. 46, page 240). Also it is shown that such 

catechetical records can be used for more general research 

about literacy in Sweden. 
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1â==PRQ§Lgû|î 

Även om rapporten är koncentrerad till källmaterialet i en enda 

socken och under en begränsad tid kan det vara på sin plats att 

antyda det vidare perspektivet för detta slag av forskning. 

INTERNATIONELLT PERSPEKTIV 

Alfabetiseringsprocessen betraktas som mycket väsentlig för det 

totala framåtskridandet i utvecklingsländerna i dag. Mer än en 

tredjedel av världens befolkning över 15 år är analfabeter. An

delen analfabeter i Afrika, Central- och Sydvästasien anges vara 
1 ) 

så hög som 80-85 procent. I syd- och östeuropeiska länder har 

alfabetiseringen genomförts sent - i st ort sett under detta se

kel. I Väst- och Nordeuropa däremot får vi räkna med betydligt 
2 ) 

tidigare läskunnighet. 

På grund av källmaterialets beskaffenhet är emellertid forsknings

läget olika i skilda länder i väst. I de flesta länder, t ex Eng

land, Frankrike, Tyskland och USA, tillåter källmaterialet i stort 

sett endast studium av i vad mån vigselhandlingar, testamenten, 

vittneshandlingar osv har underskrivits med namnteckning (sig

natur) eller ej. Forskning angående sådana källdata pågår f n i 

England och USA.^ 

1) I den rikhaltiga litteratur som berör också alfabetiseringen n 

i u-länderna hänvisas till t ex "Läskunnigheten i världen 1967-1969 * 
( 1 9 7 0 ) .  I  u - l a n d s a r b e t e t  å s y f t a s  " f u n k t i o n e l l  a l f a b e t i s m "  d v s  
yrkesutbildning i förening med undervisning i läsning och skriv
ning . - Jfr. UNESCO (1957) s.177-189 
2) Cipolla (1969), Schofield (1968), Stone (1969). 
3) Schofield (1968) sid. 319-324, redovisar och kommenterar det 
engelska källmaterialet. Det är dels av censustyp, t ex "the Toast 
Oaths" 1723, dvs ett upprop, som skulle undertecknas av alla 
över 18 år, dels utgörs källorna av vigselregister, där sedan 
1753 brudparen skulle skriva sina namn eller bomärken ("signatures" 
eller "marks") och vidare består källmaterialet av bevarade testa
menten, vittnesintyg och liknande handlingar, Schofield kommen
terar också möjligheterna och svårigheterna vid bearbetningen. I 
en jämförelse med det svenska materialet skriver han "I must say 
you were very fortunate in having the Catechetical parish records: 
these will clearly enable you to carry the analysis on to another 
level altogether." Brev till författaren den 29/12 1971. 
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Motsvarande källmaterial finns i viss utsträckning även i Fin

land och Sverige. Men i dessa båda länder föreligger ännu ett 

slag av källor alltsedan slutet av 1600-talet, nämligen de kyrk

liga förhörslängderna.^ Prästerskapet har nämligen bedömt och 

betygsatt sockenbornas katekeskunskaper, läskunnighet och "be

grepp" (samt i de sydligaste landskapen även i viss mån skriv

kunnighet) och noterat framsteg och färdighet år för år i hus-

förhörslängderna och andra förhörslängder. I dessa är således 

i princip alla sockenbor upptagna - i de tidigaste längderna in-

skrevs barnen då de började förhöras i åtta-tioårsåldern - och 

deras kunskaper noteras under hela livstiden i de olika upplagor

na av längder i en socken. På samma gång erhålls även en kon

tinuerlig uppföljning av familjer och enskilda år för år. Namn, 

födelseår, kön, civilstånd, gård och by, flyttning, dödsfall, 

viss social status m m kan utläsas i anteckningarna som ansluts 

till de centrala - och ofta många - kolumnerna om läskunnighet, 

kunskaper och förhör. De folkstatistiska uppgifterna kan dess

utom kontrolleras i parallella längder för födelse, vigsel, 

flyttning, dödsfall, mantalsskrivning osv. Sådana folkstatis

tiska noteringar får anses vara sekundära i husförhörslängderna 

under deras inledningsskede omkring 1650-1750. Därefter utnyttjas 

den folkstatistiska informationen mera medvetet alltsedan 1750 

genom tabellverkets tillkomst och verksamhet. Tillsammans ger 

dessa längder Sveriges erkänt tidiga och goda folkstatistik. 

Men anteckningarna om kunskaper osv förblir själva kärnan i 

husförhörslängdernas bruk och nyttjande ända till dess att det 
5 ) 

allmänna skolväsendet alltmer tar vid mot slutet av 1800-talet. 

I det internationella perspektivet framstår således forsknings-

möjligheterna som särskilt gynnsamma i Finland och Sverige. Det

ta gäller både den folkstatistiska informationen och källdata 

4) Även de svenska församlingarna t ex i Estland har haft sådana 
kyrkböcker, likaså den svenska kolonin S:t Barthélémy (1784-1878). 
Jfr Hyrenius (1942) sid. 286-297. 
5) Frågorna om källmaterialet behandlas utförligare i Johansson 
(1969, 1970) samt i kap. 2 i denna rapport. 
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om folkundervisningens tillstånd och utveckling alltsedan se-
B 1 nare delen av 1600-talet. Till det internationella forsknings

läget återkommer slutkapitlet. Här har en bakgrund erhållits 

för de följande exemplen på det svenska materialet. 

ALTERNATIVA FORSKNINGSUPPGIFTER. 

De svenska och finska förhörslängderna utgör ett i stort sett 

obearbetat forskningsfält av källdata angående läskunnighet m m. 

Visserligen förekommer summariska läskunnighetsundersökningar 

för gångna tider t ex i hembygdslitteraturen.^ Sådana resul

tat återges också - om än sporadiskt - i handböcker och mono-
B i 

grafier för kyrkans och skolans historia. Men specialstudi

erna är få. Bland de främsta märks Widéns behandling av två 

katekisationslängder från det tidiga 1700-talets finska lapp-
9 ) 

mark. Någon mer systematiserad utvärdering av källmaterialet 

har ej redovisats. Därför är forskningsuppgifterna många och 

synnerligen omfattande. 

I första hand gäller det att få en uppfattning om källmateri

alets förekomst, egenskaper och användbarhet för t ex kart

läggning av läskunnigheten i skilda tider och områden. En så

dan katalogisering i stora drag har också påbörjats vid peda-
10) 

gogiska institutionen i U meå. 

6} Kontakter med forskare i England, USA, Danmark, Island, Nor
ge har övertygat författaren om de speciella möjligheter som 
det svenska och finska (samt baltiska) källmaterialet ger vid 
detta slag av forskning, även om svårigheterna att komma till 
rätta med det oöverskådligt rika materialet och dess faktiska 
information icke på något sätt får underskattas. Särskilt har 
professor Kenneth A. Lockridge, University of Michigan, Ann 
Arbor, USA, gjort författaren uppmärksam på materialets möj-
li^hstGF* 
7) T ex Byström (1955)sid. 125 Fahlgren, red (1963) sid. 432-
434 Fellström (1950)sid. 196; Nordberg (1928) II, sid. 589-
593 Rönnegård & Lundberg (1966) sid. 11-18, 103 m fl. 
8) Bl a Hall & Wiberg (1962) sid. 132., Sjöstrand, II, (1965) 
sid. 315, 324 Westling (1885) sid. 264-76B Widén (1964) 
sid. 9-14, - 3fr Forsell (1833) s 58, Apardh & Ljungberg.(1863) 
9) Widén (1960) Del 4 s 404, 413 
10) Jfr Johansson (1969) sid. 16-44. - Exe mpel på typiska förhörs-
längder kopieras från mikrofilm, klassificeras beh katalogiseras. 
F n inriktas arbetet på Härnösands, Västerås och Lunds stift. 
Visby stift har redan inventerats, Andersson & Höas (1972) opubl. 
fyrabetygsuppsats .. 
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Därnäst krävs ingående förstudier, som både granskar källmateri

alets kvalitet, utvecklar metoder för olika slag av bearbetning

ar och skapar utgångspunkter och strategier för det fortsatta 

arbetet. Därvid kan verksamheten sättas in på olika geografiska 

områden och på skilda tidsavsnitt. Det bör t ex betonas att 

stiftspartikularismen i svensk kyrkohistoria gör sig starkt märk

bar i förhörslängdernas uppställning och utformning. Bestämmel

serna om längdernas förande har nämligen i äldre tid utfärdats 

stiftsvis. Dessutom skiftar naturligtvis källmaterialets ut

formning för olika tidsperioder. En väsentlig forskningsuppgift 

är t ex att behandla läskunnighetens begynnelseskede enligt des-
11 ) 

sa längder, dvs slutet av 1600-talet och början av 1700-talet. 

Ett annat tidsavsnitt, som med fördel kan bearbetas, är åren om

kring 1810-1815, varvid 1812-års uppfostringskommittés enkät

material från rikets alla församlingar angående folkundervis

ningens tillstånd kan bilda parallell källa till de samtida för-

hörslängderna? 2ktt tredje tidsavsnitt är 1800-talets mitt, då 

jämförelser kan göras mellan husförhörslängderna och skolans be

gynnande verksamhet.^^^ 

På det sistnämnda forskningsalternativet är föreliggande rapport 

ett exempel. 

RAPPORTENS AVGRÄNSNING 

I denna rapport presenteras ett lokalt och tidsmässigt begränsat 

historiskt material. Av skäl som antytts i förordet och som när

mare skall utvecklas i kapitel 3 har valet av källmaterial fal

lit på Bygdeå socken i Västerbotten och dess källor angående 

folkundervisningen vid 1800-talets mitt. 

11) Exempel på studier från denna tidiga epok ges för Möklinta i 
Västmanland, Hoby i Blekinge och Skellefteå landsförsamling i 
Västerbotten i Johansson (1969) sid. 18-19, 29-32. 
12) Två studier av detta slag har utförts dels för Sundsvall och 
dels för Nordmaling, Martinsson (1972), Sjöström (1971), Tre
betygsuppsatser, pedagogiska inst., Umeå univ. 
13) Ett antal undersökningar från skolans begynnelseskede har 
redovisats vid pedagogiska institutionen, Umeå univ. Förutom 
Bygdeå har följande norrlandsförsamlingar behandlats: Bjurholm, 
Degerfors, Lycksele, Sorsele, Skellefteå landsf., Själevad, och 
Sävar. Se Appendix II, där dessa trebetygsuppsatser kommenteras. 
- Inom ämnet historia har likaså en trebetygsuppsats redovisats 
för Köinge i Halland, Söderberg (1971). - Jfr Åkerman, Cassel 
& Johansson (1971) 
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Det bör framhållas redan inledningsvis att rapporten är be

gränsad också på det sättet att det i första hand är utantill-

kunskaper, läskunnighet och begrepp enligt husförhörslängder-

na som behandlas. Först i del V kom mer framställningen in på 

skrivkunnigheten och då gäller detta uteslutande skolbarnen. ~ 

Men även en sådan geografiskt och tidsmässigt avgränsad under

sökning behöver sättas in i en vidare föreställningsram. 

FOLKUNDERVISNINGEN VID 1800-TALETS MITT - ALL MÄN FÖRESTÄLLNINGS-

RAM 

Brytningsskedet mellan två huvudepoker i svensk undervisnings

historia infaller vid 1800-talets mitt. Den traditionella kyrk

liga folkundervisningen lämnar över en stor del av sin uppgift 

till den sedan 1842 påbjudna skolundervisningen. Processen är 

komplicerad och drar ut över tiden. Det gamla undervisnings

systemet med föräldraundervisning i hemmen behåller länge sitt 

grepp. På många håll har skolundervisningen svårt att stabili

sera sig. Ofta åberopas en fortsatt samverkan mellan de båda un-
14 ) dervisningsformerna. Den allmänna problematiken kan åskådlig

göras med en förenklad illustration av rapportens disposition, 

som också visar hur samma problematik återkommer i föreliggande 

undersöknings olika delar (Fig. 1). 

14) Den allmänna problematiken kommer till uttryck i riksdagens 
protokoll under 1840- och 1850-tale,t eller i litteraturen hos 
t ex Ekendal (185l-2)Folkskoleinspektörernas berättelser om 
folkskolorna i riket (1865), Paulsson (1866) m fl. I den övriga 
litteraturen märks Kastman (1880), Nordström (1968), Sjöstrand 
(1965), Svenska folkskolans historia II-III (1942), Westling 
(1900, 1911). 
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A) Traditionell 
Kyrklig folkunder
visning för alla 
(vuxna och barn). 

den gängse hem
undervisningen 
för barnens del. 

(DEL V) (DEL IV (DEL III-IV) 

B) Enbart gängse 
hemundervisning för 

C) Både skolgång 
och gängse hemun
dervisning för 
skolbarnen. 

D) Skolan fungerar 
som "medborgar
skola" för fler
talet elever. 

E) Skolan fungerar 
snarast som "fattig
skola" för fattiga 
elever med bristan
de hemundervisning. 

Fig. 1. Folkundervisningen vid 1800-talets mitt. Allmän före
ställningsram. Rapportens disposition. 

Genom att konsekvent i första hand utvärdera den gängse kyrk

liga folkundervisningen (A - B) och sedan på ett naturligt sätt 

låta den begynnande skolgången (C - E ) uppträda däri, fångas 

problematiken i sin helhet. Då kartläggs den traditionella 

folkundervisningen (A) till sin omfattning och betydelse, då 

preciseras det av folkskolestadgan godkända men likväl svår

tolkade samspelet mellan hemundervisning (B) och skolgång (C) 

och då attackeras också problemet om skolans faktiska funktion 

som påbyggnad ti ll hemundervisningen, "medborgarskola" (D), 

ellär som komplement till hemundervisningen, då denna är otill-
15 ) 

räcklig, "fattigskola" (E). Att ensidigt beskriva och betona 

skolgångens varierande tillväxt och genomslagskraft ger ej rätt

visa åt bilden. Processen som helhet behöver tas i beaktande 

genom intensiva jämförelser mellan de olika undervisningsfor

merna. Ett försök härtill görs i föreliggande studie. 

15) Figuren får naturligtvis ej pressas alltför starkt på sitt 
innehåll. Den tjänar främst som allmän ram för framställningens 
fortsatta disposition. - An gående spänningsförhållandet den 
första tiden mellan hem- och skolundervisning respektive mellan 
skolans funktion som förmedlare av utökad medborgerlig bildning, 
"medborgarskola" och dess funktion endast som ett komplement vid 
bristande hemundervisning, "fattigskola", se t ex Nordström (1968) 
sid. 15, 21, 44-46, 59-62. Thunander (1946) sid. 5, 9-12, 19-20, 
237-237. - Jfr Ekendal (1851) sid. 1-5, 44-64, Holmberg (1853) 
sid. 45-48, 83-95, 
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RAPPORTENS SYFTE 

Rapportens syfte är således (1) att presentera och granska 

ett konkret historiskt källmaterial, (2) att genom en be

stämd metodutveckling demonstrera materialets möjligheter 

samt (3) att söka utvinna hypoteser och strategier för fort

satt forskning angående folkundervisningens - främst läs

kunnighetens - ut bredning och utveckling i vårt land. 

Det utnyttjade källmaterialet exemplifierar i sin tur den 

antydda allmänna problematiken angående folkundervisningens 

tillstånd och utveckling vid 1800-talets mitt (Fig. 1). Dels 

behandlas den vuxna befolkningen 1862 i Byg deå södra socken

del, dels upptas barnen i skolåldern 1847-62 i samma byar 

till behandling. Därvid betraktas husförhörslängdernas an

teckningar om läskunnigheten m m som uttryck för den all

männa kyrkliga hemundervisningen av socknens barn. 

Den valda tidsperioden medger ännu en typ av undersökning. 

Den lagstadgade allmänna skolundervisningen har nämligen 

tagit sin början i Byg deå socken. Därmed öppnar sig en möj

lighet att i d etalj söka utvärdera den allmänna skolunder

visningens begynnelseskede i ett skoldistrikt. Förhörsdata 

i h usförhörslängderna ställs nämligen samman med anteckning

a r  f r å n  s k o l a n s  v e r k s a m h e t  i  s k o l m a t r i k l a r ,  e l e v l i s t o r  o s v .  

Varje individs identitet iakttages därvid i de parallella 

kä1lserierna. På så sätt jämförs i samm a byar och för samma 

individer hemundervisningen med den samtidiga skolundervis

ningen . 

Syftet låter sig formuleras i nå gra typer av konkreta fråge

ställningar. 
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FRÅGESTÄLLNINGAR 

Eftersom undersökningen är deskriptiv, metodutprövande och 

hypotesgenererande för fortsatt forskning angående folkunder

visningens utveckling enligt främst de kyrkliga förhörsläng

derna, konkretiseras syftet bäst i någr a grupper av typiska 

frågeställningar. 

1. Källkritiska frågor: I vilket syfte har källmaterialet 

tillkommit? Hur är källmaterialet beskaffat till sin struk

tur och till sitt innehåll? Vilken tillförlitlighet kan käll

materialet tillmätas? På vad sätt kan historisk källkritik 

och pedagogisk mätningslära samordnas i analysen av käll

materialet. Vilka slutsatser dras om källmaterialets beskaf

fenhet och användbarhet för fortsatta studier av folkunder

v i s n i n g e n  i  S v e r i g e  o s v ?  

2. Metodfrågor: Med vilka alternativa metoder kan källmate

rialet behandlas? I vad mån bör klassificering och kvanti-

fiering på individnivå prioriteras? Vilka urvalsförfaranden, 

datauppställningar och statistiska metoder ger i så fall 

största rättvisa åt källmaterialet? Hur skall datainsamlingen 

per individ i p arallella källor och i lä ngre tidsserier av 

källor utnyttjas i u ppföljningar över tiden, i tvärsnitts-

studier för bestämda tidpunkter, i för- och efterkontroller 

av kunskaperna, i jä mförelser mellan skolgång och enbart hem

undervisning eller i jämförelser med gängse summarisk sta

tistik, t ex den officiella skolstatisti ken? På vad sätt 

fullföljs källkritiken med hjälo av den kvantitativa metoden? 

I vad mån ger metodutvecklingen användbara strategier för 

det fortsatta arbetet? 

3. Frågor angående tillämpningen: Också frågorna om tillämp

ningen kan varieras och preciseras på olika sätt. I stället 

för en vidare uppräkning samlas frågestä1lningsrna i ett 

övergripande analysschema, där hänsyn tas både till olika 

slag av data och till framställningens fortsatta disposi

tion (Fig. 2). 
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DEL II DEL III-IV DEL V 

DATA SOn I FÖRSTA HAND SKALL ANALYSERAS (a-c) 

a) Förhörs- och kunskapsdata i husförhörslängdema skall analyseras 
för alla grupper av individer (DEL II-V) 

b) Dessutom skall data om hemundervisning och 
skolgång bearbetas för barnen i skolåldern 
(DEL III-V) 

c) Dessutom skall 
skoldata behandlas 
för skolbarnens del 
(DEL V) 

YTTERLIGARE FAKTORER SOM OCKSÅ INGÅR I ANALYSEN 

Därtill medverkar ytterligare faktorer i förklaringsmönstret t ex 
födelseår, kön, rörlighet (flyttning), kyrksamhet (nattvardsgång), 
sociala faktorer (yrkesgrupp, familjestorlek) och geografiska fak
torer (by, husförhörsrote, avstånd till kyrkbyn/skolan) 

På detta sätt hopas informationen steg för steg i de olika avsnitten 
(DEL II-V) till en helhetsbedömning av resultaten, vilken diskuteras 
i slutavsnittet (DEL VI) 

Fig. 2. Övergripande analysschema med hänvisning till 

rapportens disposition. 

Genom sin uppdelning efter rapportens olika delar söker 

figuren visa hur de olika slagen av data successivt kommer 

in i undersökningen för att efter hand tillsammans bygga 

upp slutsatserna om källmaterialet, metoden och vidare 

tillämpningar i det aktuella forskningsläget. 
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FORSKNINGSLÄGET 

Den kyrkliga folkundervisningen är till sin bakgrund och 

allmänna utveckling beskriven i kyrko- och skolhistoriska 
16) handböcker och monografier. En inledande presentation 

av detta slag av forskning har redan givits Csid. 5-8). 

Visserligen har skol undervisningens begynnelseskede ingå

ende behandlats i den pedagogikhistoriska litteraturen.''^ 

Men likväl torde ytterligare studier vara befogade. Dels 

åstadkommes därvid den antydda jämförelsen med förhörs-

längdernas rådata. Dels sker denna typ av studier ej såsom 

en upprepning utan snarare som ett komplement och som en 

fördjupning av tidigare studier. Dessa har t ex som regel 

byggt sina bedömningar av skolgångens omfattning och till-
18) växt på den officiella statistiken. Den faktiska skol

gången i enskilda byar och skoldistrikt har däremot föga 

utvärderats. Likaså har skolgången knappast jämförts med 

till exempel den allmänna läskunnigheten enligt husförhörs-

längderna. 

Metoden att ställa samman data för hemundervisningen och 

skolundervisningen är således i stort sett oprövad. Datain

samlingen och databehandlingen på individnivå medger därvid 

även andra undersökningsförfaranden. När exempelvis skol

gången bedöms i stor t utifrån kollektiva sifferuppgifter 

för hela skoldistrikt eller socknar, uppmärksammas ej att 

samma individer ofta återkommer nå olika sätt i samma 

siffermaterial. Den faktiska andelen skolbarn kan därför 

ej urskiljas. Den visar sig i själva verket vara en helt 

annan än de offentliga siffrornas, när varje barn följs 

16) Angående forskningsläget hänvisas till Johansson (1969) 
s. 5-15 och Johansson (1970) s. 2-3. För den kyrkliga folk
undervisningen bör nämnas särskilt den forskning som bedrivs 
i Upp sala av docent Allan Sandewall, i Lund av professor 
Hilding Pleijel och i Åbo av professor Bill Widén. Se litte
raturförteckningen för dessa författare. 
17) Se not J4-15. 
10) Paulson (1866) s. 432-438, Nordström (1968) s. 87-99, 
Sjöstrand 111:2 (1965) s. 341-349, 370-375, Svenska folk
skolans historia II (1942) s. 418-419. 
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i källorna under sin skolpliktiga ålder. Också på andra sätt 

inbjuder forskningsläget till metodmässigt nya ansatser och 

försök, såsom t ex designvariationer för samma datamassa, 

separata tvärsnittsundersökningar eller processanalyser över 

längre tidsperioder. Några bidrag av detta slag söker denna 

rapport att ge. 

RAPPORTENS DISPOSITION 

I de närmast följande kapitlen behandlas källmaterialet och 

den kvantitativa metoden. Sedan följer framställningen i 

stort sett det uppsatta mönstret (Fig. 1). Den kyrkliga folk

undervisningen beskrivs i del II, jämförelsen mellan hem

undervisning och skolgång görs i del III och IV, medan den 

egentliga skolverksamheten behandlas i del V. I en avslut

ande del, del VI, sammanfattas resultaten och diskuteras 

deras betydelse och räckvidd samt uppslag till fortsatt 

forskning. 

Somliga kapitel inleds med kortfattade bakgrundsteckningar 

för ifrågavarande kapitels innehåll. Detta görs i stället 

för separata kapitel om den historiska bakgrunden i stort. 

På så sätt avser framställningen att bli mera koncentrerad, 

överskådlig och lättläst. 

Bilagorna bildar tillsammans en separat volym, till vilken 

hänvisningar görs i framställningen. 
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2. KÄLLMATERIALET ==as5ac5ss==*3=r== 

DEN KYRKLIGA ARKIVBILDNINGEN15 

Olika skikt kan urskiljas i deri kyrkliga arkivbildningen. De 
äldsta arkivalierna har sin uppkomst i medeltidens och 1500-
talets kyrka. De avser kyrkans egendom och består i huvudsak 
av inventarieförteckningar och räkenskapshandlingar. I 1571 
års kyrkoordning stadgas att sådana aktstycken skall upprät
tas för rikets alla kyrkor2). 

Efter utländskt mönster införs ännu en grupp kyrkoböcker un
der tidigt 1600-tal. Dessa s k ministeriallängder gäller an
teckningar om födelse och dop, vigsel, dödsfall och begrav
ning. 1600 utfärdas en förordning därom för ärkestiftet3^. 
Kyrkolagen av år 1686 medtager i denna grupp av längder även 
förteckningar angående in- och utf lyttning1* '. Bruket att föra 
sådana längder har således övertagits ifrån andra länder, när
mast från Tyskland5'. 

Säreget däremot för stormaktstidens svenska kyrka är införan
det av olika slag av förhörslängder. Västerås-biskopen Johannes 
Rudbeckius påbjuder år 1622 för sitt stift att särskilda "folka
längder" skall föras över alla sockenbor tio år och äldre. Des
sa längder skulle bl a ligga till grund för biskopens visita-
tionsförhör6^. Förhörslängderna får snart en fast plats i 1600-
talets kyrkoliv. Kyrkolagen 1666 räknar med sådana längder i 
en särskild paragraf. 

"... Prästerna skola hålla vissa längder på alla sina åhöra
re, hus ifrån hus, gård ifrån gård, och veta besked om deras 
framsteg och kunskap uti deras kristendomsstycken, driva med 
flit därpå, att barn, drängar och pigor lära läsa i bok och 
se med egna ögon, vad Gud i sitt heliga ord bjuder och be
faller. De skola sedan skiftas i tre delar eller hopar: den 
första blir den som enfaldeligen kan läsa sina kristendoms
stycken; den andra, som kan läsa Luthers uttydning över tio 
Guds bud, tron, Fader vår, döpelsen och Herrens nattvard; 
den tredje, som järnte uttydn ingen kan fatta och förstå sprös-
mål och hustavlan och därhos lära skriftens språk, på vilka 
vår tro sig grundar."7). 

5-11 samt Johans-1) Till detta avsnitt se Johansson (1969) s 
son (1970) s 2-3 och där anförd litteratur. 
2) Nygren (1922) s 17. 
3) Nygren (1922) s 17. 
4) Kyrkolagen av år 1686, kap. 24 $ 8. 
5) Sandberg (1948) s 92. Se även där anförd litteratur. 
6) Nygren (1922) s 18. 
7) Kyrkolagen av år 1686, Kan. 2 $ 10 
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Enligt denna bestämmelse indelas församlingsborna i tre grup
per efter sina framsteg i kunskaperna. Betygsbedömningar av 
olika slag upptar också från början det största utrymmet i 
förhörslängderna. Tidvis kan kunskaperna noteras i me r än 
tjugo olika kolumner för samma individer. 

Förhörslängderna har många olika namn. Katekismi- eller ka-
tekisationslängder, fol kalängder, läselängder, skrifteböcker, 
husförhörslängder är några sådana benämningar. I många fall 
är det svårt att bestämma betydelseskillnader mellan beteck
ningarna. Efter hand utvecklas tv§ huvudtyper av förhörs-
längder, dels tillfälliga protokoll vid enstaka förhör, dels 
de egentliga husförhörslängderna. 

De tillfälliga protokollen upprepas på nytt vid varje förhör. 
Sådana förteckningar är vanliga under 1600-talet och 1700-
talets förra del. De förekommer även senare. Dessa längder 
kallas ofta katekisationslängder eller husförhörsprotokoll. 
När endast tid och plats för förhören uppräknas och inga för-
hörsanteckningar görs används ibland termen husförhörsjour-
nal. 

De egentliga husförhörslängderna förekommer alltifrån 1600-
talet. Ifrån 1700-talets mitt blir denna huvudtyp av förhörs-
längder den väsentligaste. Dessa längder upptar på varje 
uppslag plats för flera års anteckningar om förhör och kun
skaper. En sådan upplaga kan sträcka sig över fem eller tio 
år eller längre tid. Deras ursprungliga syfte att vara för
hörslängder utvidgas så småningom till att gälla även folk
statistiska ändamål. De läggs nämligen till grund för mantals
skrivningen. När husförhörslängderna år 1894 byter namn och 
kallas församlingsböcker har de senare ändamålen kommit att 
dominera. Fram till 1800-talets slutskede, då skolans verk
samhet har kommit ordentligt i gång, hävdar sig dock det ur
sprungliga syftet med förhörsanteckningar mycket gott8^. 

Förhörslängdernas skick och bestånd genom tiderna kräver än
nu mycken forskning. Planering för en sådan har antytts i en 
tidigare rapport9 

8) Också husförhörslängderna eller längder av denna fleråriga 
typ förekommer redan under 1600-talet. Johansson (1969) s 7-9, 
Johansson (1970) s 2-3, Kyrkobokföringsförordningen 1894, 
SFS 1894:62 s 21. Dm mantalsskrivningens historia se t ex 
SOU 1938:41 s 211 ff, Lext (1968). 
9) Johansson (1969) s 12. Där ges exempel på sådant katalo
gisering sa rbe t e . 
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Även Källmaterialet för skolans verksamhet har uppkommit och 
förvarats inom kyrkoarkivets ram. Det gäller i första hand 
protokoll, bestämmelser, räkenskaper, redogörelser och sta
tistik. Matriklar och journaler har tyvärr ofta ej blivit 
arkiverade. Kvarvarande källor för skolans dsl insamlas nu
mera som regel i de kommunala arkiven - an verksamhet som 
måste srises vara synnerligen angelägen. 

BESKRIVNING AV KÄLLMATERIALET 

De källor som utnyttjas i denna studie hör som regel samman 

med den kyrkliga arkivbildningen i Bygdeå socken, även orn 

somliga källor numera återfinns i kommunarkiv eller förvaras 

i centrala arkiv såsom landsarkivet i Härnösand. Den för un

dersökningen mycket viktiga skolmatrikeln saknar registrerad 

arkivtillhörighet. Den har tillvaratagits genom privat ini

tiativ. Källmaterialets arkivtillhörighet i övrigt framgår 

av källförteckningen. 

"Till efterrättelse". Föreskrifter för husforhörsl êngrj.. i-n 

Föreskrifterna för husförhörslängdernas utformning och de be

tygsystem som skall nyttjas fastställs stiftsvis. För 1800-

talet har gamla Härnösands stift en utförlig beskrivning på 

hur husförhörslängderna skall föras, "Till efterrättelse". 

Den har ingått som fnrsättsblad i husförhörslängderna. Den 

anbefallas i dq rnK.v it lete cirkulär den 1 m aj 1802 och anmäls 

vid stiftssynoden i Piteå 1806 ha alltmer kommit i bruk i nor

ra stiftsdelen. ̂ { - Urspru ngligen har även en skattning av 

naturgåvorna ingått i not eringarna, men efterhand blir den 
11) här i bilapa återgivna föreskriften den eängse (Bil. 1). 

10) Härnösands Consitorii Cirkulär, nr 151, 1 m aj 1802, $ 3 
och protokoll för stiftssynoden i Piteå, 16-18 juni 1806, $ 5 
3fr Söderling (1966) sid." 161 

113 Jfr denna rapport sid. 97-100. 
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Förhörslängder i Bygdeå socken (HLA och Kyrkoarkivet i Bygde 

Bygdeå sockens äldsta katekismilängd, 1639-1752, är av typen 
husförhörsjournal eller husförhörsprotokoll. Där antecknas var-
je år de olika husförhörsrotarna. Sedan 1653 anges även vilken 
familj som har varit värdfolk för årets husförhör. Dessutom 
noteras viktigare iakttagelser angående själva förhöret, sär
skilt då brister i kunskaperna. Sådana journaler eller proto
koll föreligger även för 1750-talet och för tiden 1052-91. En 
annan typ av tillfälliga förteckningar är kommunionlängderna 
och längderna över ungdomens förhör. De sistnämnda finns för 
1740-, 1750- och 1770-talen. De egentliga husförhörslängderna 
är bevarade ifrån 1746 med en tidslucka endast pa 1760-talet. 

I denna rapport görs datainsamlingen ifrån fyra upplagor hus-

förhörslängder, nämligen upplagorna för tiden 1839-45, 1846-

52, 1853-62 och 1863-73. Den första upplagan, 1839-45, är del

vis svårtydd och besvärlig vid datainsamlingen. De senare upp

lagorna får anses vara väl förda. Samma typ av markeringar för 

kunskaperna har nyttjats i alla upplagor. Variationer i de

taljer och skrivsätt redovisas närmare i databehandlingen. 

Ljuskopior av den andra och tredje upplagan återges i en bi

laga (Bil. 2). Husförhörslängderna utnyttjas genom hela rap

porten . 

Husförhörsjournal för Bygdeå socken 1852-91 (HLA) 

I husförhörsjournalen 1852-91 bokförs i tur och ordning besö

ken i varje husförhörsrote. Där anges alltså i vilket hem som 

husförhöret äger rum. Val av förtroendemän i de olika rotarna 

omnämnes. Husförhören sker under februari, mars och april. 

Husförhörsjournalen utgör en parallell källa till husförhörs

längderna i fråga om förhörstillfällen osv. Också detta käll

material avbildas i en bilaga (Bil. 3). 

Ministeriallängder för Bygdeå socken. (HLA och Kyrkoarkivet i 

Bygdeå) 

Födelse- och doplängder för Bygdeå är bevarade ifrån 1724. Ifrån 
1745 föreligger lysnings- och vigsellängder samt död- och be
gravningslängder. Bevarade in- och utflyttningslängder är av 
senare datum. De förefinnes från 1826 och framåt i tiden. 

12) HLA = Land sarkivet i Här nösand, se förkortningar enligt 
litteraturförteckningen 
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I denna rapport utnyttjas särskilt de sistnämnda in- och ut

flyttnings längderna . De utgör nämligen tidvis en utomordent

lig parallell källa till husförhörslängderna i fråga om för

hör och betyg. Ett exempel på detta lämnas i bilaga 4 *3). 

Befolkningsstatistik för Bygdeå socken (HLA) 

Efter mer än hundraårig erfarenhet av de kyrkliga ministerial-
och förhörslängderna påbjuds genom tillkomsten av tabellver
ket år 1749 att dessa källor skall läggas till grund för en 
ordnad folkstatistik. Ifrån denna tid infordras dels årligen 
statistik över befolkningsförändringarna, dels vart femte år 
mer omfattande uppgifter om rikets alla församlingar. Dessa 
s k femårstabeller upphör 1855. Statistiska centralbyrån, 
som börjar sin verksamhet 1859, förordnar nämligen om en 
annan typ av årliga summariska befolkningsuppgifter fr o m 
1860. 

Denna rapport sträcker sig över skiftet mellan tabellverkets 

och centralbyråns verksamhetsperioder. Den bygger i sina all

männa befolkningsuppgifter på båda epokernas folkstatistiska 

tabeller för Bygdeå socken (Del II) och utnyttjar dessutom 

femårstabellernas information för bearbetning av skolstati-

stiken (Del III). 

Mantalslängder för Bygdeå socken (HLA) 

Nära samman med förandet av kyrkoböcker står förrättandet av 

årlig mantalsskrivning^^ . I denna rapport har mantalslängden 

för mantalsskrivningen i december 1862 medtagits som parallell 

källa till husförhörslängderna. Dess disposition framgår av 

bilaga 5. Främst i del II har denna källa utnyttjats. 

13) Dessutom lämnar dessa längder tydliga spår av skiftet 
mellan olika arkivvårdare. 
14) Utförliga behandlingar av mantalsskrivningens historia 
ges i t ex Hjelt (1900), Forsell (1932), Lext (1968), SOU 
1938:41. För den undersökta tidsperioden hänvisas till man
talskri vningsförordningen av år 1861, SFS 1861 nr 45. 
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Sockenstä mrnop rot c k o 11 1 6 4 3-47 (Kyrkoarkivet i B y g d e å j 

Tyvärr finns ej protoko11serierna bevarade för hela undersök

ningsperioden. Det palier både donna och de både följande 

protokolltyperna. Den 26 maj 1843 upptar sockenmännen - nå-

fòt försenade - don kungliga förordningen om minst en folk

skola i värj a socken» Beslut fattas om två fasta skolor, en 

vid moderkyrkon, der, andra vid Roberts fors bruk "där även' 

särskild kyrka och präst finnes"" Sedan följer do närmas

te åren beslut om skolavgift ( 1843)., skolhus (1844), skol

styrelse (1845), skoIreglernento (1846), lärartjänster och 

lärarlöner (1846-47). DÖ sistnämnd? åren startar de båda 

skolorna« Sedan övergår omsorgerna mera direkt till skol

styrelse och kyrkoråd. 

K y rk o rå d s p ro t o k o11 (Kyrkoarkivet i Bygdeå) 

Fragment från kyrkorådets verksamhet har bevarats , vilka be

lyser dess uppgift som varnande instans» när treriska före

kommer i hem- eller skolundervisning. 

Skolstyrelseprotokoll 1845--52 samt 1661 (Kyrkoarkivet i By gdeå) 

En stor tids lucka föreligger i denn a käliserie. Men likval 

hinner skolstyrelseprotokollen ge många inblickar i skol

verksamhetens framr, ingår och besvikelser, nya satsningar och 

återkommande kriser. 

Visitationsprotokoll 1851 och 1867 f H L A ) 

Visitationsförhören har haft en viktig uppgift i den kyrkli

ga folkundervisningen » Det framgår av de bevarade visita-

tionshandlingarna. För Bygdeå daterar sig det äldsta till 

1655» Visitationen 1697 omnämner folkundervisningens till

stånd i Bygdeå, Under 1700-talets visitationer betonas för-

15) Sockenstämmans protokoll 26 maj 1843. 
- För fattn. ang. sockenstämmor, kyrkoråd och skolstyrelse (SFS 
1843 nr 27). 



hören starkt» Även under 1800~talet är kontrollen av försam

lingsbornas kunskaper väsentliga inslag vid besök av biskop 
i f) 

eller prost . 

Domkapitlet som högsta skolmyndighet i stiftat markeras på 

många satt, Skolärendena övervekas av domkapitlet, skolreg

lementet godkännas» ißkolstat i sti k infordras osv. Också 

därför är Visitationsprotokollen av vikt. Både prostvisita-

tionen 1851 och biskopsvisitationen 1867 tecknar med tydlig

het-undervisnings- och skolsituationen. 

Skolreglemente 1846, 1862, 1669 (HLA) 

Den nyanställda läraren i nor ra skoldistriktet, Johan Hardin 

får i uppdrag att utforma skolreglementet för Bygdeå fasta 

folkskolor. Förslaget godkännes med vissa ändringar av skol

styrelsen och fastställas av domkapitlet i oktober 1846. I 

november samma år beslutar skolstyrelsen att låta trycka 

skolreglementet jämte folkskolestadgan av år 1842 i 50 exemp 

lar -"för att dels till styrelsens ledamöter, och dels bland 
17 1 

socknens övriga medlemmar utdelas" . En ändring i regle

mentet godkännes av domkapitlet 1647. Reglementet och denna 

ändring återges i sin helhet som bilaga (Bil. 7), Även reg

lementet för den ambulerande folkskolan 1862 och för småsko

lorna 1869 är av intresse. 

Skolpliktslänpder 1846 och 1847 (Kyrkoarkivet i Bygdeå) 

Sadan skoldistrikten bestämts - södra och norra - och när 

skolstarten närmar sig sker uppteckning av alla barn i skol

åldern i särskilda längder, Där antecknas förutom barnens 

namn, hemvist, ålder m m även deras förkunskaper i läskun

nighet och katekesen. Dessa bety» utsätts med samma betyps-

kod som i husförhörs längderna. Skolpliktslängden för 3Ödra 

skoldistriktet återges i en ljuskopia (Bil. 8). Denna källa 

behandlas som "förprov" i kunskaperna i del IV. 

16) Fahlgren (1963), s, 432-436, 3ohansson ( 1967) s. 14. 

17).Skolstyrelsens protokoll 29/11 1846. 
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Skolmatrikel 1847-70 (Privat arkiv, Lundquist) 

Läraren i södra skoldistriktet åtlyder skolreglementets före

skrift om att föra "ordentlig matrikel, särskild för varje 

termin"18^. Dock låter han matrikeln löpa oavbrutet termin 

för termin med anteckning av de i skolan inskrivna barnen i 

löpande följd. Förutom tidpunkten för inskrivning, namn, 

målsman, hemvist m m antecknas även olika framsteg i minimi-

kurserna i läsning, skrivning och räkning samt examensdag och 

slutbetyg från skolan. Matrikeln innehåller således notering

ar från skilda tillfällen för samma elever. Såtillvida är den 

synnerligen tacksam vid databehandlingen. Lärarens anteckning

ar får också gott betyg vid folkskoleinspektörens besök i 

skolan 1862. "Matrikel, journal och examensprotokollsbok 

förevisades och funnos erforderligt fullständiga och skick

ligt förda'. Vitsordet besannas av ett exempel (Bil. 9). 

Elevlistor tarminsvis 1848-56 (Kyrkoarkivet i Bygdeå) 

Den bästa kontrollen av skolstatistiken ges i utförliga elev

listor terminsvis (Bil. 10). Då upptäcks hur skolstatistiken 

framräknats och vilka felaktigheter den kan inrymma. 

Terminsprotokoll 1B55 (HLA) 

Ett bevarat terminsprotokoll för höstterminen 1855 ger en 

närbild av skolans verksamhet denna termin. 

Skolstatistik 1847-60 (HLA) 

Den officiella skolstatistiken varje år ger kontinuerliga 

uppgifter om folkskolans begynnelseskede. Där görs åtskill

nad mellan skolbarn och hemundervisade barn. I särskilda 

kommentarer beskrivs hemundervisningens förstärkning 1853-

60. För vart tredje år lämnar domkapitlet uppgifterna vidare 

18) Bygdeå skolreglemente 1846 5 5 m om 5 (Bil. 7). 

ig) Folkskoleinspektör Rosenius berättelse, maj 1862 (Dom
kapitlets arkiv). 
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i en stiftsredogörelse» På så sätt uppkommer den officiella 

skolstatistiken för riket 1847, 1850, 1853, 1856 och 1859. 

En rätt förståelse av dessa siffror åtminstone för Bygdeå 

sockens del söker rapporten åstadkomma. Denna skolstatistik 

fortsattes av folkskoleinspektörernas berättelser 1861-63. 

Skolstatistiken återges i on bilaga (Pil, 11). 

Skolrakenskaper 1B47-66 (Kommunarkivet i Ro bertsfors) 

Räkenskaperna för skolans inkomster och utgifter är väl be

varade. De innehåller även räkningar och fakturor med upp

gifter om skolmateriel och läroböcker. Av utgifterna kan 

också slutas t ex lärarnas antal och löner under olika ti

der (Bil. 12). 

övriga källor 

Förutom myndigheternas bestämmelser och cirkulär meddelar 

kungöre 1serna i sockenkyrkan också levande tidsbilder från 

socknens vardagsliv. Arbetstillfällen, auktioner, borttappa

de ägodelar, gemensam väghållning osv tillkännages i rik 

variation. Även skolverksamheten belyses i en rad pålysning-

ar om terminsstart, examen och lärarbesök i byarna. 

Ifrån husförhörsresorna lämnar prästerskapet upplysningar om 

brister i hemundervisningen. Sådana skrivelser till skolsty

relse och kyrkoråd ger detaljerade rapporter från folkunder

visningens aktuella tillstånd. 

KÄLLMATERIALETS KARAKTÄR 

Källornas tillkomst 

Undersökningen behandlar förstahandskällor, således primär

material med ursprungsdata. Förhörs längderna har medförts 

vid de aktuella förhören. Anteckningarna har av allt att 

döma gjorts i nära anslutning till de ifrågavarande obser

vationerna. Därför har också kunskapsanteckningarna ej no

terats i klartext utan i mer eller mindre svårtydda kodsystem. 
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Upphovsmän för husförhörslängdernas del är i första hand de 

båda kyrkoherdar som verkat i Bygdeå under undersöknings

perioden, Erik Olof Sellin 1937-49, samt Pehr Erik Bylund 

1851-79. I vakansperioden 1849-51 förordnas Sellins person-

lige ad.iunkt, Lars Gustaf Södermark, att förestå pastoral-
20 ) 

vården. Dessa byten mellan de ansvariga för kyrkoherde

tjänsten märks också i t e x husförhörslängderna, vilket 

skall diskuteras längre fram. 

Erik Anders Nygren, komminister i Bygdeå 1837-66, och Erik 

Andreas Rosenius, brukspredikant i Robertsfors 1848-64, 

tycks ej ha utövat påtagligt inflytande på källmaterialets 

utformning. Den senare har på ett annat sätt stor betydelse 

för denna undersökning. Rosenius har nämligen också varit 

lärare vid Robertsfors fasta skola 1848-61 samt därefter 

innehaft tjänsten som den förste folkskoleinspektören för 

övre Norrland. Hans redogörelser för undervisningens -tillstånd 

i folkskoleinspektörernas berättelser från början av 1860-

talet äger därför särskilt stor vikt för Bygdeå sockens del. 

Skolhandlingar som åberopas är till största delen ett verk 

av den förste skolläraren vid Bygdeå fasta skola, Johan 

Gustav Bodén, bördig från Bygdeå och lärare där 1847-75. 

Bodén är upphovsman till elevförteckningar terminsvis, ter

minsprotokoll, matrikel osv. Skolstyrelsens ordförande, 

dvs kyrkoherden i fråga, är emellertid upphovsman till en 

lång rad andra skolhandlingar, t ex skolpliktslängder, pro

tokoll av olika slag och årlig skolstatistik till domkapit

let. Den förste läraren i Robertsfors skola, 3ohan Hardin, 

har på skolstyrelsens uppdrag författat Bygdeås första skol

reglemente 1846. 

2-0) Bygdén (1923) s. 61-62, 204-205 
Södermark började som adjunkt i Bygdeå redan 1840, vilket 
t ex Sellin intygar i ett utlåtande till domkapitlet 1847, näm
ligen att Södermark "sedan 1840 oafbrutit och nitfullt samt 
med all benägenhet gått mig i ämbetet tillhanda". (HLA, dom-
kap. arkiv, E 111:159). Sellin var sjuklig och tycks ha 
överlåtit alltmer av göromålen till Södermark (jfr Bygdén 
(1923) s. 61-62). - Till dessa frågor återkommer diskussion
en om betygsättningen i del II. 
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Källornas relevans och användbarhet^- ̂ 

Det ursprungliga syftet med förhörslängderna måste i görli

gaste mån vara vägledande för deras behandling. Metodutveck

lingen söker följa - så nära det kan gå - den komplicerade 

process av in- och utskrivning osv, varigenom dessa käll-

data har tillkommit. Källornas relevans för detta slag av 

undersökningar får således anses vara mycket god. 

Detsamma gäller därmed även källornas användbarhet. Själva 

konstruktionen och uppteckningen av t ex kunskapsskattning

arna är sådan att den relevanta behandlingen måste ske med 

kvantitativa metoder. Rådata är redan indelade i skalor fär

diga för bearbetning. Kodningen kan direkt övertagas i data

insamlingen . 

Ytterligare källkritiska synpunkter 

Genom datainsamling för enskilda individer från de olika 

källorna kan den källkritiska analysen fullföljas över läng

re tidsperioder och med intensiva jämförelser mellan olika 

källserier. Därvid iakttages både den pedagogiska mätnings

lärans problemställningar angående t ex betygsnoteringarnas 

tillförlitlighet och innebörd samt de källkritiska fråge-
22 ) ställningarna angående t ex beroende öch samtidighet. 

21) Framställningen följer i vi ss mån Schiller & Odén (1970) 
sid. 34-45. 

22) 'Tendens' nyttjas i denna rapport i vidare mening än den 
strikt källkritiska - snarast avses de trender i betygsätt
ningen som utmärker olika bedömare. - Ett mycket viktigt bi
drag till att nå samsyn mellan historisk källkritik och pe
dagogisk mätningslära har gjorts av Sjöstrand (1971). - I 
litteraturen om källkritik och historiska förklaringar märks 
t ex Clausen (1963), Dahl (1967), Dray (1957, 1964), Hermerén 
(1971), Hempel (1968), Marc-Wogau (1967), Renvall (1969), 
Schiller & Odén (1970), Torstendahl (1966, 1969), von Wright 
(1967). 
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ÖVERSIKT AV KÄLLMATERIALET 

Som en sammanfattning sammanställs de viktigaste källserierna 

i en översikt (Fig. 3). 

1650 1700 1750 1000 j1850 i 1900 

Katekismilängd == 

Husförhörslängder 

Husförhörsjournaler 

Längder för ungdomens förhör 

Födelse- och doplängder 

Lysnings- och vigsellängder 

Död- och begravningslängder 

Befolkningsstatistik 

Mantalslängder 

Sockenstärrmoprotokol 1 

Skolstyrelseprotokoll 

Visitationsprotokoll 

Skolpliktslängder 

Skolmatrikel för Bygdeå folk
skola 

Elevlistor terminsvis 

Skolstatistik 

Skolräkenskaper 
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Fig. 3. översikt av källmaterialet från Bygdeå socken. 

Figuren är naturligtvis mycket schematisk. Den sammanfattar en

dast kapitlets presentation av de viktigaste källserierna. Den 

tidsperiod som undersökningen närmast omfattar har inramats med 

streckade linjer. 
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li = 2irj = ̂ antitativa = metgden 

På olika sätt har kvantitativa metoder alltmer kommit till 
1 ) 

användning även inom historievetenskapen. I detta kapitel 

presenteras i korthet den metodik som utvecklats för bear

betning av de kyrkliga husförhörslängderna. Till den kvanti

tativa metoden räknas här både urvalsstrategi, insamling och 

kodning av data samt databehandling med både olika slag av 

datauDpställningar och med bestämda rutiner i den statis-
2 ) tiska bearbetningen. 

URVALSSTRATEGI 

Val av källmaterial 

Anledningen till att Bygdeå sockens husförhörslängder blivit 

föremål för behandling har antytts i förordet. Visserligen 

kan socknar med än mer utförligt källmaterial - t ex förhörs-

anteckningar varje år för barnen - på träffas, men Bygdeå för

hörslängder får anses vara tämligen typiska för det norr

ländska källmaterialet under 1600-talet. De erbjuder ungefär 

de möjligheter och svårigheter som vanligen kan väntas vid 
3) 

detta slag av undersökningar. 

Valet av källmaterial har vidare gjorts i en s trävan att sam

manställa husförhörslängderna med den begynnande skolunder

visningen vid 1800-talets mitt. Därvid har den första matri

keln för Bygdeå fasta skola varit sn tacksam utgångspunkt. 

Denna matrikel sträcker sig från skolans start och mer än 

två decennier framåt i tid en, 1847-1870. På här antydda sätt 

har valet av källmaterial kommit att falla på Bygdeå socken 

och mitten av 1800-talet. 

1) Andrae (1966), Hadenius (1968), Price (1969), Rowney & 
Graham (1969), Schiller & Odén (1970), Shorter (1971), 
Weibull (1966) m fl. 
2) Till detta avsnitt se Johansson (1970), där en utförligare 
metoddiskussion ges. Vissa delar därav återges i ett appendix 
till denna rapport Appendix I, 
3) Betygsanteckningar varje år på husförhörslängdernas höger
sidor återfinns t ex i H olmsund, Sävar, Umeå landsförsamling. 
En studie av Sävar socken har också utförts, Järnberth (1969). 
Vid inventering av de norrländska längderna har betygsanteck
ningarna på många håll' visat sig vara förda med till synes 
stor omsorg. 
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Geografisk avgränsning 

Skolmatrikeln bestämmer även den geografiska avgränsningen. 

Matrikeln avser nämligen Bygdeå södra skoldistrikt, som så

ledes blir undersökningsområde. Utöver matrikeln har skol

pliktslängder och listor för extra skolpliktsavgifter m m 

medverkat vid fastställandet av områdets gränser. Det södra 

skoldistriktet sammanfaller således med tolv husförhörsrotar 

i det tidiga 1850-talets roteindelning. Det motsvarar i stort 

sett nuvarande Bygdeå kyrkobokföringsdistrikt (karta Bil. 6). 

Avgränsning i tiden 

Fyra upplagor av husförhörslängder har lagts såsom bas för 

undersökningen. Tillsammans sträcker de sig över mer än tre 

decennier, 1839-45, 1846-52, 1853-62 och 1863-73. Dock upp

tas endast slutåret i den första upplagan till behandling. 

Således blir undersökningsperioden åren 1845-73. I viss mån 

koncentrerar sig undersökningen till tiden 1847-62, vilket 

motsvarar den tid då Bygdeå skola var ensam inom sitt upp

tagningsområde. Därefter tillkommer ambulerande småskolor. 

Dessa får sina egna elevförteckningar, vilka också hålls un

der kontroll i undersökningen. 

Även om intensivundersökningen avser åren 1847-62, sker dock 

dessutom en utblick över en vidare tidsram. Också skolmatri

keln och andra källor kontrolleras efter 1862. På så sätt 

följs t ex de barn som är i skolpliktig ålder 1847-62 både 

bakåt och framåt i tiden inom den vidare tidsramen 1845-73. 

Detta ger uppslag till både "förkontroll" och "efterkon-

troll" i fråga om undervisningen. 

Den undersökta tidsperioden har inramats i föregående figur 

(Fig. 3, sid. 27). 
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Urval av individer 

För beskrivning av dc-m t radi t i mel la kyrkliga folkundervis

ningen har valts den totala befolkningen vid den tredjo hus-

förhörslängdens utgång 18B2. Dessa individer står alltså 

kvar ostrukna i den tredje upplagan och skrivs över till den 

fjärde upplagan av husförhörs längder 1363-73. På sA sätt er

hålls totalbefolkningen i be rörda byar år 1S62• Kontroll 

harsv sker £6nom jämförelse med mantalsuppgifterna för sam

ma år. Av denna totalbefolkning är det särskilt den vuxne 

andelen, d v s de som Ir 16 år och äldre år 1862, som redo

visas, eftersom barnen i skolåldern får sin särskilda pre

sentation . 
* 

Hem- och skolundervisningen buhartdles för barnen i skolål

dern under tiden 1847-62. Skolåldern fattas da i sin vidare 

mening, 6-15 år. Även andra definitioner av skolåldern prö

vas i resultatredovisningen. De undersökta barnen är alltså 

födda 1832-56. 1847 års skolpli ktiga barn har födelseåren 

1832-41. För varje läsår byts sedan årsklasserna ut mot 

varandra i den skolpliktiga åldern. Ar 1857 har t ex helt 

nya årskullar., födda 1842-51 , inträtt i unders ökningen. Vid 

periodens slut, 1062, är födelseåren 1947-56 för de skcl-

pliktiga barnen. Även här åstadkoms således en totalundersök

ning, nämligen av skoldistriktets alle barn i skolåldern 

1847-62» Man utöver dessa totalundersökningar, de vuxna 1862 

och barnen i skolåldern 1847-62, pors en uppföljning över 

tiden inom tidsramen 1045-73. Alla undersökte individer, 

både vuxna och barn, kontrolleras i samtliga fyra husför

hörs längder» Således erhållas for somliga individer kunskaps

mätningar i alla fyra upplagorna. Därmed erbjuds både åter

kommande tvärsnittsstudier och möjlighet till uppföljande 

processanalyser över tiden. 



Urval av information 

För den kvantitativa behandlingen har information av olika 

slag utnyttjats. DG viktigaste informationsgrupperna repre

senteras i en översikt med uppdelning efter undervisnings

formerna, folkundervisning (hemundervisning) och skolunder

visning (Fig. 4). 

FOLKUNDERVISNING 
(HEMUNDERVISNING) 

EGENTLIG 
SKOLUNDERVISNING 

Husförhörslängder 
Skolplikts längder 

Skolmatrike 1 
Elevförteckningår 

BEFOLKNINGSDATA BEFOLKNINGSDATA 

1. Födelseår 
2. Kön 
3. Civilstånd 
4. Inskrivning i och utskriv

ning ur husförhörsläng
derna 

5. Nattvardsgång 
6. Familjens yrkesgrupp 

Antal skattepliktiga 
Matlagets storlek 

7. Föräldrarnas kunskaper 
8. By, rote 

Avstånd till kyrkbyn 

1-8. Samma eller parallella 
data utnyttjas 

FÖRHÖRSDATA SKOLGANGSDATA 

9. Husförhör varje år 1847-
62 
Hus förhörs kvot 

13. Skolgång ellar^ej 
varje år 1847-62 

KUNSKAPSDATA SKOLBETYG 

10. Utantillkunskaper 1845-
73 

11. Läskunnighet 1845-73 
12. Begrepp 1845-73 

14. Utantillkunskaperl Miniml. 
15. Läskunnighet > kurs 
16. Skrivning 1 
17. Räkning ** 
18. Geografi och historia 

Fig. 4. Urval av information. 

I föregående figur finnes ännu en indelningsgrund» Datagrup

perna 1-5, 9-18 är säregna för varje individ, 6-7 är gemen
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samma för alla i samme hushåll och datagrupp 8 upprepas lika 

för alla i samma byalag;. Även denn a uppdelning är av bety

delse vid kodningen och datainsamlingen. 

INSAMLING OCH KODNING AV DATA 

Data har insamlats i första hand direkt ifrån källorna i ori

ginal. I någon mån har komplettering och kontroll gjorts med 

hjälp av ljuskopior och mikrofilm. Uppgifter ifrån olika 

källor har.förts upp p§ gemensamma datainsamlingsformular. 

Därigenom säkerställs identiteten för samma individer i 

skilde kullor. De olika källorna har således kontrollerats 

per individ. Endast på så sätt kan den källkritiska pröv

ningen fullföljas in i minsta detalj. 

Kodningen av rådata framgår av den följande framställningen 

allteftersom datagrupperna upptas till behandling. Den åter

finns även i variabelbeskrivningen i bilaga 14. Som exempel 

anges här kodschemat för några datagrupper enligt 

föregående figur. 

Typ av inskrivning i husför Tvp av utskrivning ur husför-

hörs längderna 1846-62 hörslängden 1847-73 

1 a Kvarboende sedan 1846 1 « Kvarboendc till efter 1873 

2 « Född under tidsperioden 2 - Avliden under tidsperioden 

3 « Omflyt tad inom socknen 3 = Omflyttad inom socknen 

4 a Inflyttad från annan sock
en 

4 = Utflyttad till annan socken 

Fig. 5. Kodschema för inskrivningstyp och utskrivningstyp. 

För att hålla befolkningsförändringarna under kontroll anges 

dels året för inskrivning i och utskrivning ur husförhörs-

längderna 1845-73, dels klassificeras anledningarna till in-

och utskrivning på det sätt som figuren visar (Fig. 5). Där

igenom blir också individernas rörlighet en användbar faktor 

i databehandlingen. 
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Kunskapsdata i husförhörslängderna Kodas enligt betygsschemat 

i föreskrifterna (Bil. 1), varvid symbolerna för t ex läskun

nighet och begrepp tillordnas skalvärden enligt följande femgra-

diga skalor (Fig. 6). 

Innanläsning Begrepp 

1 = Har begynt att läsa 1 = ' T" Har svagt begrepp 
2 = I Läser svagt 2 - L (Ett mellansteg) 
3 » I I Läser någorlunda 3 = Har någorlunda begrepp 

4 « I J_Läser försvarligt 4 = Har försvarligt begrepp 

5 « i. .LLäser med färdighet 5 - k Har gott begrepp 

Fig. 6. Kodschema för läskunnighet och begrepp enligt husför

hörslängderna. 

På motsvarande sätt klassificeras husförhörslängdernas anteck

ningar om utantillkunskaper efter de olika kunskapsmomenten. 

I jämförelsen mellan hemundervisning och skolgång görs en nå

got vidlyftigare kodning (Fig. 7). 

Födda 
1032-47 
Kod 

Födda 
1640-56 
Kod Klassifikation 

2 6 Enbart hemundervisade barn 

3 7 Skolbarn: erhåller ej examensbetyg 

4 8 Skolbarn: erhåller examensbetyg 

5 9 Skolbarn: efter slutad skolgång 
(examen) men fortfarande i skol
åldern 

Fig. 7. Kodschema för hem- och skolundervisning årsvis. 

Kodschemat tillämpas dels årsvis. Då hålls även barnen före 

skolålderna under kontroll med en särskild kod varje år (kod 

1). Dels utnyttjas samma kodning totalt sett för alla barn 

över alla år, om de någon gång gått i skolan eller ej. Indel 
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ningen blir då antingen enbart hemundervisade barn eller skol

barn (med eller utan examensbetyg). Denna kodning av hemunder

visning och skolgång utnyttjas i del III och IV. 

I datainsamlingen utnyttjas också sammanslagningar av flera 

datagrupper. Dels föreligger t ex skolbetyg i ens kilda ämnen, 

dels slås den sammanlagda betygsutdelningen för varje skol

barn ihop i en sammanfattande kodning, där den viktiga skil

jelinjen går mellan anteckningar för enbart minimikursen 

(katekesen, biblisk historia, läsning, skrivning och räkning 

i hela tal) och anteckningar för kunskaper utöver minimikur

sen (geografi och historia). Också denna sammanlagda kodning 

av skolbetygen presenteras närmare då skolbarnen behandlas 

för sig (del V). 

Både i den fortsatta framställningen och i tabellbilagorna 

presenteras och diskuteras således kodning och klassificering 

av data mer ingående. 

DATABEHANDLING 

När data på detta sätt har insamlats för enskilda individer 

tillåter den fortsatta databehandlingen en mycket stor varia

tion i uppställningen av olika datagrupper mot varandra. 

Dels erbjuds uppföljningar över tiden på en rad olika sätt, 

dels kan större och mindre antal datagruoper ställas mot 

varandra i intensiva tvärsnittsanalyser. Ett par typiska 
4 ) 

datauppställningar får vara exempel. 

Datauppställning för jämförelser över tiden 

I en stiliserad figur åskådliggörs hur 1862 års befolkning 

dels har funnits skriven i husförhörslängdarna alltsedan 

1045 och dels har efterhand inskrivits i böckerna 1845-62. -

På motsvarande sätt illustreras hur samma individer antingen 

kvarstår vid den fjärde husförhörs längdens utgång eller av

förs ur samma längd dessförinnan. I denna förenklade översikt • 

antyds möjligheterna till jämförelse över tiden av husförhörs-

längdernas kunskapsdata (Fig. 8). 

4) Ytterligare exempel ges i Johansson (1970) s. 7-15. 
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Antal 
individer 

Hus- * 
fhl Ì -1845- II -1873 1662--1852- iv III 

Fig. 8. Datauppställning för jämförelse över tiden för 18B2 

års vuxna befolkning. 

Figuren skall läsas utifrån året 1862, alltså slutåret för 

den tredje husförhörsupp lagan (III). Till vänster visas hur 

1862 års vuxna befolkning antingen kvarstått i läng derna 

sedan den första upplagan 1845 (A) eller inkommit efterhand 

i de n andra och tredje upplagan (B). Till höger i figuren 

visas nur samma befolkning antingen avgått (C) ur eller kvar

står (D) i den fjärde längden vid dess slut 1873 (IV). Be

folkningsrörligheten illustrerars ingående i en sådan data

uppställning (kap. 4, sid. 47-49). Även närvaron vid husför 

hören (kap. 5, sid. 61-63) och betygsanteckningar vid olika 

tidpunkter (kap. 6-8) kan behan dlas genom denna design. 

Nar det gäller betygsnoteringarna måste det betonas, att 

dessa betraktas som aktuella det år då de senast kan ha änd

rats. För dem som avförs ur1 en län gd är således detta år det 

senast aktuella betygsåret enligt denna definition. För dem 

som står kvar vid en län gds slut och skrivs över till nästa 

längd betra ktas upplagans slutår som det senast aktuella 

året för betygsättning. Dessa slutar i de olika upplagorna 

utgör tacksamma utgångspunkter vid jämförelser av betygen 

över längre tidsperioder. 



Ett exempel på detta söker figuren (Fig. 8) också ge. När 

jämförelser skall göras för samma individer i alla fyra hus-

förhörsupplagorna 1845-73 blir naturligtvis antalet individer 

tämligen lågt (a). Antalet växer (b) om jämförelsen begränsas 

till de tre senare längderna 1852-73. Medtages endast den 

längd i v ilken 1862 års befolkning står skriven och den längd 

till vilken omskrivning sker, kommer alla individer att kunna 

jämföras vid kunskapsmätningarna i dessa båda längder (c). Då 

har i den sista längden hela tiden medräknats både de som av

går (de sneda linjerna, C) och de som kvarstår vid längdens 

slut (D). Om endast de som kvarstår 1873 jämförs med de tidi

gare längderna blir naturligtvis antalet individer vid varje 

jämförelse betydligt lägre. Variationer i mönstret demonstre

ras närmare vid tillämpning av denna typ av datauppställning 

för den vuxna befolkningen (kap. 6--8) och för barnen i skol

åldern (Del IV-V). 

Datauppställning för jämförelser årsvis 

Föregående datauppställning ger exempel på hur totalpopula-

tionen ett bestämt år, 1862, kan följas och beskrivas bakåt 

och framåt i tiden inom tidsramen 1845-73. Ingenting hindrar 

att varje år behandlas på samma sätt. För barnen i skolål

dern har datainsamlingen för åren 1847-62 gjorts så full

ständigt att detta är möjligt. Dels hålls därigenom skolål

dern under kontroll successivt för de olika åldersgrupperna 

under tiden 1847-62 och iakttages t ex närvaron vid husför

hören årsvis under samma tid (Del III). Dels följs också 

barnen i skolåldern i sin in- och utskrivning i h usförhörs-

längderna i li khet med de vuxna (Fig. 8), men med den skill

naden att för barnen kan varje år 1847-62 avbildas på samma 

sätt som året 1862 för de vuxna (Del III-V). En sådan av

bildning är emellertid svår att grafiskt återge. Ett försök 

görs i nä sta figur, som dock endast antyder hur de som 1847 

står skrivna i husförhörslängden avförs eller står kvar 

fram till 1862 och omvänt hur de som står skrivna 1862 vid 

den tredje längdens slut har funnits alltsedan 1847 eller 

inkommit i lä ngderna under tiden 1847-62 (Fig. 9). 
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Antal 
individer 

(ut 

oende 1847-62) 

1847- -1862 

Fig. 9. Datauppstallning för jämförelser årsvis. 

Figuren förmår endast åskådliggöra hur 1647 års individer 

dels finns kvar 1862 (A) och dels skrivs ut ur husförhörs-

längderna 1847-62 (Bl samt hur 1862. års individer dels har 

funnits kvar sedan 1B47 (A) eller inskrivits 1847-62 (C). 

Däremot antyds endast svagt den ständiga växlingen årsvis 

av in- och utskrivning av 1848-61 års årliga totala indi

vidantal (D). Mycket väl kan varj e års in- och utskrivning 

följas i databehandlingen men en grafisk förenkling får 

här räcka. 1847-62 sker alltså en total kontroll av barnen 

i skolålder varje år. Efter 1863 görs endast efterkontroller. 
4 ) Inga nya åldersklasser införs då i b ilden 

4) Detta slag av datauppställning presenteras utförligare i 
Appendix I, jfr Åkerman, Cassel å Johansson (1971) s. 15-20. 
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Datauppställning för jämförelser mellan datagrupper 

Förutom jämförelser över tiden erbjuds både översiktliga och 

fördjupande uppställningar av olika datagrupper gentemot 

varandra. Data som skall förklaras [Fig. 2} ställs samman 

gentemot varandra och gentemot olika slag av förklarande 

faktorer både vid bestämda tidpunkter och i jämförelser 

över tiden. 

Statistiska metoder**^ 

Dels söker databehandlingen ge översikter som låter data

massans huvuddrag framträda, dels söker den också i fördjup-

ande analyser precisera och säkerställa de typiska dragen 

och successivt utnyttja dam vid tolkningen av en helhets

bild av materialet och dess innehåll, Bearbetningen följer 

en bestämd strategi. 

1. Först återges variablernas frekvensfördelningar med kom

mentarer om kodning osv. Samtidigt anges de sammanslag

ningar av variablernas klasser som nyttjas t ex vid dikoto-

misering, tudelning, av variablerna för uppställning av 

fyrfältstabeller. Vanligtvis ordnas variablerna i sex klas

ser. Sådana frekvensfördelningar och variabelbeskrivningar 

presenteras som bilagor till de olika kapitlen (Bil. 14, 

16-17, 19, 21;, 24). 

2. En vidare överblick över materialet ges i de korstabeller 

som också presenteras i b ilagorna. Där ställs variablerna 

samman parvis med som regel B x 6 rader och kolumner. Som

liga variabler reducerar naturligtvis tabeUstorieken, t ex 

kön med endast två klasser. Dessa korstabeller innehåller 

procenttal. Redan av dessa procenttal erhålls en första upp-

6) De statistiska frågorna behandlas bl a hos Guilford [1965), 
Nunnally (1967), Pierce (1970), Schiller 8 Odén (1970), 
Siegel (1956), - Formler och ytterligare diskussion av de sta
tistiska beräkningarna återges i bi laga 26. 
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fattning om variablernas förhållande till varandra. Dessutom 

iakttas hur varje sådan större tabell ter sig om den betrak

tas som fyrfältstabell, dvs med endast 2x2 rader och 

kolumner, Också de3sa korstabeller har forts till bilagorna. 

De sammanfattas på ännu ett sätt inne i respektive kapitel. 

3. Eftersom de många korstabellerna är alltför vidlyftiga 

och ytrymmeskrävande sammanförs deras information i matri

ser rned korrel ationskoefficienter. De utförligare korsta

bellerna - som regel med 6x6 rader och kolumner - åter

ges med kontingenskoefficienten, C, medan fyrfältstabeller

na får sitt uttryck i phi-koefficienten, <£. Sådana koeffici

enter utnyttjas av bl a följande'anledningar: 

a) Som antytts är redan korstabellernas antal och omfång 

nog för att låta dem bilda bilagor. Sedan åberopas dessa 

korstabeller i de olika kapitlen, när koefficienterna för 

dem diskuteras. 

b) Därnäst kommer ännu ett praktiskt skäl. En matris med 

sambandsmått fungerar bättre som en översikt av ett stort 

antal variabler och deras samband med varandra än en genom

gång av en lång rad enskilda korstabeller. Men då måste än 

en gång påpekas att det är de senares innehåll som diskussio

nen hela tiden gäller. 

c) Ett tredje skäl är att både C och 4> tillåter att alla 

variabler ställs mot varandra och därvid ger en grov upp

fattning om sambanden oavsett variablernas skalegenskaper. 

Det är denna grova översikt som åsyftas, eftersom det en

dast är de inbördes storleksordningarna mellan koefficien

terna som i första hand utnyttjas. 
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d) Ännu en viktig punkt i strategin är att hela tiden jäm

föra $ och C. När koefficienternas inbördes mönster - t ex 

deras rangordning - för vardera koefficienterna i samma ma

tris är någorlunda lika ger detta anledning att antaga att 

dikotomiseringen i fyrfältstabeller inte alltför mycket döl

jer eller skymmer detaljinnehållet i de större korstabeller

na. När emellertid C i en s ådan jämförelse för något par av 

variabler visar en drastisk höjning i förhållande till <J> 

måste den bakomliggande större korstabellen i bilagorna -

eller någon ännu vidlyftigare korstabell - granskas närma

re. Ett exempel härpå är sambandet mellan läskunnighet och 

ålder enligt tab. 21 (sid. 90), där 4> tydligen alltför 

mycket förgrovar analysen, <{> = .02, eftersom C är så mycket 

större, C = .16 . I ett sådant fall finns förklaringen i mot

svarande tabell (Bil. 17a), där läsbetygen framträder mer 

detaljerat i procenttal för olika åldrar. Denna jämförelse 

mellan de båda slagen av koefficienter är helt nödvändig. 

För kapitel 4 är kontingensmatrisen förd till särskild bi

laga (Bil. 15), för övrigt ställs koefficienterna samman i 

gemensamma översikter (Kap. 5, 7-8). 

e) En särskild punkt i jämförelsen mellan de båda koeffi

cienterna är diskussionen om antalet frihetsgrader. Fri

hetsgraderna anger tabellstorleken. För C varierar frihets

graderna. Därför är dessa koefficienter - åtminstone med läg

re antal frihetsgrader - jämförbara egentligen endast för 

samma frihetsgrader. Vid större antal frihetsgrader - unge

fär 16 eller fler - är jämförbarheten större.^ Phi-koeffici-

enterna däremot - med 1 frihe tsgrad - är i högre grad jämför

bara med varandra. När phi-koefficienterna anses väl tolka 

korstabellernas innehåll - i jä mförelse med C och efter ögon-

inspektion av korstabellernas procenttal - u nderlättas den 

fortsatta analysen. Då kan tudelningar i fortsättningen nytt

jas t ex i sammanställningar mellan tre variabler på samma gång 

(jfr Fig.11, sid. 50). Sådana reduceringar och förenklingar är 

naturligtvis önskvärda. 

7)Guilford (1965) sid. 338-339. 



f) Ytterligare en iakttagelse gäller korrelationskoefficien-

terna. Kurvatur och ojämnheter i fördelningarna avslöjas genom 

jämförelser med C och med iakttagande av de fullständiga kors-

tabellerna. Men dessutom måste sambandens riktning kontrolle

ras i de ursprungliga korstabellerna. De framgår nämligen ej 

utan vidare i matriserna. Nu blir dessa riktningar snart kän

da i analysen och denna brist i koefficienterna vållar i prak

tiken inget problem. Detta slag av analys får nämligen aldrig 

lämna kontakten med det bakomliggande exakta siffermaterialet. 

Hela tiden återförs diskussionen till datamassans och variab

lernas egenskaper och struktur i förklarande beskrivningar. 

g) Därmed uppnås genom dessa översikter i kapitlen och kon

troller gentemot korstabellerna i bilagorna en uppfattning 

om huvuddragen i materialet. Somliga variabler kan utmönst

ras eftersom de täcks till sitt innehåll av andra. De soci

ala faktorerna t ex får ofta representeras av yrkesvariabeln 

(jfr sid. 50). Andra variabler kan i stället kanske konsekvent 

dikotomiseras, t ex förhörskvot, läsbetyg, nattvardskvot. Ock

så därigenom blir materialet lätthanterligare och beskriv

ningen mer överskådlig, vilket alltså är syftet med de succes

siva attacker på datamassan som hittills tecknats. 

4. När typiska drag träder fram i datamassan bearbetas och 

prövas deras hållbarhet genom fördjupande analyser. Nya upp

delningar och uppställningar av datagrupperna mot varandra 

får säkerställa eller försvaga de gjorda iakttagelserna, t ex 

genom utnyttjande av automatisk interaktionsanalys. 

5. Den automatiska interaktionsanalysen, AID-analysen, (Auto

matic Interaction Detector Analysis) har utvecklats vid Michi-
8 ) 

gan-universitetet i USA. Det är i första hand en hypotes-

8) I samarbete med byrådirektör, fil.lic. Per Gunnar Cassel, 
Statistiska centralbyrån, Stockholm, och docent Sune Åkerman, 
Uppsala, har denna analysmetod kommit till användning, Cassel 
(1970), Sonquist (1971), Sonquist & Morgan (1970), Åkerman, 
Cassel & 3ohansson (1971). Formler för AID-analysen, se bilaga 
26. 
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genererande interaktionaanalys mellan ett kriterium, t ex 

läsbetyg, och en rad förklarande faktorer. Dessa senare 

skall var för sig försöka åstadkomma uppdelningar i nya 

grupper av individer med så homogena läsbetyg som möjligt. 

Vid varje uppdelning söks alltså en grupp med typiskt höga 

läsbetyg och en annan grupp med typiskt låga läsbetyg. Den 

förklarande variabel som vid varje delningstillfälle lyckas 

bäst i detta hänseende får utföra spjälkningen. På så sätt 

uppkommer allt mindre grupper efterhand. Tudelningarna sker 

genom ankel variansanalys och samtliga variabler är med på 

nytt vad varje uppdelning. Då framträder dels deras sam

band med kriteriet och dels deras interaktion inbördes i 

övergripande mönster. 

Denna interaktion följs på ett mer ingående sätt när de för

klarande faktorerna jämförs med varandra vid varje delnings

tillfälle. De första uppdelningarna kan i stort sett förut

sägas utifrån en rangordning av sambanden mellan kriteriet 

och de övriga variablerna (se t ex sid. 94). Detta är helt 

naturligt eftersom det är korstabeller med höga samband som 

så att säga bryts itu för den förklarande variabelns del. Den 

nya gruppen innehåller då de klasser av denna variabel som 

har särskilt många höga läsbetyg t ex. Den andra nya gruppen 

upptar de övriga klasserna med många lägre läsbetyg. Därför 

länkas de nyttjade sambandsöversikterna (punkt 3) och AID-

analysen nära samman i b earbetningen. 

Dock ger AID-analysen än mer information. Spelet mellan de 

förklarande variablerna ger mönster som i sin tur kan vara 

utgångspunkt för nya sammanställningar. En typisk spjälk

ande variabel följs t ex tillbaka genom ett större antal av 

de tidigare uppkomna delgrupperna eller en oväntad omkast

ning i sambandets riktning mellan två variabler avslöjas 

och kontrolleras tillbaka till den första odelade gruppen, 

där riktningen är den eljest iakttagna (jfr förhörskvot 

sid. 112-113). Över huvud taget ger AID-analysen en snabb 

överblick och en ingående penetrering av en stor och vid

lyftig datamassa. Den tillåter också att alla slag av vari-
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abler medtages bland de förklarande faktorerna. Genom olika 

restriktioner i fråga om skaltyp osv kan emellertid större 

stringens ges åt analysen. Också detta exemplifieras i ka

pitel ö. 

6. Det bör anmärkas att inga statistiska hypotesprövningar 

diskuteras, eftersom de behandlade individerna på intet sätt 

utgör något obundet slumpmässigt urval. I stället är rappor

ten hypotesgenererande. Iakttagna trender och framträdande 

drag i resultaten får ge utgångspunkter för fortsatt forsk

ning, då ett mera strikt urvalsförfarande kan tillämpas. 

Syftet med databehandlingen sammanfattas i en illustration av 

den antydda strategin (Fig. 10). 

1. Frekvenstabeller 
av olika hopningar < 
bilagorna. 

för enskilda variabler med angivande 
av variablernas klasser presenteras i 

v ' 
2. Korstabeller med 
samt hopningar till 
lagorna. 

som regel 6x6 rader och kolumner 
fyrfältstabeller återges också i bi-

t 
3. översikter av korrslationskoefficienter för korsta
bellerna, kontingenskoefficienten, C, för de större ta
bellerna och phi-koefficienten, <}>, för fyrfältstabeller
na presenteras i texten samt i bilaga 15. 

> * 

4. Fördjupande analys av typiska drag i datainnehållet 
genom nya uppdelningar och datauppställningar diskuteras 
i de olika kapitlen. 

> 

5, Översikt och detaljanal 
teraktionsanalys, AID-anal 
19-20. 

ys med hjälp av automatisk in-
ys, nyttjas i kapitel 7-8 och 

* • 

1-5 tillämpas t ex i uppföljningar av betygen över tiden 
eller i successiva tillämpningar från avsnitt till av
snitt av vunrta resultat och slutsatser. 

Fig. 10. Översikt av den statistiska bearbetningen. 
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4i = b&oy^a = e§fgykmgen=1§62 

I detta kapitel presenteras i korthet några demografiska 

data, som är av betydelse för den fortsatta framställningen. 

BYGOEÅ SOCKEN VID MITTEN AV 180Q-TALET15 

Liksom för Västerbottens kustland i övrigt har näringslivet 
i Bygdeå socken dominerats av jordbruk med boskapsskötsel. 
Ännu under 1800-talet sker tidvis en stark nybyggesverksam
het. Ett 60-tal nybyggen anläggs under tiden 1800-75. Mot 
slutet av seklet kommer hemmansklyvningen igång och fortsät
ter jordbrukslägenheternas numerära ökning. 

De gamla näringsfången jakt och fiske har i första hand av
sett befolkningens egen försörjning. Men laxfisket i Rickle-
ån - kä nt sedan medeltiden - strömmingsfisket i havet och 
sälfångsten ute på vinterisarna har även skett till avsalu 
utanför socknen. 

Sjöfart och en viss varvsindustri har varit lokaliserad till 
kustbyarna, särskilt då Ratan, Dalkarlså och Sikeå. Bland 
sågverken märks under 1800-talet de finbladiga sågarna i 
Dalkarlså, Ratu och vid Robertsfors bruk. Mindre sågar har 
funnits i ett flertal byar. Till skogsbruket under denna 
tid hör även kolning för leveranser till Robertsfors bruk, 
som med sin järnhantering dominerar näringslivet i norra 
sockendelen. 

Liksom för landet i stort är befolkningsutvecklingen drama
tisk också i Bygdeå socken under 1800-talet. Från 1805 till 
1875 nära nog tredubblas den totala befolkningen i denna 
socken (Bil. 13). Befolkningsutvecklingens betydelse fö^j 
husförhören och skolgången skall belysas i det följande. 

1) Bygdeå sockens och Robertsfors bruks historia har teck
nats i två större arbeten: Fahlgren, red. (1963), Boethius 
(1921). 
2) Befolkningsutvecklingen återges i diagram och tabeller 
i bilaga 13. Den har också behandlats i en rad tvåbetygs-
uppsatser vid avdelningen för ekonomisk historia vid Umeå 
universitet. 
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DEN VUXNA BEFOLKNINGEN I BYGDEA SÖDRA SOCKENDEL AR 1862 

Enskilda variabler presentsras i bilaga 14. Där ges en upp

fattning både om hur variablerna indelats i olika klasser 

och om vissa sammanslagningar av dessa klasser i den fort

satta behandlingen. För att göra översikten av samband i 

möjligaste mån jämförbar har t ex samtliga variabler diko-

tomiserats i följande avsnitt. 

översikt av samband mellan befolkningsdata 

Den vuxna befolkningen år 1862 presenteras först i en matris, 

som söker illustrera eventuella samband inom datamassan. Här 

medtages ett större antal variabler. Matrisen innehåller 

sambandsmått i form av phi-koefficienter, vilka således an

ger korrelationerna i 55 olika fyrfältstabeller (Tab. 1). 

Tab. 1. översikt av samband för befolkningsdata (phi-koeff. 

N = 1 503, 1444). (Jfr kontingenskoeff. i bi l. 15.) 

N - 1503 N « 1444 

Ålder Civil In- Ut- Yrke Hush. Hush. By Avst. Nattv. 
stånd typ typ skatt pers gång 

Kön .05 .09 .08 .01 .01 .00 .02 .01 .00 .04 

Ålder .69 .04 .22 .11 .07 .08 .11 .09 .13 

Civilstånd .07 .28 .12 .05 .14 .07 .05 .17 

Inskr.typ .01 .31 .34 .22 .01 .02 .23 

Utskr.typ .17 .09 .14 .02 .02 .12 

Yrkesgrupp .47 .42 .06 .04 .22 

Hush.skatt .50 .05 .03 .19 

Hush.pers .03 .00 .17 

By, rote .93 .05 

Avst. från .02 
kyrkbyn 

Tabellen skall jämföras med motsvarande översikt med kon-

tingenskoefficienter i bilaga 15. För spalten längst till 

höger är antalet individer som jämförs 1444. Kyrksamhets-
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talet framräknas nämligen endast för de nattvardsberättiga-

de personerna. Ungdomar, som ännu ej konfirmerats, ingår ej 

i dessa tabeller. I de övriga jämförelserna är antalet per

soner 1503. 

Visserligen är dessa phi-koefficienter ganska grova mått, 

men likväl framträder de första konturerna i datamassan. 

Kön uppvisar genomgående låga samband med övriga variabler. 

Ålder och civilstånd korrelerar högt med varandra, <j> = .69 , 

och med utskrivningstyp, $ = .22 resp. <p = .28. Yrkesgrupp, 

hushållens skatteplikt och storlek hör samman i en t ämligen 

enhetlig variabelgrupp med höga samband sinsemellan och med 

t ex inskrivningstyp. De geografiska variablerna, by och av

stånd från kyrkbyn, korrelerar högt med varandra med lågt 

med övriga variabler. Nattvardsgång slutligen visar ett mer 

mångskiftande förhållande till övriga variabler. 

Denna första kommentar är allmänt hållen. Omdömen sådana som 

"höga" samband och "låga" samband fälls utifrån en ögonin-

spektion av matrisens innehåll. Men matrisens och kommenta

rens syfte är just att låta datamassans huvuddrag träda i 

dagen. De gjorda iakttagelserna skall granskas närmare för 

några grupper av faktorer. 

Inskrivning och utskrivning i h usförhörslängderna 

Att beskriva befolkningsförändringarna är viktigt för detta 

slag av undersökningar. Därför iakttages hur totalbefolk

ningen 1862 både kommer in i de undersökta husförhörsläng-

derna 1846-62 och hur den avförs i den sista längden 1863-

73 eller står kvar till nästa längd. Tabellen är således 

en tillämpning och precisering av datauppställningen enligt 

figur 8 (Kap. 3). 



Tab. 2. In- och utskrivning i husförhörslängderna av 1862 års 

vuxna befolkning (absoluta tal, N = 1503) . 

Typ av inskriv Typ av utskrivning 1863 -73 
ning 1846-62 ning 1846-62 

Kvarb. Avlidna Omfl. Utfl. Summa 
1863-73 1863-73 1863-73 1863-73 

Kvarb. sedan 1846 364 212 173 59 808 

Omfl. 1846-62 274 69 [2Ö5~~ 34"! 582 

Infi. 1846-62 44 6 •_ 44 19 j 113 

Summa 682 287 422 112 1503 

Kvarboende hela undersökningsperioden, 1846-73, är 364 per

soner. Rörligheten både före och efter 1862 visar tillsam

mans 302 personer. Dessa har omramats med streckade linjer. 

Av dem som inkommit såsom omflyttade före 1862, 582 indivi-
3) 

der, blir inte minore än 274 sedan kvarboende. 

Befolkningsrörligheten kan länkas samman med andra faktorer. 

Som exempel visas hur civilståndsförändringar samt in- och 

utskrivning i längderna låter sig samordnas i ett typiskt 

mönster (Tab. 3). 

3) Här bör anmärkas att 1862 års befolkning har uttagits i 
längderna så att säga "inom sina hushåll", d v s på den na
turliga följden av uppslag i de olika upplagorna. Omflytt
ning kan alltså noteras för t ex tjänstefolk även då de by-
ter anställning inom samma by. Dessa pigor och drängar no
teras således endast för det hushåll där de är i tjänst år 
1862. För familjerna i stort är uppföljningen däremot given 
i l ängdernas uppställning familjevis. - Ang ående tidsför
loppet må det observeras att inskrivningstyp avser 17 år, 
medan utskrivningen omfattar 11 år. 
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Tab. 3. Civilstånd, in- och utskrivningstyp (procenttal, 

N = 1 503). 

Inskrivning 1846-62 Utskrivning 1863-73 

Civil Kvarb. Inskr. Infi. Surrma Abs. Kvarb. Avi. Utskr. Utfl. 
stånd sedan såsom 1846- proc. tal efter 1863- såsom 1863-

1846 orrrfl. 62 1873 73 omfl. 73 
% % % % % % % 

Qgifta 58,0 33,0 9,0 100 (590) 28,4 7,5 49,1 15,0 

Gifta 46,4 46,5 7,1 100 (781) 58,7 22,6 16,0 2,7 

Änk. 81,8 15,9 2,3 100 (132) 43,1 50, n 4,5 1,5 

Summa 54,0 38,6 7,4 100 (1503) 45,4 19,2 28,0 7,4 

Många av de ogifta är hemmavarande barn 1846-62 och således 

kvarboende. Efter 1862 däremot är samma individer starkt 

rörliga. De har uppnått en ålder som kännetecknas av om-

och utflyttning. - De gifta år 1862 har till stor del in

kommit såsom omflyttade, 46,5 procent. Men i st ället är de 

i endast obetydlig grad rörliga i den f järde upplagan av 

husförhörslängderna, 1863-73. - Dessa båda iakttagelser kan 

fogas samman. De gifta inkommer i många fall såsom ogifta 

och starkt rörliga i de f örra upplagorna. De gifter sig, an

tecknas såsom gifta år 1862 och är sedan mer stabila i sitt 

boende. I hela denna förklaringsmodell är således tidens 

gång och individernas stigande ålder en grundläggande och 

genomgående faktor. Detta skall framhävas i avsnittets sam

manfattning. 

Yrkesgrupp, antal skattepliktiga och hushållens storlek 

Nästa stora grupp av variabler som länkas samman med höga 

koefficienter i översiktsmatrisen (Tab, 1) är yrkesgrupp, 

antal skattepliktiga och totala antelet medlemmar i hus

hållen. Av variabelbeskrivningen framgår hur dessa variab

ler definierats (Bil. 14). Här hopas variablerna för en 

direkt behandling i tredimensionell datauppställning. Till 

yrkesgrupp 1~3 hör ämbets- och tjänstemän, självägande bön

der samt nybyggare och till yrkesgrupp 4-9 räknas bl a hant

verkare, torpare och alla övriga, även tjänstefolket (Fig. 11). 
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Skattepliktiga per hushåll. 

Mer än 2 skattepl. 35 % 

0-2 skattepl. 65 % ̂  14 % 

Yrkesgr. 1-3 
54 % 

Yrkes gr LiDP 

Yrkesgr, 4-9 
46 % 

Totalt 100 % 
(N = 150 3) 

T f i 
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7 % ! 
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59 % 41 % 
1-5 pers. >5 pers. 

hushållens storlek 

fi 11 . Gemen: T.- dataupostaIlning f 5r yrkesgrupo , hushål

lens s k a 11 e o 1 i k t o c h s t o r 1 e k. {o ro c 0 n 11 a 1, N » 1 5 0 3 ) 

Den skymda delen av figuren innehåller 2 orocent. F*~'r övrigt 

betonar figuren att i yrkesp.ruop 4-S är hushållen smA och 

har färre skattepliktiga. I yrkesgrupp 1-3 finns stora hus

håll med fler ßkattenliktiga. I fortsättningen får yrkes-

variabeln som regel representera de sociala och familje-

massiga faktorerna.^' 

Yrkesgrupp visar i översiktsmatrisen särskilt högt samband 

med inskrivningstyp, <|j = .31. Detta samband preciseras yt

terligare då åldern konstanthålIs (Tab. 4). 

4) Chitvå- och kontingensberäkningar för den gemensamma 
datauppställningen diskuteras i bilaga 26, Pierce (1970) 
s. 211-216, Light (1971) s. 365-377. - Figuren år således 
tredimensionell. Procenttalet i v arje del av figuren anges 
på figurens sidor. En av d e åtta delarna i figuren är skymd. 
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Tab. 4. Samband mellan inskrivningstyp och yrkesgrupp då ål

der konstanthålls (phi-koefficienter). 

N * 

31 år 

16-30 

och äldre: 

år: 

samband yrkesgrupp -

samband yrkesgrupp -

• inskrivning 

- inskrivning 

915 

508 

.19 

.50 

När ålder konstanthålls ökas sambandsmåttet starkt för de 

yngre mellan yrkesgrupp och inskrivningstyp, 4> = .50. Också 

här preciseras ett samband som är av betydelse för den fort

satta utvärderingen. 

By, rote och avstånd från kyrkbyn 

Korrelationen mellan by och avstånd från kyrkbyn är själv

fallet mycket hög, <J> = .93. Byarna har nämligen kodats rote

vis med början vid kyrkbyn. Vinsten härav är att avstånds-

variabeln i vi ssa fall kan ersätta byavariabeln. Den först

nämnda är nämligen mer användbar vid de restriktioner i frå

ga om skaltyp som ibland kommer att införas. 

Men likväl skall byarna enskilt få göra sig gällande, när så 

erfordras. Den jämförelsevis höga korrelationskoefficienten, 

C = .43 (Bil. 15), för by och yrkesgrupp är ett exempel där

på. I byarna inåt landet återfinns den största andelen ny

byggare, medan kustbyarna bebos av övriga yrkesgrupper. I 

vissa byar, t ex hamn- och lotsplatsen Ratan, är inslaget av 

ämbets- och tjänstemän markant (Tab. 5). 
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Tab. 5. Yrkesgrupp och husförhörsrote (abs. tal, N = 1503) . 

Husförhörsrote 
5) 

Yrkesgrupp 

1 2 3 4-6 7 8 9 Summa 

Kyrkoroten 21 20 0 12 10 11 22 104 

Dalkariså 10 49 1 19 54 2 14 149 

öndebyn, Junkboda 9 72 4 4 6 16 10 121 

Bäck, Näs 3 03 2 21 17 20 5 151 

Bodbacken 10 51 0 6 8 4 1 80 

Gullmark m fl byar 0 85 12 15 11 1 2 126 

Rickleå (s:a, n:a) 11 04 9 26 23 3 15 171 

Ratan 34 0 0 0 14 6 12 66 

Djäkneboda m fl byar 0 62 31 13 17 10 13 154 

Norum m fl byar 2 70 23 4 11 4 7 121 

Akulla, Sjuismark m fl IQ 77 39 7 8 12 23 176 

Bjensjöå m fl byar 0 34 27 0 4 13 6 04 

Totalt 110 607 140 127 191 102 130 1503 

Husförhörsrotarnas geografiska omfattning framgår av kart

bilagan (Bil. 6). Yrkesfördelningen i de olika rotarna är 

tämligen ojämn, vilket skall iakttagas dâ de geografiska 

och sociala faktorerna behandlas i det följande. 

5) Yrkeskategorierna presenteras närmare i bilaga 14. 
De kodas vanligen på följande sätt: 
1 = Ämbets- och tjänstemän m fl 
2 = Själv ägande bönder 
3 = Nyb yggare, landbönder 
4 = Hant verkare 
5 = Indel ta soldater, fältjägare 
6 « Torpa re 
7 = Arb etare, sågkarl, fiskare, sjöman 
8 = Inhys es- och backstuguhjon 
9 = Pigor och drängar 
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Nattvardsgång [kyr k s amhe t) 

Som kyrksamhetstal har valts det genomsnittliga antalet natt

vardsbesök under en fyraårsperiod, 1859-62. Därför utgår ur 

beräkningarna de ännu ej konfirmerade ungdomarna. I den 

första översikten (Tab. 1) uppvisar kyrksamheten samband med 

ett flertal variabler. Tydligast är korrelationen med in

skrivningstyp och yrkesgrupp. Hen även ålder pnr sig gällan

de vid en mer ingående prövning, C = .35 (Bil . 15). Natt

vardskvoten ställs samman med yrkesgrupp och inskrivnings

typ i följande figur (Fig. 12). 

Inskrivningstyp 

10 
Kvarboende 52 % 25 10 

Yrkesgrupp 1-3 

Yrkesgrupp 
1 0  Yx^kesgruop 4-9 

Totalt 100 % 
(N « 144 4) 52 

44 % 56 % 
0-1 gg/är >1 g g/år 

N3 fct vard sh esn k 

£ifc_!2 • Gemensam datauppstä11 ning för yrkesgrupp, inskriv

ningstyp och antal natt värdsbesök ner år (procent

tal, N - 1444). 

I den skymda delen av figuren återfinns 19 procent av to

tala antalet individer. Dessa är de fl vtt ande i yrk esgrupp 

4-9 som går till nattvarden en gång per år eller mindre. I 

yrkesgrupp 1-3 har bland de kvarboende flertalet; noterats 

för trägnare nattvardsbesök, 25 procent av totala antalet 

individer. 
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Efter en inledande presentation av Bygdeå sockens näringsliv 

och befolkningsutveckling koncentrerar sig framställningen 

på den vuxna befolkningen år 1862 i By gdeå södra sockendel, 

tillsammans 1503 individer. En uppföljning av in- och ut

skrivning i husförhörslängderna görs inom tidsramen 1846-73. 

I en samlande översikt får ett större antal variabler göra 

sig gällande i sina inbördes samband med varandra. Framträd

ande samband preciseras och förklaras i fortsatta analyser. 

De främsta resultaten är följande. 

Tidens gång och åldersfaktorerna är framträdande drag i för

klaringen av sådana faktorer som civilstånd, in- och utskriv

ning samt i viss mån yrkesgrupp. Individernas plats i livs

cykeln bestämmer i hög grad familjeställning, rörlighet och 

i någon utsträckning sociala förhållanden. 

De sociala faktorerna, yrkesgrupp, antalet medlemmar och an

talet skattepliktiga i hushållen, uppvisar högt samband med 

varandra och med många av de övriga variablerna, särskilt då 

rörlighet och nattvardsgång. Yrkesgrupp har valts att fort

sättningsvis som regel få representera dessa familjedata. 

De geografiska variablerna,- by och avstånd till kyrkbyn, är 

naturligen utbytbara mot varandra. Också detta skall utnytt

jas i det fortsatta arbetet. 

Nattvardsgång slutligen observeras i sitt höga samband med 

bl a inskrivningstyp och yrkesgrupp. De kvarboende i yrkes

grupp 1-3 uppvisar de trägnaste nattvardsbesöken. Denna 

variabel hör nära samman med husförhören, som behandlas i 

nästa kapitel, där också de övriga resultaten skall prövas 

och få sin tillämpning» 
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HUSFÖRHÖREN I BYGDEA SOCKEN 

De kyrkliga förhören 

Den kyrkliga förhörsinstitutionen har varit rikt utvecklad. 
Det visar de bestämmelser i vilka de olika förhören regleras. 
Kyrkolagen 1686 räknar med katekesförhör i kyrkan, visita-
tionsförhör vid besök av biskop eller prost samt församlings
prästernas trägna besök i hemmen för församlingsvården. Däri 
ingick även undervisning och förhör. I det s k konventikel-
plakatet av år 1726 får husförhören sin tydligaste förord
ning. Ytterligare förhör fastställs. 1731 förordnas om pre-
dikoförhör och 1735 om särskilda kommunionförhör i samband 
med nattvardsgång. 1811 fastställs ordningen för ungdomens 
konfirmationsförhör i nuvarande mening 

Bland dessa förhör blir visitationsförhören, ungdomens för
hör men framförallt husförhören de viktigaste"!! Åtminstone 
gäller detta för Norrland. Där får husförhören en stark ställ
ning genom den parallella traditionen med byaläsning och bya-
bön. Varje helgdag skulle byborna i byar långt frän kyrkan 
samlas till gemensam högläsning och andakt. Denna sed kan 
spåras till tidigt 1600-tal. 1684 betygas dsn för Bygdeå 
socken. "Läseriet" i Norrland är av stor betydelse för folk
undervisningen 

Husförhörsrotar i Bygdeå socken 

Även om byalagen håller samman i den söndagliga byaläsningen, 
så sker de årliga husförhören ofta i större enheter. Byarna 
slås samman i husförhörsrotar eller "skrifthåll". Den äldsta 
förhörs längden i Bygdeå, 1639-1752, visar hur församlingen 
förhörs rotevis redan på 1630-talet. Vid denna tid är sock
nen indelad i nio husförhörsrotar. Hundra år senare är anta
let åtta. "SunnersthåIlet", socknens sydligaste del, samman
hålls i en enda rote. 

Befolkningsökningen och uppodlingen av socknen inåt landet 
orsakar emellertid en fortgående uppdelning av de gamla hus-
förhörsrotarna. Vid Visitationen 1835 noteras 17 rotar. Samma 
antal omnämnes år 1851. Detta stämmer även med husförhörs-

1) Kyrkolagen 1686, kap. 2 $ 9 om katekesförhör, $ 10 om 
förhörslängder kap 24 § 8 och § 10 om visitâtionsförhör, 
S 11 om innanläsning, § 22 om prästernas besök i hemmen bl a 
för undervisning och förhör. - Bland övriga förordningar kan 
nämnas Kungl. resol. 1723 om allmän läskunnighet, Kungl. pla
kat 1726 om bl a husförhör, Kungl. resol. 1731 om predikoför-
hör, Kungl. stadga 1735 om kommunionförhör, Kyrkohandboken 
1811 om bl a konfirmation. 
2) Om byaläsning i Bygdeå se Fahlgren, red., (1963) s. 435. 
Läseriet och folkundervisningen utreds hos t ex Holmgren 
f!940, Nordberg (1928, 1938), Sandewall (19521 Jfr Johansson 
(1969) s. 8-9. 
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journalen som påbörjas näst-följande år. I denna journal Kan 
nya uppdelningar följas. 1854 har antalet blivit 20 och 1871 
anges det till 24 rotar. Denna process betonar även kyrko
herde Bylunds iver för en intensifiering av den kyrkliga 
folkundervisningen under den tidsperiod som här undersöks. 
På kartan (Bil. 6) har husförhörsrotarna i u ndersökningsom
rådet ungefärligen utmärkts. 

Tidpunkten för husförhören 

Av ålder hålls de norrländska husförhören på vårvintern. 
Detta visar bl a ett Kungl. brev till Härnösands domkapitel 
1825.*' Med hundra års mellanrum bekräftas det också av de 
båda husförhörsjournalerna i Bygdeå, 1752-62 och 1852-91. Enligt 
båda källorna börjar skriftresorna i februari och pågår 
framemot påsktiden. 

Platsen för husförhören 

Inte endast områdena för varje skrifthåll utan även byn och 
hemmet där årets husförhör äger rum kan utläsas i källorna. 
Redan 1653 och följande år anges det hos vem husförhörslaget 
varit samlat. 1752-62 är både datum och värdfolk angivna för 
varje år och rote. Detsamma gäller tiden 1852 och framåt. 

Interiörer 

I källorna skymtar många interiörer. I västerbottensgårdens 
stora kök samlas rotelaget, vuxna såväl som barn. Husförhörs-
längden får sin plats på bordet. Efter psalmsång och inled
ande andakt vidtar förhöret. De närvarande antecknas i årets 
förhörskolumn i husförhörslängden. De frånvarande efter-
spörjes. Alla är skyldiga att deltaga. Husförhörslängden är 
på många sätt den fasta punkten i v erksamheten. Med hemlig
hetsfulla tecken noteras hur var och en reder sig i själva 
förhöret. Barnen får visa sin förmåga i innanläsning. De 
äldre får svara på förståndsfrågor. Men innanläsning och 
memorering kontrolleras även hos dem. Sammankomsten avslu
tas med predikan, förmaningar och andakt. Sedan följer för-
plägnad. ** ) 

Husförhöret i Ratan den 13 februari 1849 

Ett mera dramatiskt husförhör har antecknats i källorna, Det 
ägde*rum i Ratans husförhörsrote den 13 februari 1849. Kyr
koherdens personlige,adjunkt, L G Sö dermark, som förrättade 
husförhöret, kom då i d elo med en av deltagarna, tullvakt
mästaren A Rör ing, och blev av denne instämd till tinget 
"för irrlärighet och ett mindre fogligt förfarande".^®'' 

3) Kungl. brev till Hernösands konsistorium, 2 februari 1825. 
4) Journalen 1752-62 ger många glimtar av förhörens innehåll. 
Bland de litterära skildringarna märks Björkquist (14J17) s. 
50-59, Schubert (1823) s. 68-69, Nordberg (1938).Pleijel (1970) 
4b) Avsnittet bygger på källor i domkapitlets i Härnösand 
arkiv, manualhandlingar 1840-49 och resolutionsbok 1845-93. 
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Brukspredikanten i Robertsfors, E A Rose nius, utsågs den 2 
mars av kontraktsprosten 3 Ri sberg i Nysätra till domkapit
lets ombud vid tingsförhandlingarna. Lagtima vinterting med 
Bygdeå tingslag ägde rum nämnda dag, den 2 mars, i Rickleå 
gästgivaregård. Rättegången kan följas i det utdrag ur tings-
protokollet, som sedan tillställdes domkapitlet. Fyra vitt
nen hördes. Eftersom deras berättelser ger en inblick i de 
frågor som ställdes vid ett husförhör kan det vara berätti
gat att återge en del av protokollet. 

Angående första vittnet, lotsen A G Norlin, heter det "att 
vittnet varit tillstädes vid läsförhöret i Ratan den 13 
sistlidne februari, utan att vittnet hörde adjunkten Söder
mark neka åhörarna att svara på framställda frågor eller 
snubba någon av de närvarande, vidare än att Södermark bett 
Röring få vara ostörd i sin ämbetsutövning, vilket föran-
letts därav att, då, såsom vittnet ville påminna sig, Söder
mark frågat en närvarande dräng, om man bliver salig av tron 
och Södermark förklarat sådant ej kunna ske, Röring två å 
tre gånger upprepade, "den som tror bliver salig, men den 
som icke tror, varder fördömd". -- Adjunkten Södermark erin
rade, att hans fråga vid läsförhöret ej framställts såsom 
omvittnats vore, utan hade Södermark frågat, om man i och 
igenom tron kunde förtjäna Guds nåd och syndernas förlåtel
se, eller om man igenom tron kunde ådagalägga någon för
tjänst; men vittnet Norlin kunde ej närmare än som uppgivet 
var, draga sig ordalagen av frågan till minnes." 

Nästa vittne, styrmannen P W Bäcklund, uppger "att adjunkten 
Södermark vid läsförhöret frågat, "kan människan igenom tron 
förtjäna Guds nåd?", och hade Södermark, så vitt vittnet er
farit, icke nekat någon av åhörarna, att på frågorna avgiva 
svar, eller snubbat någon av dem, utan allenast bett vakt
mästaren Röring, som två â tre gånger yttrat: "den som tror, 
bliver salig, men den som icke tror, varder fördömd", att 
vara tyst, så att Södermark komme i tillfälle att närmare 
förklara frågan." De båda övriga vittnesmålen var av samma 
innehåll som de nämnda. 

I sin rapport till kontraktsprosten Risberg återgav Rosenius 
ytterligare detaljer från händelserna vid husförhöret. Bl a 
slutade dispyten mellan Södermark och Röring på så sätt att 
"en rättänkande man tog honom (Röring) vid handen och för
mådde honom att med sig lämna rummet". Rosenius antydde ock
så att Röring kanske var onykter - "om huruvida han vid 
tillfället var nykter är mycken fråga".' 

Målet underställdes domkapitlet i Hä rnösand, som den 23 
juni avkunnade sin dom. Södermark frikändes. Röring ålades 
att betala rättegångskostnaderna. 

Förutom övriga detaljer som ges är dessa citat belysande 
för det slag av frågor och det sätt att fråga och ge svar 
som är själva förhörssituationen i dess a sammankomster. 

Husförhörens sociala funktion 

Även om själva förhöret kan ta stor del av dagen, ägnas också 
tid åt den övriga församlingsvården. De gamla och sjuka be
söks i själavård och sockenbud. Problem och misshälligheter 
inom byarna tas upp till gemensam behandling. Även bekymmer 
inom familjerna kan klaras ut. Goda råd till förbättrad bya-
gemenskap är vanliga. Prästernas personkännedom visar sig 



ofta vara mycket ingående. Dessutom utökas kontakterna genom 
att förtroendemän utses med uppgift att vera ledare i bya-
gemenskspen. Tillsammans med byabon och byaläsning har hus-
förhören medverkat till att ge fasthat åt det norrländska 
byalaget?0) 

Husförhörskalasen 

Till da sociala funktionerna hos husförhören hör även husfcr~ 
hörskalasen. I gården där förhöret hålls bjuds rote laget 
kvar på riklig förplagnad. Visserligen utfärdas förbud mot 
dessa kalas. De anses överdådige och skadliga. Likväl tycks 
de ha levt vidare. De har säkerligen i sin mån bjldragit till 
husförhörens sociala förankring i byagemenskapen"5 . 

Plikten att bevista husforhörnn 

Utan fasthet i förordningarna har ett sådant gigantiskt före
tag som den kyrkliga folkundervisningen ej kunnat genomföras. 
Under 1600-talets renare del stadgas böter vid försummelse» 
Sedan ökas styrkan i åtgärderna. 1765 ges den utförligaste 
bestämmelsen. Plikten,. 4 öre silvermynt för vuxna och 2 öre 
för barn, fördubblas andra och tredje resan vid försummelse. 
Fortsatt motvillighet ken medföra stockstraff på söndagen 
vid kyrkan eller ytterligare penningböter. Till sist kan 
saken dras inför domstol» Barn» som är motsträviga, kallas 
i första hand inför kyrkorådet. I svårartade fall rekommen
deras föräldrarna utdela aga med riset. Denna bestämmelse 1765 
upphävdes i princip först 1888, stockstraffet dock tidigare, 
år 1831 . 

I Bygdeås hävder är exemplen ej mån ga på tillämpning av dessa 
bestämmelser. På 1730-talet får en piga i kyrkbyn sitta i 
stocken någrs söndagar « I journalen 1752-62 skymtar hotet 
om stockstraff ibland, ilen varsamhe t och uppmuntran är mer 
framträdande i förmaningarna . Under 1800-talet tycks någon 
tredska ej ha med större kraft beivrats. Sedan skolan bör
jat, 1847, gäller sockenmännens åtgärder i stället hur man 
skall förmå barnen att komma till skolan. Föräldrarna menar 
att den gamla hemundervisningen med husförhör är tillräck
lig. 

Visitationshandlingarna och husferhören 

För att närmare inrama den följande undersökningen av tiden 
1845-73 lämnas några notiser om husförhören i visitations
handlingarna. Biskop Frans Michael Franzén låter anteckna 
till protokollet vid Visitationen 1835 följande: 

4c) Gustafsson (1950) s. 202-220 
5) Kungl. förordn 1743 (avser främst Österbotten). 
6) Kyrkolagan 1686 kap. 2 f 9 (jfr bestämmelserna om förhör 
vid trolovning, kap". 15 $ 11). Kungl. stadga 1735, mom. 2, 
Kungl. förordn. 1765. SFS 1831 nr 7, SFS 1888 nr 42 
7) Fahlgren, red. , (1963) s » 433. 
8) Husförhörsprotokoll 1752-62 



"Angående husförhören, som årligen hållas i alla församling
ens rotar, gjordes ingen annan anmärkning, in att vid sådana 
tillfällen Mven do äldre böra uti innanläsning förhöras." 

De årliga förhören betygas. Intressant är anmärkningen om de 
äldres redovisning av läskunnigheten» 

När kyrkoherde Bylund installeras 1851 skymtar flera nya åt
gärder i visitationsprotokollet, Bl a tänker sig Bylund att 
lördagspredikningar med katekesförhör skall hållas i kyrkan 
under hösttiden. Dessa katekespredikningår får ingen stark 
ställning, I ämbetsberättolsen 1871 konstaterar Bylund "pre-
diko- och kommunionförhör hålles icke", Ändock har värdet av 
sådana förhör framhållits vid visitationerna 1835, 1851 och 
1867. Husförhören behåller sin ledande ställning seklet ut. 

Vid visitationerna hålls generalförhör med hela församlingen. 
De stora förhören vid 1600- och 1700-talets visitationer får 
en värdig fortsättning år 1867. Då förhör biskop Beckman och 
kyrkoherde Bylund de båda senaste årens nattvardsungdom i 
kyrkans kor, medan assistenterna tar sig an den övriga för™ 
samlingen indelad i grupper nere i kyr korummet. Biskogen 
sammanfattar förhöret rned både lovord och förmaningar 

HUSFÖRHÖR 1847-62. JÄMFÖRELSER ÖVER TIDEN 

An t eökning om närvaro vid husforhören 

Höger sida på husförhörslänpdernas uppslag innehåller bl a 

förhörskolumner for varje år. Där skall anteckningen "N" 

enligt föreskrifterna betyda "närvarande" vid årets förhör. 

Kontroll därav kan göras med hjälp ev två parallella källor. 

I utflyttnings längden för året 1050 utsätts anmärkning om 

bevistade förhör i därför avsedd kolumn. Där står t ax att 

förhören bevistats "ordentligt", eller "ej härstädes" eller 

"ej detta år". Dessa uppgifter ställs i en t abell samman med 

förhörskolumnerna för 1847-52 i husförhörslängderna. Som 
t io) exempel väljs några av de utflyttade år 1050 

9) Visitationsprotokoll 1035, 1851, 1867, Ämbetsber. 1871. 
10) Husförhörsjournalen och utflyttningslängden finns av-
bildade i Bil. 3 och 4. Där syns också i utflyttnings läng
den hur förhörsanteckningarna upphör vid Bylunds tjänste
tillträde 1851. 
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Tab. 6. Förhörsanteckningar i utflyttnings- och husförhörs-

längd 1850. 

Namn på utflyttade 1850 Bevistat förhör 
enl. utfl.längd 

Ant. 
1847 

"N" 
1848 

i hu sfhl. 
1849 1850 

Ynglingen 
Lars Petter Johansson "Ordentligt" N N N N 

Drängen 
Olof Daniel Abrahamsson "Ej detta år" N N 

Pigan 
Magdalena Olofsdotter "Detta år" N N 

Pigan Cajsa Sundberg "Detta år" N 

Pigan Lotta Larsdottar "Ej detta år" 

Ynglingen 
Olof Mathias Boström "Detta år" N N N N 

En genomgång av de parallella källorna ger vid handen att "N" 

motsvarar "närvarande". Där "N" saknas i husförhörslängden 

antecknas också "ej detta år" i utflyttningslängden. 

Samma resultat ger en jämförelse med husförhörsjournalen 

1852-91. De hushåll där förhöret hålls ett visst år identi

fieras i husförhörslängden. Antalet skrivna i hushållet jäm

förs med antalet "IM" som no terats för familjen samma år. En 

sådan uppställning för byn IMorum ter sig på följande sätt: 

Tab. 7. Skrivna och närvarande av värdfamiljerna vid husför-

hören i byn Norum 1853--57. 

Enligt husförhörsjournalen Enligt husförhörslängden 

Tid och värdfolk för husför Uppslag Antal skrivna Antal "N" 
höret 8 år o. äldre 

5/4 1853 Lars Persson Svahn 3 8 8 

22/3 1854 Elias Bäckström 5 9 9 

5/3 1855 Olof Persson 7 4 4 

4/3 1856 Olof Anton Lindström 8 4 4 

23/2 1857 Hieron österlund 9 3 3 
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I tabellen illustreras hur förhören går från gård till gård i 

den ordning familjerna är uppställda i h usförhörslängden. 

Detta framgår av den löpande följden av uppslag. Därvid kan 

det även på uppslagen iakttagas att i denna by, Norum, endast 

de självägande bönderna behöver vara värdfolk för rotelaget. 

Ibland får flera familjer slå sig samman och gemensamt ta 

emot husförhörsfolket. - V idare överensstämmer antalet skriv

na och antalet utdelade "N" i dessa hushåll. När förhöret 

hålls i det egna hemmet är alla med. Dock gäller här en ål

dersinskränkning. De yngsta barnen får ej anteckningen "N", 

fastän de naturligtvis är hemma tillsammans med de övriga i 

familjen. Åldersgränsen går vid 7-0 års ålder. 

Med denna kännedom om innebörden i anteckningen "N" i husför

hörslängden - att den uppenbarligen betyder "närvarande" - är 

det dags att överblicka närvarofrekvensen 1847-62. Därvid in

riktas uppmärksamheten på 1862 års vuxna befolkning i Bygdeå 

södra sockendel. 

Närvarofrekvensen vid husförhören i Bygdeå södra sockendel 

1647-62 

För att åskådliggöra närvarofrekvensen vid husförhören 1847-

62 för 1862 års vuxna befolkning tas de kvarboende sedan 1046 

för sig. Denna grupp delas dessutom efter ålder. Så erhålls 

tre grupper: kvarboende äldre födda 1831 och tidigare, kvar

boende yngre födda 1832-46 och om- och inflyttade sedan 1847. 

Eftersom de båda första gruppernas antal hela tiden är det

samma, återges diagrammet i absoluta tal. Några belysande 

procenttal har införts till jämförelse. Gruppen av nytillkom

na växer hastigt. Diagrammet är således en horisontell tre-

delning av datauppställningen i figur 8 (sid. 26). 
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Fig. 13. Närvarofrekvens vid husförhören 1B47-62. 

De kvarboende äldre visar tämligen jämn förhörsfrekvens. 

Den genomsnittliga andelen per år är B5 procent närvarande 

vid förhören. I den yngre gruppen kvarboende syns tydligt 

hur de yngsta ännu är endast små barn vid periodens början. 

De börjar räknas som närvarande vid förhören förest vid 7-8-

årsåldern. Därigenom stiger närvarofrekvensen fram till 
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1853-55. Däremot sjunker andelen närvarande mot periodens 

slut. Ungdomarna har kommit in i åldrarna för flyttning och 

tjänst utom hemmet. Genomsnittet för denna grupp är 62 pro

cent för hela perioden och 71 procent för de sista tio åren, 

1853-62. 

Den tredje delan av diagrammet illustrerar hur de om- och in

flyttade kommer in i 1862 års befolkning. Här uppvisas genom

gående lägre andel närvaro vid förhören. Undantag utger dock 

år 1852. Med sina 67 procent närvarande hävdar sig de nytill

komna lika gott som de äldre kvarboende detta år. Genomsnit

tet för hela perioden är dock så lågt som 55 procent närvar

ande per år vid husförhören. 

Av diagrammets samlade information kan den slutsatsen dras 

att en begränsning bör göras till den sista delen av perio

den för att husförhörens roll skall kunna någorlunda rätt

vist bedömas. Framställningen fortsätter med en sådan be

gränsning till de sista tio årens förhör, 1853-62. 

FÖRHÖRSKVOT 1853-62. JÄMFÖRELSER NED FÖRKLARANDE FAKTORER 

Förhörskvot 

Närvaron vid husförhören 1853-62 samordnas i en kvot. Anta

let bevistade förhör divideras med antalet år som en individ 

varit skriven i populationen under denna tidsperiod. 
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Tab, 8. Frekvenstabell för förhörskvot (abs. tal och proc.tal» 

N - 1503). 

Förhörs- Abs. Proc. 
kvot tal tal 

Bevistat varje förhör, kvot: 1.00 179 11,9 ' 

Bevistat förhör med kvoten: .76-.99 326 21,6 

Bevistat förhör med kvoten: .51-.75 395 26,3 

Bevistat förhör med kvoten: .26-.50 357 23,8 

Bevistat förhör med kvoten : .01-.25 82 5,5 

Ej bevistat förhör, kvot: »00 164 10,9 

Summa N * 1503 100 

Av tabellen framgår att 60 procent av individerna har bevis

tat husförhören oftare än vartannat år. I fortsättningen vi -

sas hur denna andel fördelar sig efter en rad bakomliggande 

faktorer. C Bi 1. 16).^^ 

översikt av samband mellan förhörsdata och befolkningsdata 

För att få en överblick av förhörsdata och deras ställning 

till befolkningsdata i föregående kapitel görs en samman

ställning av samband mellan förhörskvot och ett antal be

folkn ingsdata . I översikten återges korrelationerna vid di-

kotomisering av variablerna med ohi-koefficienter. Dessutom 

upptas kontingenskoefficienter, då variablerna korreleras med 

mer än två klasser i fördelningarna. Därmed är översikten 

av samma slag som i det föregående kapitlet. 

11) I bilaga 16 kommenteras också förhärskvoten för dem som 
inskrivits år 1862. 
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Tab. 9. Översikt av samband mellan förhörskvot och befolk

ningsdata (phi- och kontingenskoefficienter, N = 1503 

och 1444). 

Samband mellan förhörskvot 
och 

<i> C (Fg för C) 

Kön .10 .15 (5) 

Ålder .04 .31 (25) 

Civilstånd .04 .18 (10) 

Inskrivningstyp .29 .36 (10) 

Utskrivningstyp .07 .19 (15) 

Yrkesgrupp ,24 ,42 (25) 

Hushållens skatteplikt .17 .39 (25) 

Hushållens storlek ,16 .36 (25) 

By, rote .01 .16 (25) 

Avstånd från kyrkbyn .002 .17 (25) 

Kyrksamhet (N = 1 444) .33 .57 (35) 

Kyrksamheten på sista raden upptar endast de nattvardsberät-

tigade, dvs 1444 individer. Av antalet frihetsgrader i 

sista kolumnen framgår tabellstorlekarna för kontingensbe-

räkningarna. Dessa beräkningar ger ofta högre koefficienter. 

I fråga om ålder är skillnaden anmärkningsvärd. I övrigt be

tonas i hela tabellen i stort samma struktur. Förhörskvoten 

visar'höga'samband med bl a inskrivningstyp, yrkesgrupp och 

kyrksamhet. Den fortsatta preciseringen av sambanden tar sin 

utgångspunkt i de redan funna huvuddragen. Framställningen 

följer samma ordning som i det föregående kapitlet, vars re

sultat här utnyttjas och tillämpas. 

Uppdelning efter ålder, kön och civilstånd 

Först sammanställs forhörsdata med ålder, kön och civilstånd 

(Tab. 10). 
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Tab. 10. Andelen närvarande vid husförhören oftare än vart

annat år fördelade efter ålder, kön och civilstånd 

(N = 15 03). 

Totalt 
antal 
Abs. tal 

Därav närvarande vid 
husförhören oftare 
än vartannat år 
% 

61 år och äldre (168) 60,8 

51-60 år (166) 65,0 

41-50 år (224) 66,6 

31-40 år (357) 57,2 

21-30 år (369) 47,5 

16-20 år (219) 73,9 

Män (745) 64,7 

Kvinnor (758) 55,2 

Änkor/änklingar (132) 59,9 

Gifta (781) 61,7 

Ogifta (589) 57,6 

Totalt (1503) 60,0 

De allra yngsta uppvisar särskilt hög förhörskvot. 73,9 pro

cent av 16-20-åringarna har bevistat husförhören oftare än 

vartannat år. De befinner sig i den åldern då de är föremål 

för intensiv undervisnings- och förhörsverksamhet, nämligen 

åren omkring konfirmationsläsningen. De något äldre däremot, 

21-30 år, har kommit in i sin rörligaste livsperiod. Många 

av dem flyttar som tjänstefolk mellan olika byar och hus

håll, Deras närvaro vid förhören är anmärkningsvärt låg, 

endast 47,5 procent låter sig anteckna som närvarande of

tare an vartannat år. En annan anmärkningsvärd iakttagelse 

görs i fråga om medelåldern. Åldrarna omkring 41-50 år har 

hög andel närvarande vid förhören. 

Den sista iakttagelsen inriktar uppmärksamheten på de följ

ande delarna av tabellen, där dels männen och dels de gifta 

utmärker sig för flitig närvaro vid husförhören. Detta le
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der till en sammanställning av förhörskvot och kön med kon-

stanthållande av ålder och civilstånd i en tabell där de 

gifta, 31 år och äldre, jämförs (Tab. 11). 

Tab. 11. Andelen närvarande vid husförhören oftare än vart

annat år av de gifta, 31 år och äldre, uppdelade 

efter kön (N = 80 4) . 

Därav närvarande vid 
husförhören oftare än 

Totalt antal vartannat år 
Kön Abs. tal % 

Män (377) 72,2 

Kvinnor (427) 57,3 

Totalt (804) 64,1 

Här fastslås alltså att husförhören i Bygd eå vid denna tid 

i hög grad bevistas av de äldre, gifta männen. Bland de o-

gifta påvisas ej någon skillnad mellan könen. Både ogifta 

män och ogifta kvinnor har procentuell andel närvarande vid 

husförhören oftare än vartannat år på 57,3 procent 

Uppdelning efter in- och utskrivningsår i husförhörs längder

na 

Förhörskvoten återges i sitt samband med in- och utskriv

ningsår i husförhörs längderna, dvs efter hur lång tid 

1862 års befolkning stått skriven i böckerna före 1862 res

pektive hur länge den står kvar efter 1862 (Tab. 12). 

12) Vid mantalsskrivningen har männen skyldighet att repre
sentera sina hushåll. Samma sed präglar även husförhören. 
Påståenden att dessa besöks endast av kvinnor och barn måste 
tillbakavisas. 



T--b. 1 2. Andelen närvarande vid husförhören oftare än vart

annat år med uppdelning öfter in- och utskrivnings 

år i husförhörs längderna (N * 1503). 

Totalt antal 
Abs. tal 

Därav närvarande vid 
husförhören oftare än 
vartannat år 
% 

Inskrivningsår 1847-57 (1110) 70,0 

1858 (37) 67,6 

1859 (54) 42,6 

ieen (71) 52,1 

1 861 (105) 13,3 

1662 (126) 23,0 

Utskrivningsår 1863 (170) 35,9 

1864 (91) 51,7 

1865 (61 ) 57,6 

1866 (64) 54,7 

1867 (53) 64,2 

1868-73 (1059) 65,1 

Totalt (1503) 60,0 

Totalt är närvaron oft are än vartannat *;r 60 procent. Men för 

dem som skrivs in eller ut i längderna 1862 eller åren där

omkring är deltagandet vid förhören markant lägre» 13,3» 

23»Q och 35,9 procent är några siffror. Slutsatsen är given. 

Rörligheten närmast år 1862 ger lägre närvaroprocent vid 

förhören. Donna iakttagelse för över till en prövning av 

sambandet med yrkesgrupp. 

Uppdelning efter yrkesgrupp 

Förhörskvotens skillnader i fråga om ålder, kön, civilstånd 

och rörlighet leder över till en jämförelse med yrkesgrupp 

(Tab. 13). 
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Tab. 13. Andelen närvarande vid husförhören oftare, än vart

annat år fördelade efter yrkesgrupp (N = 1503). 

Därav andelen när-
Totalt varande oftare än 
antal vartannat år 

Yrkesgrupp Abs. tal % 

1 Ämbe ts- och tjänstemän m fl (118) 56,8 

2 Självägande bönder (691) 73,6 

3 Landbcnder, nybygger? (145) 57,2 

4 Hantverkare (30) 53,3 

5 Fältjägare (70) 67,1 

6 Torpare (27) 55,6 

7 Arbetare, sågkarl m fl (191) 44,0 

B Inhyses- och backstugehjon (102) 47,1 

9 Tjänstefolk (129) 27,9 

Totalt (1503) 60,0 

De självägande bönderna är mest trogna vid förhören» Därnäst 

utmärker sig soldatfamiljerna. Detta stämmer väl, eftersom 

husförhören som regel ägor rum hos bönderna ute i byarna, 

medan soldaterna är kända för sin förankring i folkundervis

ningen. De uppträder ofta som barnalärare i gammal tid. Äm-

bets- och tjänstemannafamiljerna representeras inte lika 

ofta vid husförhören. Mer sällan är tjänstefolket antecknat 

som närvarande. Endast 27,9 procent deltager oftare än vart

annat år. Ingen närvaro alls uppvisar så många som 44 pro

cent av tjänstefolket. Här inverkar starkt deras rörlighet. 

Detta samband mellan yrkesgrupp och rörlighet prövas då in -

skrivningstyp, yrkesgrupp och förhörskvot ställs mot varand

ra i en tredimensionell uppställning (Fig. 14). 
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Närvaro vid förhören 

Oftare än vartannat år 
Vartannat år eller 
mera sällan 

2B 

40 

Yrkesgrupp 1-3 

54 % 

Yrkesgrupp 

60 Yrkesgrupp 4-9 

46 % 
40 % Totalt 100 

(N = 150 3) 

Kvarboende Qmfl. 
Infi. 

Inskrivning 

Fig. 14. Gemensam datauppställning för yrkesgrupp, inskriv

ning och förhörskvot (N = 1503) . 

I den skymda delen av figuren återfinns 11 pr ocent. Samban

det mellan de tre variablerna illustreras tydligt. I yrkes

grupp 1-3 ar flertalet kvarboende med högre förhörskvot. I 

de övriga yrkesgrupperna är många flyttande med lågt del

tagande vid förhören. De sociala faktorerna låter sig så

ledes samtidigt markeras både i rörligheten och i förhörs-

kvoten» 

Sambandet mellan de olika faktorerna blir än tydligare när 

®VBn åldern förs in i bilden. Korrelationen mellan inskriv

ningstyp och förhörskvot anges medan ålder och yrkesgrupp 

successivt konstanthålles (Fig. 15). 



71 

Yrkesgrupp 4-9 

Yrkesgrupp 4-9 
(N = 385 ) <t>=.14 

Yrkesgrupp 1-3 
(N=274) <f>= . 29 

Yrkesgrupp 1-3 
(N = 530) <})= . 14 

16-30 år (yngre) 
(N=586) <p= . -38 

31 år och äIdre 

Totalt (N-1503) 
samband mellan 
inskrivning och 
förhör: 4>= .29 

Fig. 15. Samband mellan inskrivningstyp och förhörskvot då 

ålder och yrkeagrupp successivt konstanthålls. 

Alla korrelationskoefficienter i figuren avser således sam

bandet mellan inskrivningstyp (rörlighet) och förhörskvot. 

När ålder konstanthålls ökar korrelationen för de yngre. 

Den bibehålls hög när yrkesgrupp 4-9 uttages för dessa yng

re, <J> = .41. 

Uppdelning efter rote och avstånd till kyrkbyn 

En mer utförlig uppställning av de geografiska faktorerna 

tillsammans med förhörskvoten återges i bilaga 16. Av värde 

för den fortsatta framställningen är det att konstatera 

skillnaderna mellan olika husförhörsrotar (Tab. 14). 
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Tab. 14. Andelen närvarande vid husförhören oftare än vart

annat år uppdelade efter husförhörsrote (procenttal, 

N = 1 503). 

Husförhörsrote Totalt 
antal 
Abs. tal 

Därav andelen när
varande vid hus-
förhören oftare 
än vartannat år 
% 

Kyrkoroten (104) 45,2 

Dalkarlså (148) 53,4 

öndebyn, 3unkboda (121) 63,7 

Bäck, Näs (151) 61,6 

Bodbacken (80) 70,0 

Gullmark m fl byar (126) 70,6 

Rickleå (södra och norra) (171) 63,3 

Ratan (66) 59,2 

Djäkneboda m fl byor (154) 56,5 

Norum m fl byar (121) 61,2 

Sjuismark m fl byar (176) 58,5 

Bjensjöå m fl byar (85) 56,0 

Totalt (1503) 60,0 

I de tretton husförhörslagen är således i genomsnitt ungefär 

70 närvarande varje år av'dem som 1862 är 16 år och äldre. 

Kyrkoroten visar det lägsta deltagandet. I områden med ty

pisk bondebefolkning har förhören blivit bättre besökta, 

Öndebyn, Bäck, Bodbacken, Gullmark osv. Därmed återförs 

innehållet i d enna tabell till viss del på yrkesfaktorn. 

Genom den snabba befolkningsökningen blir husförhörslagen 

alltför stora. Särskilt kyrkoherde Bylund ivrar för att hus-

förhörsrotarna skall delas upp. Sådana delningar kommer ock

så till stånd efter hand. Dessutom upprätthålls inom de 

större husförhörsrotarna en intern turordning mellan de 

olika byarna. I den längst bort belägna roten t ex, Bjen-

sjöå m fl byar, sker husförhören i följande turordning mel

lan byarna: 1853 i Häggnäs, 1854 i Häggnäs, 1855 i B jenfors, 

1856 i Bjenfors, 1857 i Ryssjön, 1858 i Kj ettbergsheden, 

1859 i B jensjön, 1860 i Bjensjön, 1861 i K rokån och Stor-

liden, 1862 i Bastuliden och Bäckliden (karta, bil. 6). 
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Uppdelning efter nattvardskvot 

Det sociala och familjemässiga mönstret som framkommit för 

förhörskvoten med skillnader för ålder, kön, civilstånd, 

rörlighet och yrkesgrupp genombryts i viss mån av ett annat 

mönster, nämligen det starka sambandet mellan förhörskvot 

och nattvardsgång (Tab. 15). 

Tab. 15. Andelen närvarande vid husförhören oftare än vart

annat år uppdelade efter nattvardskvot. 

Nattvardsgång 

Totalt 
antal 
Abs. tal 

Därav närvarande vid 
husförhören oftare än 
vartannat år 
% 

Mer än 2 ggr/år (180) 80,6 

1-2 ggr/år (632) 71,4 

Upptill 1 gg/ år (511) 47,5 

Ej anteckning (121 ) 13,3 

Totalt (1444) 59,3 

Sambandet är uppenbart. De trägnare nattvardsgästerna är 

också flitiga vid husförhören. Att samma individer uteblir 

både från nattvardsgång och husförhör kan bero t ex på 

sjuklighet, ålderdom eller för de yngre på en större rör

lighet vid byte av tjänst osv. Naturligtvis kan det också 

vara så att somliga drar sig undan både husförhör och natt

vardsgång . 
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SAMMANFATTNING 

Kapitlet inleds med en snabbteckning av husförhören, deras 

ställning och betydelse. I en jämförelse över tiden visas 

att den årliga närvarofrekvensen för den sedan 1846 kvar-

boende äldre befolkningen varit tämligen oförändrad med 

65 procent närvaro i genomsnitt. För dem som inkommit i 

populationen efter 1846 är den genomsnittliga närvarofrek

vensen per år betydligt lägre, 55 procent. 

När förhörskvoten, den genomsnittliga närvaron 1853-62 för 

varje individ, jämförs med bakomliggande faktorer framträ

der vissa huvuddrag. 

Födelseår, kön och civilstånd riktar uppmärksamheten på att 

familjefäderna i åldern 41-60 år i anmärkningsvärt hög grad 

bevistar husförhörsn, vilket stämmer väl med fädernas sed 

att representera sina hushåll. Dessutom urskiljs de yngre 

åldersgrupperna, 16-20 år, med hög närvarofrekvens, vilket 

förklaras av att ungdomarna i konfirmationsåldern är före

mål för den intensivaste undervisnings- och förhörsverk

samheten i församlingen. Däremot föreligger ingen skillnad 

mellan kön i dessa yngre åldrar. De något Sldre,21-30 år, 

har låg förhörskvot. Men därmed leds förklaringen in på 

andra faktorer. 

Både ålder, kön och civilstånd samverkar med rörlighet och 

yrkesgrupp i ett socialt och familjemässigt mönster. Sär

skilt den bofasta bondebefolkningen, men även andra mer 

stabila yrkeskategorier, representeras mycket väl vid hus-

förhören. Här framträder bilden av i första hand bonde

hemmen som värdfolk för husförhörslaget. Däremot uppvisar 

de sämre lottade yrkeskategorierna en lägre förhörskvot. 

Här spåras de brister i folkundervisningens funktion som 

ofta påtalas just för fattigare familjer» Till detta åter

kommer senare kapitel. - För tjänstefolkets del förklaras 

deras låga förhörskvot dels av att de får stanna hemma för 

tillsyn av gård och kreatur, när husbondfolket går till 
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husförhör, dels också av den starka omflyttningen vid byte 

av tjänst för tjänstefolkets del. I deras fall samverkar 

rörlighet och yrkesgrupp med förhörskvoten. 

Närvaron vid husförhören varierar med olika husförhörsrotar. 

Till stor del tycks dessa variationer ha samband med de olik

artade yrkesstrukturer som kännetecknar husförhörslagen. I 

byar med självägande bönder är naturligt nog närvarofrekven

sen högre. 

Det tydliga sambandet mellan förhör och nattvardsgång visar 

på hur somliga är mer aktiva i församlingslivet, medan and

ra på grund av sjukdom eller eljest inte kan deltaga vare 

sig vid husförhör eller vid nattvardsgång. För tjänstefolket 

och de yngsta bidrar också deras rörlighet vid byte av tjänst 

eller deras plikt att stanna på sin post, när husbondfolket 

t ex går till husförhör, till att de ej noteras för fliki

gare närvaro i husförhörslängderna. 

Således förmår tidens gång, individernas plats i li vscykeln 

(ålder, civilstånd), kvarboende eller rörlighet, sociala och 

geografiska faktorer samt kyrksamhet i form av nattvards

gång tämligen väl teckna husförhörens ställning och funk

tion i stora drag. Därmed ges också ledning för det fort

satta arbetet med kunskapsdata i husförhörslängderna. 
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KAPâ=sgita ̂ yiô^TILLKy^gK^pgg 

KUNSKAPSFORDRINGAR I DEN KYRKLIGA FOLKUNDERVISNINGEN 

Kunskapsfordringarna i den kyrkliga folkundervisningen ökar 
stadigt alltifrån 1500-talet. Tre olika moment framträder i 
källorna. 

a) Memorering av bestämda kristendomsstycken krävs i allt större 
omfattning. Under 1700-talet noteras utantillkunskaperna 
ibland i mer än tjugo kolumner i förhörs längderna. 

b) När muntlig undervisning ej längre räcker till införs allmän 
läskunnighet som inlärningsinstrument för det kateketiska 
stoffet. Katekesen blir självinstruerande. Under 1600-talets 
senare del slår läskunnighetskraven igenom. 

c) Ända sedan 1600-talet dokumenterar sig ytterligare en sida 
av inlärningen. Memoreringen får ej vara endast tanklöst 
utantillrabblande. Särskilda noteringar för förståelsen av 
det inlärda görs i källorna. 

MEMQRERING I DEN KYRKLIGA FOLKUNDERVISNINGEN 

Memorering av vissa centrala lärostycken i den kristna läran 
har alltid fullgjort en viktig funktion i den kristna försam
lingen . 

I fornkyrkans katekumenat var undervisningen omfattande. Ofta 
föregicks dopet av upp till ett par års undervisning. Den inner
sta kärnan i kunskaperna var "trosbekännelsen" och Fader Vår. 
Dessa moment tjänade såsom ett gemensamt "lösenord" i de första 
församlingarna - särskilt under förföljelsetiden.'') 

Trosbekännelsen och Fader Vår bibehölls såsom ett minimum under 
hela medeltiden. Den muntliga undervisningen skedde genom re
citation av katekesstyckena i kyrkan och genom föräldrarnas 
upprepade utantilläsningar för barnen i hemmet. Vid den första 
bikten i 7-14 års ålder förhördes barnen första gången i sina 
utantillkunskaper.2) 

Efter reformationen ökades kraven successivt. Tillsammans med 
trosbekännelsen och Fader Vår erhöll textstycken om dopet, natt
varden och buden en fast plats i memoreringen. Till att börja 
med krävdes memorering av själva textorden, alltså ordalydelsen 
i den bibliska eller apostoliska texten, för de fem huvudstyc
kena i Luthers lilla katekes. Detta var ett nytt minimum av 
utantillkunskaper under 1500-talet. Men därtill kom efter hand 
kraven på att även Luthers förklaringar till textorden skulle 
inläras, dvs h^la lilla katekesen.. 3-I3 1 

1) Kilström (1958) sid. 17 
2) Kilström (1958) sid. 53, 163. 
3) Lilla katekesens spridning kan förstås av att den ingick såsom 
en del i den svenska psalmboken alltifrån 1500-talet och till 
1820-talet. Den återinfördes i psalmboken 1920. Pleijel (1942) 
s, 23, 61. 
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Dessa kunskapsfordringar illustreras i Bygdeås första förhörs-
längd, katekismilängden 1639-1752. Av allt att döma betyder där 
"läser enfaldigt och med förklaring" just Lilla katekesens text
ord och Luthers förklaring därtill.4) 

Under 1600-talet växer kunskapsfordringarna starkt i omfattning. 
En rad olika utvecklingar av Lilla katekesen trycks och sprids. 
Så småningom blir en version den mera gängse, den s k Svebilii 
katekesutveckling av år 1689, sedan 1773 påbjuden som rikets 
officiellt erkända katekesutveckling. 

Också dessa ökade kunskapsfordringar återspeglas i Bygdeås för
hörslängder. I husförhörslängden 1746-62 har kunskapsmängden, 
som noteras, utökats med Svebilii utveckling samt dessutom hus
tavlan, Athanasianska trosbekännelsen och olika böner.5) 

Samma kunskapsfordringar bibehålls sedan under 1700-talet. Under 
1800-talet noteras kunskaperna i Bygdeå förhörslängder dels för 
Lilla katekesens textord och Luthers förklaringar, dels för var
je huvudstycke i katekesutvecklingen. Den Svebiliiska katekesen 
utbyts emot den Lindblomska år 1811. 1878 revideras utveckling
arna ånyo. Då får vi den ännu gällande katekesutvecklingen.6) 

Under 1800-talet noteras även kunskaper i bibelspråk och bib
lisk historia. Det sistnämnda momentet hör nära samman med folk
skolans verksamhet från seklets mitt. Mot slutet av 1800-talet 
minskar den kyrkliga folkundervisningen i betydelse. När hus-
förhörslängderna byter benämning till församlingsböcker år 1894 
återstår endast en kolumn för kunskaperna.?' 

UTANTILLKUNSKAPERNA I BYGDEÅS HUSFÖRHÖRSLÄNGDER 1845-73 

Eftersom utantillkunskaperna ej skiljer sig åt mellan de vuxna 

- i sto rt sett alla redovisar kunskaper i Lilla katekesen med 

utveckling i sina betyg - får det räcka med en sammanfattande 

tabell för 1862-års befolkning i Bygdeå södra sockendel. Här 

medtages även barnen från 6 års ålder. I senare kapitel skall 

memoreringen för de yngre ingående studeras (Kap. 19-20). Redan 

här konstateras barnens större spridning i utantillkunskaperna. 

Bl.a markeras kunskaper i Biblisk historia för barnen i skolål

dern C Tab. 16). 

4) Bygdeå katekismilängd 1639-1752. 
5) Bygdeå husförhörslängd 1746-62 
6) Se "Till efterrättelse", Bil. 1. Lilja (1947),sid. 248 
En uppfattning om utantillkunskapernas omfång kan följande uppställning ge. 
Lilla katekesen; textorden till de fem huvudstyckena - ca 5 sidor 
Lilla katekesen; Luthers förklaringar av textorden - ca 10 sidor 
Svebilii utveckling 1689 av de fem huvudstyckena - 303 frågor och svar 
Lindblomska utvecklingen 1811 av de fem huvudstyckena- 371 frågor och svar 
1878-års utveckling av de fem huvudstyckena - 268 frågor och svar 
För varje fråga och svar återges även bibelord till stöd. Dessutom tilläggs 
y t t e r l i g a r e  m o m e n t :  h u s t a v l a n ,  A t h a n a s i a n s k a  b e k ä n n e l s e n ,  b ö n e r ,  o s v .  
7) Kyrkobokföringsförordningen av år 1894, SFS 1894:62 
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Tab. 16. Utantillkunskaper 1862 efter ålder. (Abs.tal. Na2021) 

Utantillkunskaper Ålder Summa 
Utantillkunskaper 

6-10 11-15 16-20 21-30 31-60 60 abs.tal 

Bibi. historia 1 10 10 4 0 0 25 

Bibelspråk 6 33 24 4 0 0 67 

Fem huvudstycken 3 80 171 345 698 130 1427 

Fyra " i utveckl. 5 28 6 1 0 0 40 

Tre " 3 11 2 0 0 0 16 

Två " 7 14 0 1 a 1 23 

Ett " 19 19 1 0 0 0 39 

Lilla Katekesen 33 20 2 1 0 0 56 

Ingen anteckning 205 21 3 13 49 37 32-ff 

Totalt 282 236 219 369 747 168 2021 

Hopningen för de vuxna till kunskaper i katekesutvecklingens 

samtliga fem huvudstycken gör denna del av tabellen rätt ointres

sant. Möjligen är det nämnvärt att de äldsta i förhållandevis 

stor utsträckning saknar betyg i memoreringen. Här döljer sig 

förmodligen en vikande förhörsintensitet för de äldsta. De ut

frågas ej och skattas ej längre lika intensivt i fråga om sin 

memorering. Desto ivrigare utsätts i stället de yngre för för

hör och bedömning. Oust ungdomsåren, 16-20 år, är betygsnotering

arna nästan hundraprocentigt givna. I den yngsta gruppen åter

igen är flertalet ännu ej med i betygsnoteringarna. Deras be

gynnande inlärning illustreras av siffrorna. Åldersgruppen 11-15 

år visar den största spridningen. Hos de yngre noteras också 

"överkursen" Biblisk Historia. 

Med denna översikt av ålder och memorering lämnas utantillkun-

skaperna för denna gång. Då barnen behandlas i senare kapitel 

skall siffrorna bättre få tala. En första uppfattning har dock 
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översikten gett. Den åsyftade inlärningen begynns i barnaåren, 

genomförs med eftertryck i konfirmationsåldern och bibehålls 

sedan i stort sett livet ut. De återkommande repetitionerna 

inför de årliga husförhören bidrar till att kunskaperna hålls 

vid liv. I nästa kapitel skall en viktig komqpnent i inl ärnings

processen, innanläsningen, behandlas. Det är att märka att läs-

betygen alltid uppträder före tecknen för utantillkunskaperna 

i förhörslängderna. Memoreringen förutsätter och föregås av 

innanläsningen. 
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7.=^§KÜ^NJgH|TEN 

LÅSKUNNIGHETEN I DEN KYRKLIGA FOLKUNDERVISNINGEN 

Bestämmelser om läskunnighetens utbredande 

En av de äldsta bestämmelserna om att lära barnen läsa gäller 
Norrland. I de s k norrländska kyrkostadgarna, som daterar 
sig till tidigt 1600-tal, heter det : 

"Alla unga piltar, som bequeme kunna vara till att läsa i 
book, skola stiga fram i kyrkian och ther lära sigh läsa 
och siunga ..." 

Läskunnighetens funktion i b yaläsningen betygas också: 

"Sammalunda på söndagar eller hvadh helgedagar thet vara kan, 
skall man haffua helgedags öffningar förhanden, med Guds ordh 
och christeliga böner och psalmer, jtem förhöra och läsa för 
them som unge ähro, och uthi the byiar, som någre finnas, som 
läsa kunne i book, så skole andre till them sökia, och the 
förplichtade vara att läsa för them; ..." 

Här nämns penningböter, 3 öre, för dem som kan läsa för andra 
men icke vill. Den norrlängska byaläsningens betydelse för 
läskunnighetens utveckling behöver bli föremål för särskilda 
studier . 

I kyrkolagen av år 1686 uttrycks tydligt upprepade gånger 
att alla skall behärska innanläsningen. Så heter det t ex 
att barn, drängar och pigor skall "lära läsa i bok och se 
med agna ögon, vad Gud i sitt heliga ord bjuder och befal
ler"137. 

Ofta anförs en kunglig resolution av år 1723 som det sammen-
fattande dokumentet för kraven på allmän läskunnighet. Orda
lydelsen är bl a följande 

"Föräldrar och förmyndare skola flitigt hålla sina barn till 
att lära läsa i bok och deras kristendomsstycken. Kunna för
äldrarna efter deras plikt ej själva undervisa dem, så skola 
de vara förbundna att hålla dem hos skolmästaren eller klock
aren i socknen eller var eljest lägenhet därtill finnes, och 
gälle ingen annan ursäkt till befrielse från vitet än högsta 
fattigdom. Skulle någon av tredska och utan laga ursäkt så
dant eftersätta, sedan han första och andra gången blivit 

1) Kyrkio-lagh, samptyckt och stadgatt aff presterskapt i 
Väster-Norrlanden, § 44 och § 21. Tryckt i K yrkohistorisk 
Årsskrift, 1911. Meddelanden och aktstycken, s. 101-113. 
2) Holmgren (1948), Sandewall (1952). 
3) Kyrkolagen 1686, kap. 2 S 10, kap. 24, § 10 och 11. 
4) Kungl. resolution 1723, Sjöstrand 111:1 (1961), s. 258-260. 
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åtvarnad, plikte då 2 mark sm:t till socknens fattiga barns 
undervisning och vare icke dess mindre skyldiga att sätta 
barnet till att lära läsa i bok." 

Bestämmelserna är många fler. Somliga är lokala för enskil
da stift. Men alla tecknar samma bild. Den allmänna läs
kunnigheten införs och utbreds alltmer. Bestämmelserna ko
difierar och påskyndar utvecklingen. 

Läskunnighetens plats och funktion i folkundervisningen 

När utantillkunskaperna blir alltför omfattande för den 
muntliga undervisningen insätts innanläsning som medel för 
inlärningen. Läskunnigheten har alltså en bestämd funktion. 
Den måste förstås och tolkas såsom "functional literacy" 
för sin tid och sin uppgift. 

Detta märks tydligt av att innanläsningen införs i princip 
före den mer omfattande memoreringen. Först skall en ren 
och klar innanläsning grundläggas och kontrolleras. Sedan 
skall katekesen med förklaringar fungera som ett självin-
struerande inlärningspaket. Denna ordning betygas på många 
sätt. 

Den träder fram i källmaterialets uppsättning av kolumner 
för kunskaperna. De äldsta förhörsböckerna har ett begrän
sat antal kolumner för utantillkunskaper. Sedan tillkommer 
kolumnen för läskunnigheten. Därefter ökar på nytt antalet 
kolumner för ytterligare memorering. Detta g|ller i första 
hand det utgående 1600-talets förhörslängder 

Innanläsningen förskjuts alltmer till att bli det första 
inlärningsmomentet. Ett gott exempel på tillämpningen av 
detta ges vid en prostvisitation i Råneå socken i Norrbot
ten år 1720. Luleåprosten Unaeus läginar följande metodan
visningar i visitationsprotokollet: 

"Herr Probsten förehölt så wähl klåckaren som Andra i för-
samblingen, hwilka omgå med ungdomens underwisning att 
låtha barnen först lähra wähl känna alla bokstäfwerna, förr 
än dhe bjuda til att lähra dem stafweringen. Sedan att ej 
företaga med rentt läsande, förr än de lärdt rätt och wähl 
stafningen, och derpå ej ålägga barnen någon uthanläsning 
förr än de kunna läsa rentt inantil i alla böckers wid 
uthanläsningen borde äfwen aktas, att de särdehles första 
gången icke få lägga till eller taga bordt någon bokstaf, 
utan följa i dett nogaste hwar bokstaf uthan alt stapplan
de, och att ej det andra stycket begynnes, förr än dett 
ena är wähl fästadt i minnet, och att barnen ifrån sielfwa 
början wänjas läsa tydeligen, alfwarsamt och stadigt håll
ande an wid hwarje menings sluth sampt tilwänjas att be-
täncko hwod de sialfwe läea liksom hörde de det af Andra 
säyas och tahlaa (!), så kunnp och barnen småningom wänjas 

5) Johansson (1969), Widen (1960). 
6) Nordberg (1934) s. 270. 
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att begripa meningen och frågan med andre ord än de stå i 
boken, jämwähl och med egna ord efter förståndet swara til 
de frågor» som dhär föreställas," 

Under 1800-talet noteras innanläsningen som regel före de 
första katekeskuns kaperna för barnen. Ibland kan läsbetyget 
och något utant i Urnornan t dyka upp samtidigt i husförhörs-
längden . 

Omdömen om låskunnigheten 1 litteraturen 

Läskunnighetens kvalitet i gångna tider bedöms mycket skif
tande. Ofta påtalas bristerna i den mekaniska utanti1lär-
ningen och därav följande låga läsförståelse i innanläs-
läsningen. Exempel på sådana brister brukar anges i litte
raturen» - Samtidigt förekommer positiva uttalanden om den 
svenska folkundervisningen och allmogens kunskaper. Inte minst 
i jämförelse med utlandet omvittnôs läskunnighetens tidigs 
utbredning i Sverige. - Sådana varierande omdömen får belysa 
och tjäna som allmän ram för källornas eget vittnesbörd. 

Omdömen om läskunnigheten i parallella källor 

Redan har antytts hur Visitationsprotokoll och allmänna ut
sagor i t ex husfcrhörsj ournaler ger helhetsomdömen om läs
kunnigheten i en by aller socken. Jämförelserna med sådana 
källor kan kompletteras med t ex det riksomfattande enkät
materialet i 1812-års uppfostringskommittés arkivsamlingar. 
Där återfinns utsagor om folkundervisningens tillstånd i 
rikets alla socknar. Av samma slag är i viss mån folkskole
inspektörernas berättelser från 1860-talet. Jämförelser 
mellan sådana parallella källor och gamtida husförhörs läng
der är angelägna forskningsuppgifter 

Kriterium på god läskunnighet 

Förutom omdömen i para llella källor är direkta anvisningar 
om god läskunnighet utgångspunkt for bedömning' av förhörs-
längdernas lasmärken. Ett för 1800-talet viktigt exempel 
på detta är ärkebiskop Lindbloms beskrivning av god läs
kunnighet i inledningen till 1811-års katekes: "Då läser 

73 Jämförelser med utlandet görs t ex hos Agardh & Ljungberg 
(18633 s. 404. 413, Ekendal (18513 s.2, Forsell (18333 s. 58, 
Wahlfisk (18893 s. 120, 189. Jfr Björkquist (19173, Holmberg 
(18533, Pleijel (1942, 19653,Schubert (18233 m fl 
B) 1812-års uppfostringskommittês arkivhandlingar» vol. 
16-21 angående folkundervisningens tillstånd i riket. RA 
Kommittéarkiv före -1900, B 9. Jämförelser mellan detta ma
terial och husförhörs längder för samma tid har påbörjats. 
- Folksl<oleinspektörernas berättelser om folkskolorna i^ 
riket 1861-63 samt 1864-66 ger många interiörer ifrån läs-
undervisningen. 
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man väl, när den, som hör, men icke ser den läsande, ej kan 
veta om han l äser upp något, eller talar av sig själv. 3u 
närmare läsetonen kommer det naturliga uttalet, ju bättre 
läser man". Genom sin plats i katekesens förord har ett så
dant uttalande varit allmänt känt och säkert beaktat inte 
bara av skollärare och präst i 1 800-talets folkundervisning. 
Även den enskilde katekesläsaren har här haft ett riktmärke 
för sin högläsning 

Ytterligare kriterier för bedömning av innanläsninpon 

Läsmärkenas kodsystem i förhörs längderna åtföljs som regel 
av förklaringar och föreskrifter i klartext. Sådana skatt
ningar får i princip betraktas och behandlas som t ex sko
lans betyg där stora A ha r stått för L'berömlig", lilla a 
f ö r  " m e d  u t m ä r k t  b e r ö m  g o d k ä n d "  o s v  

Dessa egenskaper hos skattningsskalorna gör det möjligt att 
läsmärkena i och för sig kan behandlas även när förklaringar 
i klartext saknas. Läsmärkenas rangordning urskiljes som re
gel mycket lätt. Sedan behandlas de med konstruerade benäm
ningar; "en femma" eller "en åtta" kan vara bestämningen pa 
högsta betyget. På så sätt blir de mångskiftande kodsyste
men möjliga att behandla. Dessutom avvinns utvärderande in
formation även genom att kodsystemen jämförs med varandra. 
Ofta sker detta med mätningar av olika slag som gjorts för 
samma individer men i olike upplagor av förhörslängderna. 

När dessutom t ex skolbetyg på läskunnighet sammanställs med 
förhörslängdernas skattningar ges ytterligare möjlighet att 
successivt utvärdera både de parallella bedömningarna i sam
tida källor octuden egentliga innebörden i kyrkans förhörs-
anteckningar. 

Sammanfattning angående utvärdering av innanläsningen 

Hittills har diskussionen uppehållit sig vid själva läsför
mågan . Den får anses utgöra ett kontinuum ifrån en lägsta 
niva med begynnande "stavning" till en högsta förmåga i läs-
konst och läsförståelse. 

Detta kontinuum i sin tur får utvärderas med hänsyn till sin 
framväxt under de givna betingelserna i den äldre folkunder
visningen. Här råder en spänning och växelverkan mellan den 
lä st P textens typ och dess innehåll. Å ena sidan får åtskill
nad göras mellan läsning av tryckt text och skriven text. Â 
andra sidan får skalan från känd till alltmer okänd och svår-
fattad text hållas i minne. I fråga om tryckstilen görs un
der 1800-talet dessutom skillnad mellan den "gamla", "svens
ka" tryckstilen (frakturstilen) och den "nya", "latinska" 
stilen. Med hänsyn till dessa båda förutsättningar får läs
förmågan tolkas i sina olika grader. 

9) Lindblomska katekesen (1811), ini. 
10) Se t ex "Till efterrättelse", bil. 1. 
11) Johansson (1969) s. 42-43. An-^å-ndc ?k'?lor och ^ndra 
mätteoretiska frågor se t ex Nunnally (1967) s. 28, 48, 98. 
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Inlägger mar» olika sv årighetsgrader i textans innehåll dif
ferentieras bilden än mer. Medräknas dessutom skillnader 
mellan skriftspråket och talspråkets dialekter, tillförs 
bilden ytterligare nyanser. Därutöver ger själva läsförstå
elsen ännu en dimension åt utvärderingen. Men därom handler 
nasta kapitel. 

LÄSKUNNIGHETEN I 8YGDEÄ SÖDRA SOCKENDEL 1662 

Läskunnigheten har behandlats såsom skattningarna står ko

dade i husförhörs längderna. Kodsystemet har tidigare åter-

getts (Fig. 6). Det återfinns också i den autentiska före

skriften för betygen i bilagan "Till efterrättelse" (Bil. 1). 

Frekvensfördelningen redovisas i en sammanställning med ål

der. Därmed erhålls riktlinjerna för det fortsatta arbetet. 

Tabellen är jämförbar med motsvarande uppställning för utan-

tillkunskaperna (Kap. 6) 

Tab. 17. Läskunnigheten 1862 efter ålder (procenttal, N » 

2021) .  

Ingen 
anteckn. 

Lasmärken 1062 
Summa 
proc» 

Summa 
abs. tal Ålder 

Ingen 
anteckn. 

—1 
n 

Summa 
proc» 

Summa 
abs. tal 

61 år 
och äldre 1,8 0,0 0,0 3,0 56,5 38,7 100 (160) 

51-60 år 1,8 0,0 0,0 3,0 60,3 34,9 100 (166) 

41-50 år 0,0 0,0 0,0 1,3 69,7 29,0 100 (224) 

31-40 år 0,0 0,0 0,0 2,0 81,5 1 o, 5 100 (357) 

21-30 år 0,8 0,0 0,0 0,8 67,7 30,7 100 (369) 

16-20 år 0,5 0,0 0,9 1,8 70,5 26,0 100 (219) 

11-15 år 3,0 1,0 4,0 23,0 60,0 9,0 100 (236) 

6-10 år 57,4 2,8 10,3 18,S 9,3 1,4 100 (282) 

Barn yngre än 6 år har ej medtagits i tabellen. I den yngsta 

åldersgruppen, 6-10 år, har många ännu ej erhållit anteck

ning om läsförmåga. Naturligtvis gäller detta främst sex-. 
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sju- och åttaårsåldern. I nästa åldersgrupp, 11-15 år, har 

läsbstygsn stigit betydligt. Ifrån 16 års ålder har de fles

ta det näst högsta betyget, "läser försvarligt" (I 1 ). De 
övriga har nästan alla det högsta betyget, "läser med fär

dighet" CE I). För den vuxna befolkningen stannar bedöm
ningarna i stort sett på dessa båda högsta värden. Man lär 

sig således läsa i barnaåren och behåller sedan denna fär

dighet livet ut. Att ingen anteckning givits behöver ej be

tyda att läsförmågan saknas. Kyrkoherden ïr t ex med bland 

dem som saknar anteckning i den äldsta åldersgruppen. Han 

sätter ej betyg på sig själv. 

En naturlig slutsats utifrån läskunnighetens åldersfördel

ning blir att behandla den vuxna befolkningen för sig. Bar

nen får anstå till senare redovisningar. Läskunnigheten för 

den vuxna befolkningen fördelar sig på följande sätt (Tab. 

1 8 ) .  

T sia.'-4-8. Läskun nigheten för dsn vuxna befolkningen 1862 

(N - 1503). 

Absoluta tal Procenttal 

Läser med färdighet i 1 417 27,8 

Läser försvarligt i 1 1047 69,6 

Läser någorlunda t 1 27 1,8 

Läser svagt 2 0,1 

Ingen anteckning 10 0,7 

Summa 1503 100,0 

Vid dikotomisering delas läsbetygen mellan det högsta vär

det och de övriga värdena. De som saknar anteckning utgår 

då ur beräkningen. För de återstående 1493 individerna blir 

procenttalen 28,0 och 72,0 procent i de båda betygsgrupper

na. Dessa hopningar tillämpas i nästa avsnitt. 
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Skattningar av läskunnigheten återfinns i de fyra upplagor

na av husförhörslängder. Tidpunkten för betygsättningen be

traktas som motsvarande det år då vederbörande avförts ur 

en längd eller längdens slutar för dem som står kvar vid 

längdens utgång. Därmed avses således den tidpunkt då bety

gen sist kan ha ändrats. I princip kan betygen ändras och 

kontrolleras vid varje husförhör för de närvarande. Kyrko

herde Bylund t ex menar att betygen i husförhörs längderna 

är så aktuella att särskilda förhör ej behöver företagas 
12) för de utflyttandes flyttningsbetyg. 

Först presenteras de totala fördelningarna av läsbetygen i 

de fyra husförhörslängderna, varvid den fjärde längden upp

delas för dem som avförts 1863-73 och dem som kvarstår vid 

längdens omskrivning till nästa upplaga år 1873 (Tab. 19). 

Tab. 19. Läsbetyg 1845-73 för 1862 års vuxna befolkning 

(procenttal). 

Ingen Läsbetve Summa Summa 
anteckn. I I I» il 1 proc. abs. tal 

1845 27,5 1,1 1,8 8,5 31,2 2S, 9 100 (458) 

1852 8,1 0,9 2,5 7,0 44,1 37,4 100 (930) 

1862 0,7 0,0 0,1 1,8 69,6 27,8 100 (1503) 

1863-73 1,5 0,0 0,1 1,8 70,2 26,4 100 (821) 

1873 0,6 0,1 0,3 1,5 71,1 26,4 100 (682) 

Tidens gång och åldersförändringarna dominerar helhetsbilden 

av läsbetygen i de fyra längderna. I den första längden är 

många fortfarande i barnaåren och har därför ingen anteck

ning. Även i nästa längd är många alltför unga för att er

hålla läsbetyg. I båda dessa första längder märks de yngsta 

även i en förskjutning nedåt på de givna betygsfördelning-

12) Visitationsprotokoll 1871. Johansson (1967) s. 37-39. 
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ama. I de båda senare längderna däremot är alla 16 år eller 

äldre. Där blir också betygsfördelningarna i dst närmasta 

identiskt lika« I ntresset samlar sig till en jämförelse 

raellan de tre första längderna, 

För att kunna jämföra de tre längdernas läsbetyg måste ål

dern konstanthållas. 03rför utväljs de som är födda 1831 

eller tidigare. Av dessa har 247 individer erhållit läsbe

tyg i alla tre längderna. Först redovisas deras betygsför

delningar i varjo .?ngd för sig. Därvid görs aven en jäm

förelse med läsbetygen 1862 för de övriga i samma ålder, 

642 individer. Eftersom samtliga fördelningar hopar sig på 

de båda högsta skalstegen räcker det med en presentation 
13) 

av andelen som erhållit högsta betyg (Tab. 20). 

Tab. 20. Andelen som erhållit högsta läsbetyg 1845-62 för de 

äldre, födda 1831 eller tidigare (N«247 och 642). 

Totalt 
antal 
Abs. tal 

Därav andelen med 
högsta läsbetyg I 1 
Abs. tal % 

Läsbetyg 1845 (247) 129 52,4 

Läsbetyg 1852 (247) 123 50,0 

Läsbetyg 1862 (247) 91 36,8 

Läsbetyg 1862 för 
övriga äldre födda 
1831 och tidigare (642) 156 24,3 

Här framträder en tydlig tendens. För samma individer sker 

en sänkning av betygen i den tredje längden. Tendensen blir 

än tydligare vid ert jämförelse med läsbetygen 1862 för övri-

13) Jämförelsen utgår från de äldre som erhållit de båda 
högsta betygen 1862, tillsammans 889 individer. Bortfallet 
av de äldre som erhållit lägre eller inget betyg 1862 blir 
då 26 individer. 
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ga, 31 år och äldre, som inkommit i bet ygsättningen fram 

till 1862. Av dessa 642 individer har endast 24,3 procent 

erhållit högsta betyg 1862. Men därmed spåras måhända även 

ett beroende. De nytillkomna får lägro betyg, medan de som 

haft betyg inskrivna i böckerna redan 1845 bibehåller något 

av den tidigare högre betygsfördelningen. Växlingens möns-

tar kan demonstreras i ett par förgreningsdiagram, där 

först de 129 högsta betygen 1845 följs över tiden fram 

till 1862 (Fig. 16). 

Fig.. 15. Uppföljning av högsta läsbetyg 1845 fram till . 

1862 för den äldre åldersgruppen, födda 1831 

och tidigare. 

Här illustreras hur de högsta läsbety£°n 1845 successivt 

sänks i de följande längderna. I den tredje längden har 

hela 57 betyg sänkts, dvs 44,3 procent av de ursprungli

ga 129 högsta betygen. Endast 2 betyg har höjts, medan 70 

betyg bibehållit sig oförändrat höga. Denna kraftiga sänk

ning av de h ögsta betygen uppvägs ej av en motsvarande höj

ning av de lägre betygen 1845 (Fig. 17). 

1862 

Högsta 
läsbetyg 

S~1 

Lägre 
läsbetyg 

r~L 

1845 1852 
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Fig. 17. Uppföljning av de lägre låsbetygen 1845 fram till 

1862 for den Äldre åldersgruppen, födda 1831 och 

tidigare. 

De lägre betygen 1845 förblir mestadels låga över hela tid 

perioden. De som höjts fram till 1862 är sammanlagt 19 be

tyg, dvs 16,1 procent av de ursprungliga 118 lägre bety

gen. Tillsammans ger de båda figurerna sifferinnehållet i 

den föregående tabellen med t ex 91 högsta b etyg 1862 (Tab. 

20) . 

Förklaringen till dessa skillnader i läsbetyg ligger uppen

barligen i byt et av bedömare. De ansvariga för de båda 

första längderna, Sellin och Södermark, är i stort sett 

överens om läsbetygen. När Bylund tar vid sänks många av de 

högsta betygen i den tredje längden.Såtillvida är en klar 

tendens i betygsättningen dokumenterad. Men även ett visst 

beroende av den tidigare betygsättningen kan spåras. De 

kvarboende sedan 1845 har fortfarande i den tredje längden 

högre betygsfördelning än de nytillkomna i samma ålder 

(Tab. 20). Detta påtagliga samband med tidigare betyg kan 

kanske förklaras också på annat sätt. Det föreligger rnåhän-



o n vj U 

da även andra skillnader mellan de sedan länge kvarboende 

och de nytillkomna, som förklarar olikheterna i bedömningen. 

Dessa frågor återkommer i det följande liksom de här redo

visade mönstren av beroende och''tendens1. 

LÄSKUNNIGHETEN 1862. JÄMFÖRELSER MED FÖRKLARANDE FAKTORER 

Sedan läsbetygens struktur i de fyra längderna demonstrerats 

koncentrerar sig redovisningen på läskunnigheten 1862. Först 

ges en överblick med hjälp av sambandmått mellan läsbetygen 

och ett antal förklarande faktorer. Därefter förs bearbet

ningen vidare med hjälp av AID-analys. 

översikt av samband mellan läsbetyg 1862 och förklarande 

faktorer 

Läsbetygen dikotomiseras till en uppdelning på högsta betyg, 

28,0 procent, och lägre betyg, 72,0 procent. De övriga va

riablerna har som regel en uppdelning på sex skalsteg, vil

ket framgår av antalet frihetsgrader. Två sambandsmått 

ställs tillsammans, phi- och kontingenskoefficienter (Tab. 

21). Siffermaterialet återges utförligare i bilaga 17. 

Tab. 21. översikt av läskunnighetens samband med befolknings-

och förhörsdata (phi- och kontingenskoeff. N = 1493). 

P h i  c  (Fg för C) 

Kön . 0 4  . 0 4  ( 1 )  

Ålder . 0 2  . 1 6  ( 5 )  
Civilstånd . 0 4  . 0 7  ( 2 )  
Inskrivningstyp . 2 4  . 2 4  ( 2 )  
Utskrivningstyp . 0 2  . 0 9  ( 3 )  
Yrkesgrupp . 2 5  . 3 7  ( 5 )  
Hushållens skatteplikt . 2 5  . 2 7  ( 5 )  
Hushållens storlek .  1 1  . 1 9  ( 5 )  
By, rote . 0 5  . 0 9  ( 5 )  
Avstånd . 0 7  . 1 5  ( 5 )  
Nattvardskvot (N = 1 4 3 5 )  . 0 9  . 1 6  ( 5 )  
Förhörskvot 

en o
 • . 1 5  ( 7 )  
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Särskilt i fråga om åldersvariabeln är skillnaden stor mellan 

koefficienterna. När sex åldersgrupper får göra sig gällande 

i kontingensberäkningen blir koefficienten så hög som C e 

.16, vilket visar på någon oregelbundenhet i åldersgrupper

nas läsbetyg. Detta har redan visats i en tidigare tabell, 

där de båda äldsta åldersgrupperna och de som är 21-30 år 

har högre betyg (Tab. 17). Också detta berör frågorna om be

dömningarnas karaktär, vilka skall belysas i det följande. 

Samma mönster som i föregående kapitel återkommer i denna 

översikt. I första hand uppvisar de sociala faktorerna, rör

ligheten, åldern samt nattvards- och förhörskvoterna påtag

liga samband med läsbetygen. I stället för att analysera var

je variabelgrupp för sig väljs en samtidig beskrivning av ett 

större antal faktorer med hjälp av AID-analys (Automatic In

teraction Detector Analysis). 

översikt och precisering med hjälp av AID-analys 

Både översikter och preciseringar av datamassans struktur 

framgår av AID-analysens interaktionsmönster. Analysen sker 

med läsbetygen 1862 som kriterium. Emot detta kriterium 

ställs ett antal prediktorer eller förklarande variabler. 

Här är de förklarande variablerna kön, födelseår, civilstånd, 

in- och utskrivningstyp, familjernas yrkesgrupp, avstånd till 

kyrkbyn samt nattvards- och förhörskvot. 

Analysen tar sin början med det totala antalet vuxna 1862. 

Sedan följer uppdelningar i mindre grupper. Därvid får den 

förklarande variabel utföra spjälkningen som förmår maximera 

skillnaderna mellan de nya grupperna med avseende på krite

riet. Alla tänkbara tudelningar med hjälp av de förklarande 

variablerna prövas således vid varje ny uppdelning. 

Kriteriet anger proportionen högsta läsbetyg i varje ny grupp, 

vilket återges som procenttal i redovisningen. Vidare anges 

de förklarande variabler som fått utföra spjalkningarna och 

mellan vilka variabelklasser som tudelningarna ägt rum (Fig. 
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18a). Dessutom visas kriteriets procenttal i ett förgrenat yt-

diagram (Fig. 18b). 

Gruppernas nummer säger i vilken ordning uppdelningarna skett. 

I bilaga 18 återges det fullständiga mönstret för alla 19 

grupper. Till en början är emellertid den första delen av 

mönstret nog. 



Kriterium: 

Andelen högsta läsbetyg,X 1, i varje grupp. 

1} (1503) 

r~l= 27,8 

Kriterium: 
läsbetyg 1862 

3) (118) 

JTT 80,5 • 
Yrkesgrupp 1 
ämb.~tj.män 
im fl 

2) (1385) 

J7~1= 2.3,3 % 
ivriga yrkes-

pper 2-9 

Förklarande variabler 

Födelseår 
Kön 
Civilstånd 
Inskrivningstyp 
Utskrivningstyp 
Familjernas yrkesgrupp 
Avstånd till kyrkbyn 
Nattvardskvot 
Förhörskvot 

Fig. 18a. 

15) (737) JTT.* 33,3 
Kvarboende 
sedan 1846 

m (648) 

r~i= ii,9 

Grrrfl. infl. 
1947-62 

7) (346) 

JT1= 41,3 % 
Födelseår; 
före 1810 
och 1830-39 

6) (391) 

f~~1= 26,3 
Födelseår: 
1810-29 och 
1840-46 

13) (275) 

r~i= 17,1 
Avstånd : 
upp till 
ca 5 km 

|12) (373) 

JT~1= 8,0 % 
IAvstånd: 
[mer än 
Ica 5 km 

11 

Fig. 18b. 
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Fig. 18a-b, A10-analys"med läsbetyg 1862 som kriterium (N = 1503). 



En första överblick ger vid handen att de förklarande variab

lerna varit verksamma i den ordning sam kan förväntas utifrån 

den inledande översikten (Tab. 21), Yrkesgrupp* typ av in

skrivning, ålder och avstånd her utfört de spjälkningar som 

här redovisas. Innan vidare kommentarer görs skall spelet 

mellan de förklarande variablerna närmare presenteras. DB för

klarande variablerna rangordnas efter den turordning i vilken 

de står vid varje ny spjälkning. Turordningen bestäms av den 

maximala me 11an kvadratsumma f max. BSS» Maximal Between Sums 

of Squares), som varje variabel kan uppvisa vid de olika tu-

delningarna« Därmed ges större överblick ay analysens fort

gång (Fig. 19). 

! Avst 3.7 

2) flax BSS 

Inskr. 15.9 
Yrke 8.1 
Förhör 5/7 

3.3 Yrke 
Förhör 2.9 
Kön 0.6 
Utskr. 0.2 

Föd.år 5.0 
Avst. 2.2 
Utskr. 0.7 
Civ.st. 0.4 
Kön 0 » 1 

4) îax BSS 

Avst. 1.3 
Yrke 0.9 

Nattv. 0.4 
Civ.st. 0.2 
Inskr. 0.2 
Kön 
Utskr. 0.04I 

0.05 

7) nax BSS 

Yrke 2.5 
Förhör 1,7 
Avst. 1.5 
Nattv. 0.7 
Föd.år 0.6 

Kön 

Nattv. 4.0 
Avst. 4.1 
Utskr. 1.5 
Civ.st. 1.1 
Kön 0.4 

1) nax BSS 

Yrke 35.6 
Inskr. 18.1 
Föd.år 7.0 

6) Max BSS 

Förhör 3,2 
Avst. 3.2 
Nattv. 2.9 
Yrke 2.7 
Föd.år 0.9 
Kön 0.6 
Utskr. 0.6 
Civ.st. 0.01 

Fi g. 19. De förklarande vari ablernas rangordning i grupp 1-1. 

Har tas fasta på variablernas rangordning sinsemellan vid de 

olika tudelningarna och inte storleksordningen på de maxima

la me11an kvadratsummorna, även om dessa säger en del vid en 

jämförelse inom och mellan grupperna. 



De sociala faktorerna spelar en viktig roll. Dels utför 

yrkesgrupp den första spjälkningen, dels ligger denna va

riabel högt uppe i rangordningen även vid ds följande 

spjälkningarna. Yrkesgrupp uppvisar också högt samband med 

många av de övriga variablerna enligt den tidigare redovis

ningen C kap, 4 - 5 } . 

Den tidigare funna tendensen till sänkning av läsbetygen 

franv' rader sta*rkt i i nskrivningstypens betydelse i spjälk-

ningsrnönstret. Ds kvarboende sedan 1846 skiljs ut med hög

re betyg (grupp 5), vilket åtminstone till en del kan tol

kas som ett beroende av ti digare betygsättning» De om- och 

inflyttade får lägre betyg (grupp 4), vilket betonar den 

påtalade tendenser! t ill nedskrivning av de hö gsta betygen. 
Därmed förklaras också i vis s mån ålderns funktion. De 

äldsta ar i hög grad också kvarboende» de yngre flyttande. 

Men även andra moment i förklaringen behöver beaktas. Bland 

de kvarboende visar de äldsta högre betyg (grupp 73. Här 

griper analysen tillbaka på det redovisade sambandet mellan 

ålder och t ex förhörskvot» vilket också bekräftas av rang

ordningen mellan variablerna i t ex grupp S-7. Förhörskvo

ten i sin tur skuggas genom mönstret av nattvardskvoten. 

Därmed dras ännu en aspekt in i förklaringen. Deltagande i 

församlingslivet har samband med läs betygen. Sambandet kan 

ha flera dimensioner. Dels- kan det vara fråga om en tendons 

hos bedömaren att gynna de aktiva församlingsborna, dels 

kan har röjas en överensstämmelse med läsbe tygen på så sätt 

att betygsättningen avser just något som ges i ky rkolivet 

och husförhören, dels spåras än en gång mätnoggrannheten, 

dvs aktivitet i församlingslivet gör vederbörande för

samlingsbor mera kända sv bedömaren. Dessa olika aspekter 

skall diskuteras ytterligare i det följande. 

I någon mån skymtar den sistnämnda aspekten i de återkom

mande inslag ev avståndsfaktorns betydelse som mönstret 

har. De mer närboende är naturligen bättre kända av be

dömaren. Men sambandet mellan yrkesgrupp och by är för

modligen här mer betydelsefullt {«an. 4) * 
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Anmärkningsvärt är att kön, civilstånd och utskrivning hela 

tiden intar en undanskymd plats i interaktionsmönstret. De 

visar ej heller några märkbara samband med läsbetygen (Tab. 

2 1 ) .  

SAMMANFATTNING 

Innanläsningens roll i den kyrkliga folkundervisningen 

ställs som bakgrund till en presentation av läsbetygen 

1045-73 för den vuxna befolkningen i By gdeå södra socken

del. Efter att ha presenterat läsbetygen och deras fördel

ning för olika åldrar år 1862 görs en jämförelse över tiden 

1845-73. Därvid framträder i s tort sett en sänkning av läs

betygen i de båda senare längderna. Men för de kvarboende 

sedan 1845 konstateras även i vi ss mån ett beroende mellan 

tidigare och senare betyg i de olika upplagorna av husför-

hörslängder. De behåller i vi ss mån sin högre betygsfördel

ning. Av allt att döma förklaras dessa variationer i betyg

sättningen av bytet av bedömare, vilket närmare skall grans

kas i nästa kapitel. 

I jämförelsen mellan läsbetygen 1862 och övriga variabler 

ges först en översikt med korrelationskoefficienter. De so

ciala faktorerna, inskrivningstyp, ålder, förhörs- och natt

vardskvot samt avståndsfaktorn uppvisar de tydligaste sam

banden med läsbetygen. Detta mönster återkommer då gransk

ningen fortsätter med AID-analys. Dör bekräftas de sociala 

faktorernas ledande roll även för läsbetygen. Därnäst be

tonas skillnaden i lä sbetygen mellan de kvarboende sedan 

1845 och de individer som senare införts i längderna. När 

de kvarboende i sin tur konstanthålls framträder dessutom 

samband med ålder, förhörs- och nattvardskvot. Dessa sam

band väcker ytterligare frågor om bedömningarnas egenskap

er. Diskussionen härav fortsätter i följande kapitel. 
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INBEGREPP 

"BEGREPP OCH FÖRSTÅND" I DEN KYRKLIGA FOLKUNDERVISNINGEN 

Anteckningarna om "begrepp och förstånd" i förhörs längderna 
är kanske de mest intressanta skattningarna. Men samtidigt 
är dessa noteringar svårbemästrade vid utvärderingen. Här 
krävs specialstudier av olika slag. 

Forskningsuppgifter angående "begrepp och förstånd" 

Dels behöver förståndsbedömningarna katalogiseras till sin 
förekomst och struktur med ledning av de anvisningar och be
stämmelser som utfärdats. Dels bör de jämföras med begåv
ningsbedömningar inom t ex trivialskolan och gymnasiet. Där
vid ger "snillevalet" i svensk skolhistoria många aspekter 
på problemet. Dessutom ger de bakomliggande psykologiska 
teorierna, temperamentsläran, teorierna om "ingenium" m m 
anledning till fördjupande förklaringsförsök. Detsamma gäl
ler de pedagogiska metodanvisningarna utifrån samma teorier. 

Särskilda arbetsuppgifter kan därvid vara t ex att undersöka 
huruvida de kyrkliga förhörsanteckningarna har haft något 
samband med "snillevaiet" och rekryteringen till den svenska 
lärdomsskolan, eller i vad mån metodanvisningarna i den kyrk
liga folkundervisningen överensstämmer med det samtida skol
arbetet. 

Forskningsuppgifter av detta slag är således många. Här 
stannar framställningen vid de allmännaste anvisningarna i 
kyrkolagen, praxis i Bygd eå förhörslängder samt ett försök 
till en preliminär utvärdering av "begreppet". 

"Förstå och begripa" enligt kyrkolagen 1666 

Alltsedan 1600-talet finns uttryckliga föreskrifter om sär
skilda förståndsbedömningar. Inlärningen skulle gå djupare 
än till enbart ordagrann memorering. Personlig förståelse 
av det inlärda åsyftas. Kyrkolagen 1686 innehåller belysande 
anvisningar. I avsnittet om förhörslängderna anordnande he
ter det: 

"Uttydningen skall åhörarna så förehållen bliva, att de icke 
allenast lära den utantill utan ock med sina egna enfaldiga 
ord att säga huru de förstå dess rätta mening, och veta att 
lämpa sig densamma till lärdom, tröst och förmaning." 

I avsnittet om visitationsförhör ges motsvarande föreskrift: 

"Därpå företages catechismi förhör; då icke allenast skall 
givas akt uppå dst som folket läser utantill eller i bok, 

1) I källorna uppföljs bestämmelser, anvisningar och betygs 
noteringar i kyrkans och skolans verksamhet. Litteratur
granskningen kan göras med ledning av Sjöstrand (1943, 1945 
och 1968), Edlund (1947) m fl. 
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utari ock hur u de själva texten och doct. Lutheri uttydning 
första och begripa." ' 

Understrykningarna här betonar förståndsbedömningens plats 
i inlärning och förhör. Utöver memoreràng och innanläsning 
skall inlärningen gå vidare till att förstå den rätta me
ningen i de t inlärda. Med egna ord skall denna innebörd ut
tryckas. Dessutom skall innebörden i det inlärda praktise
ras i d et dagliga livet, "lämpa sig densamma till lärdom, 
tröst och förmaning". Således skymtar här en bestämt teori, 
metod och tillämpning. 

"Begrepp och förstånd" i By gdeå förhörs längder 

I den äldsta förhörslängden för Bygdeå socken, 1639-1751, 
sker ingen utförlig markering av begre ppet. Denna längd är 
också snarast av typen' husförhörsprotokoll (sid. 19). I den 
andra upplagan däremot, 1746-62, torde en be dömning av 
" förstår" ingåqi de brukade teckrven för barnens och ung
domens förhör.J 

I den fjärde upplagan bevarade husföx^hörslängder upptar be
greppsbedömningen en särskild kolumn för nattvardsungdomens 
förhör. Förteckningen avser tiden 1775-83 (Fig. 20). 
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Fig. 20. Förteckning över nattvardsungdomens förhör i Byg deå 
177 5-83. ' 

2) Kyrkolagen 1686 "kap. 2 § 10 och kap. 22 5 10. 3fr citat 
på sid. 1S-17. 
3) Bygdeå husförhörs längd 1746-62 CA 1:2) Swedlund (1939), 
sid. 16. 
4) Bygdeå husförhörs längd 1771-88 (A 1:4). 
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Den första tryckta förhörs längden i Bygdeå, 17B4-97, har den 
då gängse betygskoden för Härnösands stift. Där skattas även 
"förstår" j->de högre stegen på skalan för katekeskunskaperna 
(Fig. 21). 

"Tecken för dem» som ant ecknas i kat ekeskolumnerna, då de 

Efter Luthers katekes någorlunda 

Efter samma katekes rent och tydligt 

Eïfter Svebilii, eller någon annans, 
förklaring någorlunda 

Efter samma förklaring försvarligt 

Förstår någorlunda 

Förstår väl 

Laser utantill Skriftens språk, eller 
äger besynnerlig kunskap och färdighet 

Fig. 21. Kodschema för katekeskunskaperna i Bygdeå 1784-1797. 

Här är skattningen av "förstår" intolkad som en fortsättning 
och fördjupning av uta ntillkunskaperna. Det sista skalsteget 
innebär i vis s mån en avvikelse i skalans uppbyggnad. Dels 
ingår där ett nytt moment utanti1Ikunskaper, "Skriftens språk", 
men dels fullföljs också förståndsbedömraingen "äger besynner
lig kunskap och färdighet". 

På 1800-talet differentieras förståndsbedömningarna i före
skrifterna för Härnösands stift. Dels åtföljs innanläsning 
och memorering av en särskild kod för begreppet. Dels kon
strueras i en särskild kolumn ytterligare tecken för "natur
gåvor" (Fig. 22).J 

5) Bygdeå hu sf örhörslängd 1784-97 (A 1":5) f örsättsbladet. 3fr 
Johansson (1969) s. 21-22. 
6) Detta slag av föreskrifter, "Till efterrättelse", för^Här-
nösands stift anbefalles i Härnösands Consistorii Cirkulär, 
Nr 151, § 3 den 1 maj 1802, och t ex på stiftssynoden^för 
norra stiftsdelen i Piteå den 16-18 juni 1806, Prästmötes
protokoll 1806, § 5. Söderling (1966) sid. 181. 

kunna huvudstycket:" 

S 

V 

y 
X 
X 
X 
v* 
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Begrepp Nat urgåvor 

Har svagt begrepp 

i" Har någorlunda begrepp 

"-ET Har försvarligt begrepp 

TET Har gott begrepp 

Har flit 

Har gott förstånd 

Har gott minne 

Är lättjefull 

Har svagt förstånd 

Har trögt minne 

Fig. 22. Tecken för begrepp och naturgåvor i Hä rnösands stift 
C1800-talet). 

Fyra olika slag av bedömningar kan urs kiljas. Begrepp, flit, 
förstånd och minne. Skattningen av b egreppet genomförs som 
regel mycket konsekvent i Norr land. De övriga skattningarne 
av naturgåvorna nyttjas däremot i endast begränsad omfattning 
under 1800-talets förra del. En tänkbar förklaring därtill är 
att bedömningen av "naturgåvorna" på något sätt inkluderas i 
den mei" gängse noteringen av begreppet. Men förekomsten av de 
skilda tecknen behöver närmare utredas för att klarhet i frå
gan kan nås. 

Försök till bestämning av innebörden i " begrepp och förstånd" 

Med de antydningar som getts om begreppsbedömningarnas före
komst och bruk görs en preliminär bestämning av deras inne
börd. Tydligen ingår åtminstone tre olika faktorer i des sa 
skattningar. 

1. Dels avses med begrepp en bedömning av de fördjupade in
sikterna i kri stendomskunskaperna (utanti 1Ikunskaperna). 

2. Dels har begreppet också samband med lä sförståelsen. 

3. Dels hör begreppsbedömningarna även nära samman med en 
skattning av "naturgåvorna", dvs något slag av "begåv
nings "-bedömningar. 

I det följande får dessa' försök till bestämning närmare dis
kuteras och preciseras. 
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BEGREPP 1662 I BYGDEÅ SÖDRA SOCKENDEL 

På samma sätt som i föregående kapitel redovisas frekvens-för

delningen för betygen 1862. Här medtages endast den vuxna be

folkningen, eftersom betyg i begreppet utsätts först vid kon

firmationen i 16-19 års ålder. Av tabellen framgår också att 

många i den yngsta åldersgruppen ännu ej erhållit någon be

dömning (Tab. 21). 

Tab. 21. Begrepp 1862 efter ålder (procenttal, N = 150 3). 

Ingen Begrepp 1862 Summa Summa 
Alder anteckn. 

T H 3: Ä 

proc. Abs. tal 

61 år 
och äldre 3,0 16,6 20,2 54,2 6,0 0,0 100 (168) 

51-60 år 1,8 19,3 19,9 51,2 6,6 1,2 100 (166) 

41-50 år 0,0 20,1 17,4 56,7 5,8 0,0 100 (224) 

31-40 år 0,0 21,5 16,8 54,1 7,3 0,3 100 (357) 

21-30 år 1,9 25,7 22,0 37,4 12,2 0,8 100 (369) 

16-20 år 26,9 14,6 16,4 31,5 10,1 0,5 100 (219) 

Grupperna som är 31 år och äldre har i stort sett samma för

delning med flertalet på det tredje skalsteget. De båda yngs

ta grupperna avviker med större andel på det f.:'1rde skalste

get. För den yngsta gruppen skulle denna andel vara 14 pro

cent om man utesluter dem som ej har fått någon anteckning. 

Att så många, 26,9 procent, i den yngsta gruppen ej erhållit 

någon begreppsbedömning förklaras av att detta betyg utdelas 

först vid konfirmationen. Bland dem som ej har någon anteck

ning i de högre åldrarna är t ex prästerskapet. Att betyget 

ej utsatts betyder således ej "noll" i begrepp. Ibland är 

det dock personer med någon sjukdom eller "svagsinthet" som 

saknar betyg. Emellertid behandlas i det följande endast de 

personer som erhållit någon anteckning. Därmed frånräknas 

någon procent även av de äldre grupperna. Den totala för

delningen för de så erhållna individerna, N = 142 9, får då 

följande utseende (Tab. 22). 
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Tab. 22. Begrepp för den vuxna befolkningen 1852 (N = 1429 ). 

Absoluta 
tal Procenttal 

Har gott begrepp 7 0,4 

Har försvarligt begrepp zq 127 9,0 

Har någorlunda begrepp 703 49,2 

(Mellansteg) ~n 283 19,8 

Har svagt begrepp 
~T~ 

309 21,6 

Summa 1429 100,0 

Endast sju noteringar för högsta betyg föreligger. Den största 

andelen har hamnat på det tredje skalsteget. Det andra skal

steget ( EZ) är en nykonstruktion. Det finns ej i föreskrif
terna (Bil. 1). Men tydligt är att de båda övriga femgradiga 

skalorna, innanläsningen och katekesens fem huvudstycken, har 

påverkat kodschemat. Dessutom är själva figuren ( 1 ) ett na

turligt mellansteg i kon figurationen av begreppstecknet. 

BEGREPP 1845-73. JÄMFÖRELSER ÖVER TIDEN 

För att ge en uppfattning om betygsfördelningen för begreppet 

återges de totala betygssummorna i de fyra husförhörslängder-

na (Tab. 23). 

Tab. 23. Betygsfördelningen för begrepp i de fyra husförhörs-

längderna för 1862 års vuxna befolkning. 

Husför- Begrepp Summa Summa 
hörslängd 

"T" ~r T 3T 

proc. abs. tal 

1845 15,6 9,4 67,6 5,2 2,2 100 (308) 

1852 17,5 48,7 29,2 4,0 0,6 100 (651 ) 

1862 21,6 19,8 49,2 8,9 0,5 100 (1429) 

1863-73 20,1 13,5 56,3 9,8 0,3 100 (671) 

1873 19,8 15,1 55,3 9,4 0,4 100 (796) 
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ökande ålder bl a gör att allt fler erhåller betyg i de f yra 

olika mätperioderna. Det lägsta och de båda högsta skalste

gen uppvisar ingen nämnvärd skillnad över tiden. Den andra 

och tredje betygsgraden däremot gör en kraftig skiftning 

mellan betygsfördelningarna. I den första längden, fram till 

1845, ligger flertalet på det tredje skalsteget, 67,6 pro

cent. I nästa längd återfinns i stället huvudparten, 48,7 

procent, på det konstruerade andra skalsteget. Sedan korri

geras fördelningarna märkligt nog tillbaka till den ordina

rie mellersta betygsnoteringen. Denna växling mellan do båda 

betygen illustreras bäst då samma individer följs i sina be

tygsfördelningar under olika mätperioder. 296 individer kan 

följas i alla fyra längderna, 1845-73. I tre längder kan 349 

individer följas och 761 individer i de båda sista längderna. 

En uppdelning görs mellan det konstruerade andra betygssteget 

och det ordinarie tredje skalsteget ( [7~ och | )• 
I tabellen presenteras andelen med de tre högsta betygen 

i begrepp under olika mätperioder. Det bör påpekas att där

med exponeras skillnaden mellan det konstruerade andra be

tygssteget och det ordinarie tredje skalsteget mycket starkt 

- måhända alltför starkt. En hopning av de båda mellersta 

betygen vore kanske lika befogad. 

Tab. 24. Noteringar • av begrepp 1845-73 (N = 296), 1852-73 

(N « 349) och 1862-73 (N = 761 ) . 

Totalt 
Abs. tal 

Därav ande".3n 
högsta betygen 
Abs. tal 

med de tre 
i begrepD 
% 

Begrepp 1845 (296) 224 75,7 

Begrepp 1852 (296) 60 20,4 

Begrepp 1862 (296) 197 66,5 

Begrepp 1863-73 (296) 227 76,8 

Begrepp 1852 (349) 159 45,5 

Begrepp 1862 (349) 209 60,0 

Begrepp 1862-73 (349) 242 69,4 

Begrepp 1862 (761) 420 55,2 

Begrepp 1863-73 (761) 480 63,1 
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Varje del av tabellen innehåller således olika betygsfördel

ningar för identiskt samma individer» Det första blocket med 

296 individer tilldrar sig i första hand intresset. Där har 

betygsväxlingarna varit mest dramatiska. Endast 20,4 procent 

har fått något av de tre högsta betygen i d en andra längden. 

Men både i d en första och i d e båda följande längderna har 

mer än tre gånger så stor andel av samma individer noterats 

för de högre betygen. Har har det konstruerade andra betygs

steget fungerat på ett tillfälligt sätt i de n andra längden. 

För att klarlägga detta följs de 224 högsta betygen 1845 

fram till 1873 i et t förgreningsdiagram (Fig. 23). Figuren 
skall jämföras med första delen av föregående tabell. 

186.3^3. 

1845 1852 1062 

Begrepp 224 46 

Ovanför linjen 
sarrmanslås i 
varje cirkel 
de tre högsta 
betygen. 122 

Under linjen 
sarcmanslås i 
varje cirkel 
de båda lägre 
betygen. 

178 56 

23. Uppföljning av de tre HSg ta betygen i begrepp 1845 fram 

till 1873. 
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Av de 224 högre betygen 1845 har 41 bibehållits höga i alla 

fyra langderna. 122 betyg har först sänkts i den andra längden 

och sedan höjts i den tredje och av dessa h ar 114 betyg bibe

hållits höga i den fjärde längden. Av de 56 betyg som förbli

vit låga i den tredje längden har 32 höjts på nytt i d en fjär

de. Tillsammans är 189 betyg, d v s 84,4 procent, fortfarande 

eller på nytt höga i de n fjärde•längden. Den totala betygssänk-

mngen fram till den sista perioden är således 15,6 procent. 

Detta skall jämföras med motsvarande växlingar för de 72 läg
re betygen 1845 (Fig. 24). 

1863-73 

Begrepp 

Ovanför linjen 
sarrrnanslås i 
varje cirkel 
de tre högsta 
betygen. 

Under linjen 
sarrrnanslås i 
varje cirkel 
de båda lägre 
betygen. 

ffiS* Uppföljning av de båda lägre betygen 1845 fram till 1873. 
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De lägre betygen 1845 visar betydligt större stabilitet. Inga 

drastiska omkastningar sker i den andra längden. Däremot spå

ras en successiv höjning av betygen. Inte mindre än 38 betyg, 

dvs 52,8 procent av de ursprungliga 72 låga betygen, har 

höjts fram till den sista längden. Ytterligt få har sänkts på 

nytt under tiden och endast 30 betyg har förblivit låga i alla 

längderna. Denna glidning uppåt på betygsskalan urskiljs även 

för de övriga grupperna i tabell 24. 

I samma tabell återstår ännu en iakttagelse att göra. De 296 

individer som har betyg redan i den första längden ligger i 

den andra klart lägre än de 349 som också uppträder med betyg 

i begrepp i denna längd, 20,4 respektive 45,5 procent högre 

betyg. De senare kan i sin tur delas upp efter inskrivnings

år. Då erhålls nya skillnader för de högre betygen (Tab. 25). 

Tab. 25. Andelen höga betyg i begrepp 1852 för dem som erhål

lit betyg redan 1845 (N = 296) , dem som erhållit be

tyg efter 1845 (N = 243 ) och för dem som in-

skrivits 1847-52 (N = 9 8). 

Totalt 
Abs. tal 

Därav andelen med de 
tre högsta betygen i 
begrepp 1852 
Abs. tal % 

Erhållit betyg redan 1845 (296) 61 20,4 

Erhållit betyg efter 1845 (243) 84 34,6 

Inskrivits 1847-52 (98) 72 73,5 

Denna ytterligare uppdelning av den andra längdens betyg ger 

vid handen att framförallt de kvarboende sedan 1846 och tidi

gare hamnat på det konstruerade andra betygssteget ( f )̂. 

Detta gäller både dem som erhållit betyg redan 1845 och de 

övriga som får betyg i den andra längden. Bland de sistnämnda 

är även de yngre som konfirmeras och får sina första betyg i 

begrepp under denna tidsperiod. Däremot har de som inskrivits 

i den andra längden som om- eller inflyttade en helt annan 

betygsfördelning. De flesta har fått de högre betygen, 73,5 



107 

procent » Har röjs själva brytningen tillbaka -till den o rdina

rie fördelningen. Den märks redan i den an dra längden för de 

nytiilkomna. Hen då har kyrkoherde Bylund, som i första hand 

tycks svara för denna korrigering av betygfördelningen, re

dan tagit vid i den andra längdens slutskede. De kvarvarande 

låga betygen skulle då svara mot ett beroende av tidigare be

tyg för de mer stadi gboende, Dg högre betygen för do nytill

komna förebådar den återgång till det ordinarie mellersta 

betygssteget som skall prägla de följande betygsperioderna. 

Dessa ändringar skall emellertid så småningom visa sig vara 

tydligest i den förra gruppen, alltså för dem som haft betyg 

alltsedan 1845. De passerar' alla övriga i be tygshnjningen 

(Tab, 24]. Detta skall ihågkommas när granskningen i det 

följande koncentrerar sig till betygen i den tredje längden» 

BEGREPP 1862. JÄMFÖRELSER MED FÖRKLARANDE FAKTORER 

Üversikt av samband 

Också i det ta kaoitel ges en översikt av sambanden mellan 

betyg och förklarande faktorer i en tabell med korrelations-

koefficienter (Tab. 26). I bilaga 19 återfinns korstabeller

na» som ligger till grund för dessa koefficienter. 

Tab. 26. Översikt av samband mellan begrepp 1062 och för

klarande variabler (phi- och kontingenskoefficien

ter, N « 14 29 3. 

4» C (Fg. för C) 

Kön , 09 . 1 1 (3) 

Ålder .08 .17 (15) 

CiviIstånd . 05 .16 (B) 

Inskri vningstyp .03 . 16 C 6 3 

U t s k r i vn i n g s t v p . 03 . 12 (9) 

Yrkesgrupp . 17 . 30 (15) 

Hush, skattapl. .09 ,20 (15) 

Hush, storlek . 04 .17 (15) 

By, rote .00 . 16 (15) 

Avstånd till kyrkbyn . 06 .18 (15) 

Nattvardskvot .11 .19 (15) 

Förhörskvot .04 . 14 (21 ) 
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Översikten placerar yrkesvariabeln i särk lass med sina höga 

koefficienter jämfört med övriga faktorer. Därefter följer 

nattvardskvot, kön och ålder för phi-koefficienternas del. 

Om hänsyn tas även till kant ingenskoefficienterna blir yt

terligare variabler aktuella i jämförelserna. Men då kommer 

en fortsatt utvärdering med AID-analys väl till pass. 

översikt och precisering med hjälp av AID-aqalys 

AID-analysen görs med begrepp 1882 som kriterium. Därvid 

får de olika skalstegen i be tyget vikter från 1-5 i enlig

het med kodschemat (Fig. 6, sid. 33 3. Det aritmetiska medel

värdet för de 1479 betygen år 1862 blir då 2,47. Sådana me

delvärden för kriteriet anges i varje ny grupp i interak-

tionsmönstret.^ 

De förklarande variablerna är kön, födelseår, civilstånd, 

yrkesgrupp, hushållens skatteplikt, in- och utskrivningsår, 

avstånd till kyrkbyn, nattvards- och förhörskvot.(På de fyra 

första variablerna läggs inga restriktioner. Deras klasser 

kan sinsemellan kastas om i kly vningsmönstret. De övriga 

variablerna däremot får den restriktionen i dataprogrammet 

att deras klasser alltid skall vara ordnade från lägre till 

högre skalsteg, eftersom de får anses motsvara minst ordi-

nalskalor. Tolkningen av mönstret blir därmed lättare (Fig. 

25).) 

Förutsägelserna från föregående tabell (Tab. 26) besannas. 

Yrkeskategorierna dominerar diagrammets första del. De för

mår uppträda som spjälkare i de fem första grupperna. Den 

första delningen skiljer ut yrkesgrupp 1, ämbets- och 

tjänstemannafamiljer m fl, med klart högre medelbetyg. I 

nästa delning kommer yrkesgrupp 2, 4-5 att bilda en grupp 

med högre betyg. I denna grupp dominerar bondebefolkningen 

med 650, dvs 87 procent, av gruppens 747 individer. öv~ 

7) Angående subjektiva bedömningars och skattningars egen
skaper (intervallskala osv) och andra mätteoretiska frågor 
se t ex Nunnally (1967) sid. 28, 48-49. - Om skattningar i 
historiskt material, jfr Sjöstrand (1971) sid. 31-32. 



109 

riga är hantverkare med 30 och soldatfamiljer med 67 indivi

der. Nybyggare och övriga yrkesgrupper bildar en grupp med 

570 individer och lägre medelbetyg, 2,27. Efter dessa kraf

tiga insatser av yrkesvariabeln, försvinner den ur det över

gripande mönstret. Men andra faktorer har förklaringsförmå

gan kvar (Fig. 25). 

Också i diagrammets fortsättning infrias förväntningarna 

från sambandsöversikten. Nattvardskvot och kön svarar för 

de närmast följande uppdelningarna. Därefter följer avstånd, 

inskrivningsår och förhör. Men då behöver tolkningen för

djupas i ytterligare illustrationer. 
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Den fortsatta tolkningen tar hjälp av de förklarande variab

lernas rangordning med avseende på maximala mellankvadrat-

summor (max BSS) i de sex första tudelningarna (Fig. 26). 

1) Max BSS 2) Max BSS 

Yrke 81.2 Yrke 16,6 
Avst. 17.7 Nattv. 15.0 
Skatt 16.8 Avst. 12.5 
Nattv. 13.4 Kön 10.5 
Kön 12.6 Skatt 6.0 
Ålder 4.8 Förhör 5.2 
Förhör 4.5 Ålder 4.2 
Utskr. 3.9 'Jtskr. 2.3 
Inskr. 2.5 Civ.st. 2.0 
Civ.st. , 0.6 Inskr. 0.9 

5) Max BSS 6) Max BSS 

Nattv. 11.5 Avst. 6.4 
Avst. 6.6 Kon 4.0 
Ålder 5.2 Ålder 3.4 
Förhör 3.2 Förhör 2.3 
Civ.st. 2.2 Inskr. 2.3 
Kön 2.1 Civ.st. 2.3 
Utskr. 1.6 Utskr. 1.2 
Skatt 0.9 
Inskr. 0.8 
Yrke 0.2 

I 4) Max BSS 8) Max BSS 

Kön 10.9 Förhör 4.5 
Avst. 5.7 Ålder 2.8 
Ålder 5.4 Avst. 1.4 
Nattv. 3.9 Nattv. 1.2 
Förhör 1.8 
Inskr. 1.8 
Yrke 1.6 
Utskr. 0.9 
Civ.st. 0.5 

• Skatt 0.3 

Fig. 26. De förklarande variablernas rangordning med begrepp 

1862 som kriterium. 

Rangordningarna blir ungefär som väntat. Yrke, nattvardskvot, 

kön och avstånd samt förhörskvot placerar sig högt vid varje 

delning. Allteftersom variablerna får utföra spjälkningen fal

ler de tillbaka i or dningsföljden. Dessa variabler betraktas 

på ännu ett sätt, då deras medelbetyg följs med en uppdelning 

enligt grupperna 7, 9, 10, 13 och 17 i spjälkningsmönstret 

(Tab. 27). 
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Tab. 27. Medelvärden i begrepp 1862 för nattvardskvot, av

stånd, inskrivningsår, kön och förhörskvot efter en 

uppdelning enligt grupp 7, 10, 13, 9 och 17 i 

spjälkningsmönstret. 

Totalt 
Yrke 
2-9 Yrkeskat. 2, 4--5 Yrkeskat. 3, 6-9 

Grp 1 Grp 2 Grp 5 Grp 6 Grp 10 Grp 4 Grp 8 

Totalt N (1429) (1317) (747) (560) (471) (570) (283) 

Medelbetyg 2.47 2.40 2.50 2.43 2.47 2.27 2.13 

Därav: 
Nattv. oftare 
än 2 ggr/år 2.65 2.60 

7) 
2.71 2.39 2.26 

Avstånd inom 
ca 15 km 2.68 2.56 2.54 

10) 
2.47 - 2.32 2.14 

Inskrivnings
år 1658-62 2.42 2.36 2.57 2.56 

13) 
2.7d 2.32 2.14 

Kvinnor 2.56 2.49 2.55 2.51 2.57 2.4?^ -

Förhör oftare 
än vart fjärde 
år 2.46 2.42 2.50 2.42 2.47 2.24 

17) 
2.06 

Förhör oftare 
än vartannat 
år 2.50 2.43 2.51 2.44 2.48 2.27 2.14 

Tabellen följer träddiagrammet (Fig. 25). Yrkeskategorierna 

svarar för en övergripande tredelning kolumnvis. Inom dessa 

yrkesblcck görs jämförelserna för de fem variablernas medel 

värden. Hela tiden skall siffrorna ställas mot de totala 

värdena för respektive grupp upptill på tabellen. I en sär

skild diagonal anges med nummer de nya grupper som uppkom

mer i spjälkningsmönstret. Det är också dessa nya grupper 

som lånar indelningsgrunden åt variablerna radvis. 

Högre nattvardskvot och kortare avstånd till kyrkbyn visar 

genomgående högre medelbetyg än gruppernas totala värden. 

Skillnaderna är särskilt tydliga i yrke skategori 2, 4-5, 

där nattvardskvot och avstånd också ger upphov till nya 
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grupper. De som oftare går till nattvarden (och kyrkan) och 

de som bor närmare kyrkbyn har möjlighet att bli mer kända 

för bedömning och därmed också erhålla de högre betygen. 

Det konstruerade lägre andra betygssteget nyttjas nämligen 

just då bedömningen tycks vara osäker, vilket demonstreras 

längre fram. 

Även kvinnorna har genomgående högre medelbetyg i alla upp

delningarna. Därmed bekräftas sambandsmåtten i översikten 

(Tab. 26). Tolkningen härav får i första hand inriktas på 

kvinnornas viktiga uppgift att svara för hemundervisningen 

av barnen. Begreppet avser just det som är relevant för 

hemundervisningen, dvs förståelsen av kristendomskunskap

erna. 

Den högre förhörskvoten har ungefär samma medelbetyg som 

grupperna i sin helhet utom i yrkeskategorierna 3, 6-9, där 

betyget sjunker och förhörskvoten åstadkommer den sista tu-

delningen. De som bevistat husförhören oftare än vartannat 

år har införts på tabellens sista rad. De visar högre betyg 

i de båda första grupperna men avviker sedan knappast alls 

från de totala medelvärdena. Sambandet mellan nattvards-

och förhörskvot (Tab. 15) lyser fram i de båda första grup

perna men för övrigt har närvaron vid husförhören synbarli

gen inga avgörande bidrag att ge till tolkningen av begrep

pet . 

Inskrivningsår däremot bär på ett komplicerat samband med 

begreppsbetygen 1862. Dels ligger de nyinskrivna 1858-62 

lägre än de totala medelbetygen i de fö rsta två grupperna, 

dels överstiger de klart dessa medelbetyg i de följande. 

Särskilt i yrkeskategorierna 2, 4-5 är skillnaderna markan

ta och resulterar i en ny grupp med medelbetyget 2,7d. I 

dessa siffror avslöjar sig de tidigare iakttagelserna av 

typiska drag i bedömningarna. Bäst framgår detta av medel

betygen för in- och utskrivningsår närmast omkring 1862 

(Tab. 28). 



Tab. 28. Medel betyg i begrepp 1862 med uppdelning efter i n-

och utskrivningsår. 

Inskrivningså: r i husförhörslängd Utskrivningsår i husförhörslängd 

1846 1847 
-59 

1860 1861 1662 1863 1864 1865 1866 
-73 

1873 

Medel
betyg 2.48 2.50 2.42 2.39 2.37 2.46 2.49 2.49 2.46 2.47 

N (751) (382) (65) (104) (123) (169) (84) (57) (457) (662) 

Tabellen griper tillbaka på det totala antalet individer med 

medelbetyget 2.47. Tydligast avviker de nyinskrivna med lägre 

b e t y g  å r e n  n ä r m a s t  f ö r e  d e n  t r e d j e  l ä n g d e n s  u t g å n g ,  d v s  

1860-62, Dg som avförs ur den sista längden» 1863-73, visar 

ej alls samma skillnader. Ännu närmare preciseras dessa iakt 

tagelser genom att sättet för inskrivning bestäms (Tab. 29). 

Tab. 29. Begrepp 1862 efter typ av inskrivning i husförhörs-

längderna 1846-62 (procenttal, N • • 1429) t 

Betyg i . begrepp 1862 

ne m m 

Surrma 
proc. 

Summa Medel-
abs. tal betyg 

Kvarboende 
sedan 1846 22.1 18.0 50.1 9.3 0.5 100 (751) 2.48 

Omflyttade 22.4 18.0 50.3 9.2 0.3 100 (568) 2.47 

Inflyttade 14.6 41.8 38.2 4.5 0.9 100 (110) 2.35 

Det märkliga är att det tidigare diskuterade mellansteget 

( C) låter sig tydligt markera för de inflyttade, som där
med också får lägre medelbetyg. Här röjer sig en försiktighet 

i bedömningen av de nytillkomna. Detta bekräftas också av att 

det konstruerade andra skalsteget flitigt nyttjas för dem som 

inskrivits 1861-62, av vilka totalt 25 procent får detta be

tyg. Därmed lämnas ytterligare bidrag till belysning av mät

noggrannheten. Och bidragen är desto starkare som de går rakt 

emot den allmänna tendens till slopande av detta mellansteg 

i skalan som tidigare uppmärksammats (sid. 103-105). 



Detta bidrag till noggrannhetsdiskussionen gäller totala an

talet individer i den första odelade gruppen (Fig. 25). När 

de 84 nyinskrivna 1058-62 skiljs ut med högre medelbstyg, 

2,70, har många uppdelningar gjorts och den nya tudelningen 

avser i stort sett bondebefolkningen som bor närmare kyrk

byn. Då bör i stället uppmärksamheten inriktas på den större 

gruppen med 387 inskrivna 1846-57. För många av dessa kan 

det föreligga ett beroende av den lägre betygsfördelningen 

1646-52 (Tab. 23). Men detta beroande prövas bast på ännu 

en variabel som starkt låter sig markera i det totala mönst

ret, nämligen åldersvariabeln (Fig. 26). 

Åldersfaktorn mönstras i en ö versikt av medelbetygen för o~ 

lika åldrar i AID-analysens första nio grupper (Tab. 30). 

Tab. 30. Medelbetyg i begrepp 1862 i AID-analysens grupp 

1-2, 5-7, 4 och 8-9 med uppdelning efter födelseår. 

Totalt 
Grp 1 

Yrke 
2-5 
Grp 2 

Yrkeskat. 2, 
Grp 5 Grp 6 

4-5 
Grp 7 

Yrkeskat. 3, 
Grp 4 Grp 8 

6-9 
Grp 9 

Totalt N (1429) (1317) (747) (560) (187) (570) (283) (287) 

Medelbetyg 2.47 2.40 2.50 2.42 2.71 2.27 2.13 2.41 

Därav födda 
före 1790 2.35 2.30 2.28 2.16 (2.56) (2.38) (2.33) (2.40) 

1790-99 2.53 2.50 2.57 2.44 2.85 2.39 2.16 2.62 

1800-09 2.53 2.43 2.61 2.55 2.78 2.07 2.00 2.13 

1620-29 2.48 2.44 2.48 2.40 2.74 2.38 2.25 2.48 

1830-39 2.38 2.31 2.36 2.35 2.39 2.26 2.07 2.48 

1640-46 2.51 2.42 2.52 2.40 2.96 2.31 2.22 2.39 

Medelvärdena på varje rad jämförs sinsemellan och med de to

tala värdena upptill på tabellen. Den äldsta åldersgruppen 

visar lägre medelbe-tyg. Då beaktas ej de uppdelningar där 

antalet individer blir alltför lågt. De har satts inom pa

rentes. De som är födda 1790-99 har genomgående högre me

delbetyg än totalt. Som helhet har nästa båda åldersklasser. 
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1800-19, samma värden som de totals i de två första grupper

na, högre i de tre följande för yrkeskategorierna 2, 4-5, 

samt lägre i de tre sista för övriga yrkeskategorier. Födel

seåren 1820-29 visar ^öga skillnad mot de totala medelbe

tygen annat än i yrke skategorierna 3, 6-9, där högre medel

värden i-'edovisas. De som är födda på 1830-talet företer den 

intressantaste avvikelsen från övriga åldrar. De ligger klart 

lägre i grupperna 1-2, 5-7. Detta är så mycket märkligare som 

såväl da närmast äldre som de närmast yngre ålderskategorier

na, födda 1820-29 och 1040-46, har markant högre medelbetyg. 

Av allt att döma uppdagas här ett beroende av betygsättning

en i den andra längden, 1846-52. .lust i denna längd får många 

som är födda på 1830-talet sina första betyg i begreppet. Då 

infaller nämligen deras konfirmationstid. Och konfirmations-

tidens betyg får sin särskilda vikt genom den intensivare 

undervisnings- och förhörsverksamhet varunder de ges. Därför 

dröjer den andra längdens typiska lägre betygsfördelning med 

det konstruerade andra betygssteget kvar för dessa ålderska

tegorier. Detta stämmer även med läsbetygen i föregående ka

pitel. Också där avviker de som är födda 1830-39 men då i 

stället med anmärkningsvärt höga betyg. Även detta är ett 

arv från konfirmationstiden, ett arv som motstår den mycket 

påtagliga betygsänkning som den tredje längden tör övrigt 

visar för läsbetygens del (Fig. 18a). Tillsammans ger båda 

slagen av betyg en uppfattning om bedömningarnas karaktär 

och möjligheten till en ingående källkritik* varpå ovanstående 

analysförsök är ett exempel. 

SAMMANFATTNING 

En introduktion om skattningar av "begrepp och förstånd" i 

den kyrkliga folkundervisningen inleder kapitlet. Betygs-

fördelningen för den vuxna befolkningen 1862 i Bygdeå södra 

sockendel får vara exempel på den gängse begreppsbedömning

en i Härnösands stift under 1800-talet. 

När betygen följs över tiden 1845-73 framträder olikheter mel

lan de be dömare som har avlöst varandra i de olika längder

na. I den andra längden, 1846-52, nyttjas flitigt ett kon-
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strusrat lägre mellansteg på skalan. I följande längder kor

rigeras fördelningarna tillbaka till det ordinarie mellersta 

betygssteget. Härvidlag spåras även ett beroende av de tidi

gare betygen, särskilt för dem som konfirmeras och får sina 

första betyg i den andra längden. 

När betygen 1862 ställs samman med förklarande faktorer do

minerar också här de sociala faktorerna. Detta visar sig 

både i översikten med korrelationskoefficienter och i den 

fortsatta AID-analysen. Ämbets- och tjänstemannafamiljerna 

m fl utskiljs t ex från början i AI D-mönstret med höga me

delbetyg. 

Därnäst visar sig nattvardskvot och avstånd till kyrkbyn ha 

stor förklaringsförmåga. I ett yrkesblock med i huvudsak 

bondebefolkning har dels de flitigare nattvardsgästerna 

och dels de mer närboende högre betyg. Dessa iakttagelser 

kan tolkas på olika sätt. De nämnda kategorierna får t ex 

anses vara mer kända för differentierad betygsättning. Dess

utom torde i begreppet bedömas bl a just det som förmedlas 

i församlingslivet, dvs förståelse av kristendomskunskap

erna. 

Det sista skulle också kunna stämma för kvinnornas del. De 

visar genomgående högre betyg än männen. Detta får måhända 

ses som ett uttryck för deras viktiga roll i hemundervis

ningen. I begreppet inryms av allt att döma bl a det som 

åsyftas i hemundervisningen, således insikter i kristen

domskunskaperna. 

Också andra drag i begreppsbedömningarna har kommit i dagen. 

Men de förs samman i en avslutande diskussion i nästa kapi

tel. 
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9a-SAMMANFATTNING-sAy-DEy-II 

Den kyrkliga folkundervisningen lever starkt ännu vid 1800-

talets mitt i Bygde å socken. Detta gäller inte bara barnen 

utan även de vuxna. 

För 1862 års vuxna befolkning, 16 år och äldre, i Bygdeå 

södra sockendel presenteras en rad faktorer som medverkar 

till att närmare belysa folkundervisningen. Särskilt tids-

och åldersfaktorerna samt sociala faktorer strukturerar sig 

till typiska samband inbördes och med t ex rörlighet och 

nattvardsgång. Sådana huvuddrag i datamassan utnyttjas i de 

fortsatta förklaringarna av folkundervisningen. 

Dessa bakomliggande variabler, liksom även närvarofrekvensen 

vid husförhören,innehåller data som i sig själva ger möjlig

het att fastställa det historiska skeendet. Närvaron vid 

husförhören och dess samband med t ex ålder, civilstånd och 

kön fastslås omedelbart i datamassan. Försåvitt datainsam

lingen är korrekt utförd konstateras således att de gifta, 

medelålders männen, familjefäderna, har anmärkningsvärt hög 

förhörskvot. Detsamma gäller ungdomarna i konfirmationsål

dern eller den stadigboende bondebefolkningen, som också 

svarar för värdskapet vid husförhören ute i byarna. Sådana 

konstateranden är således omedelbart givna i materialet. 

Med stöd därav fortsätter den svårare tolkningen av betygs

bedömningarna. 

Utanti 11kunskaperna granskas ej närmare för de vuxnas del i 

denna del av rapporten. De presenteras i stället i senare 

kapitel om barnen i sko låldern. 
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Betygen i innanläsning och begrepp behandlas däremot ingåen

de. I jämförelser över tiden 1845-73 framträder vissa typiska 

variationer i skattningarna. Längderna förs nämligen av oli

ka bedömare. Den första längden har kyrkoherde Sellin, den 

andra har även vice pastor Södermark och de båda sista läng

derna har kyrkoherde Bylund som huvudansvariga. 

I läsning visar den tredje längden en mycket påtaglig 

sänkning av det högsta läsbetyget (I 1). Hen även ett bero

ende av den tidigare högre betygsfördelningen spåras, då 

samma individer följs över tiden alltsedan 1945. 

Begreppsnoteringarna i sin tur företer två motsatta tren

der. I den andra längden, 1846-52, förs huvudparten av in

dividerna ned på ett konstruerat lägre betygssteg C [^ ). 

Därefter korrigeras denna lägre betygsfördelning i följande 

längder tillbaka till den ordinarie skalan med flertalet på 

det mellersta betygstecknet (~T~). Men också här spåras ett 

beroende av tidigare betyg, särskilt för vissa åldersgrupper 

och för de sedan länge kvarboende 

De i husförhörslängden nyinskrivna åren närmast före 1862 

får en lägre och osäkrare betygsättning. Bl a nyttjas för 

dem på nytt i ökad grad det konstruerade andra betygssteget 

i begrepp. Likaså har de som bor längre bort från kyrkbyn 

eller de som mer sällan deltar i församlingslivet såsom t ex 

vid nattvardsgång lägre betyg i begreppet. Alla dessa kate

gorier är av allt att döma ej så välkända för bedömaren att 

full betygsutdelning sker. De mer närboende däremot, de mer 

aktiva i församlingslivet eller de sedan en tid kvarboende 

får större spridning i betygsfördelningen. Detta gäller även 

då yrkesfaktorer och andra relevanta variabler hålls under 

kontroll. 

1/ Om bruket av det konstruerade andra betygstecknet ( [7") 
s n a r a s t  t y c k s  v a r a  e t t  s k r i v s ä t t  i  d e n  a n d r a  l ä n g d e n ,  d v s  
en 'slarvig' skrivning av det fullständiga ordinarie tecknet 
( 1 ). så synes samma konstruerade mellanbetyg i stället nytt
jas mer medvetet såsom ett mellansteg på skalan i de båda senare 
längderna. 3fr de nyinskrivna i den tredje längden åren före 
1862. 
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Aktivitet i församlingslivet innebär också att vederbörande 

blir mer bekant med vad som avses och krävs i den kyrkliga 

folkundervisningen. Ett särskilt intressant bidrag härvid

lag ger kvinnorna. De har genomgående högre betyg i begrep

pet vid olika uppdelningar och sammanställningar av övriga 

variabler. Förklaringen härav ligger uppenbarligen i kvin 

nornas ledande roll i hemundervisningen av barnen. Därmed 

kommer också tolkningen av begreppet fram till den slutsat

sen, att i begreppet bedöms just det som är innebörden i hem

undervisningen, d v s i första hand förståelse av kristen

domskunskaperna. På så sätt antyds allt tydligare åtminsto

ne tre drag i begreppsbedömningarnas innebörd. 

1. Begreppsnoteringarna innebär en bedömning av insikterna i 

kristendomskunskaperna, d v s en fortsättning och fördjup

ning av barnaårens utanti1lkunskaper. De vuxna skall ha per

sonlig förståelse av kunskaperna och kunna ge "förstånds-

svar med egna ord". Dessa insikter förvärvas och kontrolle

ras i synnerhet under konfirmationstiden, då också begrepps

betygen först ges. För kvinnorna betonas deras uppgift att 

leda hemundervisningen i deras genomgående högre betyg än 

männen. 

2. Begreppet uppvisar naturligt nog också högt samband med 

läsbetygen, vilket återstår att visa i ännu en tabell (Tab. 

31) 

Läsbetyg Begrepp 1862 Summa Summa 
proc. abs. tal 1062 

5.6 14.0 57.0 21.7 1.7 100 (408) 

28.0 22.2 46.0 3.8 0.0 100 (1020) 

Totalt 21.6 19.8 49.2 8.9 0.5 100 (1428) 
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3. Förutom dessa samband med kristendomskunskaoerna och läs-

betygen kvarstår intrycket att ännu något mer ingår i skatt

ningen av begreppet. I vad mån i så fall en bedömning av 

"naturgåvorna" också inryms i begreppsbetygen återstår att 

närmare pröva. -?*en dessu tom leder resultaten över till ännu 

en övergripande frågeställning, nämligen rörande de sociala 

faktorernas dominerande roll vid betypsättningen. 

De mer välställda har särskilt höga betyg både i läsning och 

begrepp. De sämre lottade däremot uppvisar ofta lägre betyg. 

Om dessa betygskillnader mellan olika miljöer endast är ut

tryck för bedömarnas subjektiva favoriseringar eller om 

andra av bedömarna mer oberoende data kan belysa och förkla

ra dessa olikheter i betyg återstår att kartlägga. Redan har 

konstaterats t ex att bondehemmen som regel har värdskapet 

för husförhörslagen och således utgör en för folkundervis

ningen väl etablerad miljö. Ett annat sätt är att kartlägga 

bokbeståndet i olika sociala miljöer eller jämföra skriv-
7 ) • kunnigheten med hjälp av historiska aktstycken.^ Annu ett 

sätt består i att jämföra de olika miljöerna med avseende 

på deras inställning och aktivitet i fråga om rekryteringen 

till den begynnande skolverksamheten. Det sistnämnda arbets

sättet tillämpas i de f öljande delarna av denna studie. 

2) Bouppteckningar i Västerbotten och deras bokbestånd har 
granskats av Holmgren (1948). - Det f örtjänar att än en 
gång påpekas att husförhörs längderna i By gdeå ej upptar an
teckningar om skrivkunnigheten. Aktstycken som skulle kunna 
belysa skrivkunnigheten är t ex testamenten, vittnesintyg i 
domböckerna, brev, räkningar osv. Sådana dokument har 
också fått en första bearbetning för några socknar i Väster
bottens lappmark. Egerbladh (1972) manuskript. 
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SGdan dsn traditionella kyrkliga folkundervisningen tecknats 

för de vuxnas del går framställningen vidare för barnen i 

skolåldern. De tidigare avsnitten utgör således både bak

grund och inramning till de följande. Därmed hålls fram

ställningen samman i enlighet med den inledningsvis upp

ställda dispositionen (Fig. 1, s.10) men med en ytterligare 

specificering för barnaundervisningens del. 

UNDERVISNINGSFORMER FÖR BARNEN I BYGDEÂ SOCKEN 

Den växelverkan och samverkan som kännetecknar den traditio

nella folkundervisningen och begynnande skolundervisningen 

vid 1800-talets mitt kommer till uttryck också i Bygd eå 

socken. Dels fortgår den gängse hemundervisningen i kyrkans 

regi. Den omfattar alla barn. För somliga barn får den vara 

nog (A). Dels förstärks denna hemundervisning under 1850-

talet genom skolans och lärarens försorg. Många barn nås 

nämligen även av lärarens besök i byarna för hemläxor och 

förhör (B). Slutligen fungerar naturligtvis också den egent

liga skolundervisningen även om det sker med växlande fram

gång och med drag både av "medborgarskola" och "fattigskola" 

(C). Figuren läses från A till C. Den ger samtidigt defini

tioner av undervisningsformerna i den f ortsatta framställ

ningen (Fig. 27). 

C) Därtill egentlig 
skolundervisning 
för skolbarnen 

B) Dessutom av skolan och läraren för
stärkt hemundervisning för somliga 
barn (Skolans hemundervisning) 

A) Av kyrkan ledd traditionell hemundervisning (folkunder
visning) för i pri ncip alla barn (Kyrkans hemundervis
ning) 

Fig. 27. Olika slag av barnaundervisning i Bygdoå socken 

1847-62. 
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Denna indelning i u ndervisningsformer tillämpas i den följ

ande översikten av hem- och skolundervisningens allmänna 

drag. I första hand utnyttjas aktstycken från Bygdeå socken, 

särskilt skolreglementet 1846 (Bil. 7) men även författning

ar i övrigt åberopas i den mån framställningen så kräver. 

Framförallt gäller detta folkskolestadgan 1842.^ 

BESTÄMMELSER ENLIGT FOLKSKOLESTADGAN 18422) 

Skolgång och hemundervisning 

I princip räknar folkskolestadgan med skolgång för alla 
barn. "alla i skolåldern varande barn bör i skolan sig in
ställa" (§ 8:3). Eftergifter kan lämnas på grund av fattiga 
förhållanden, lång skolväg eller otjänlig väderlek. Under 
sådana omständigheter räcker det med skolgång en eller ett 
par gånger i veckan (5 8:4). 

Den stora eftergiften ges emellertid i stadgandet om hem-
undervisning som alternativ till skolgången. I vissa sock
nar antyder skolstadgan till och med en mer vidsträckt hem
undervisning ($ 8:2, $ 9:1). 

Till sist räknar skolstadgan med ännu en grupp barn, nämli
gen de barn som avslutat sin skolgång men ännu befinner sig 
i skolpliktig ålder. Dessa bör infinna sig till söndagsun
dervisning och förhör i skolan ($ 10:2). 

Förhör 

Det till synes disparata systemet har ett sammanhållande 
band. De olika grupperna av barn kallas till gemensamma 
eller särskilda förhör. 

Skolbarnen undergår ordnade skol- och examensförhör. "På 
tider som av skolstyrelsen bestämmes, bör offentliga förhör 
med barnen i varje skola hållas." Till dessa förhör kallas 
också de hemundervisade barnen (5 8:2, 3). 

De hemundervisade barnen kan även bli föremål för särskiIda 
förhör av lärare och prästerskap. "De som åtnjuta undervis-
ning Femma skola dock antingen vid de allmänna skolförhören, 
eller vid särskiIda av skolläraren eller prästerskapet med 

1) Den utförliga debatten återfinnes främst i statsråds-
och riksdagsprotokoll med bilagor 1840-62. Den har behand
lats i t ex Svenska folkskolans historia II (1942), Sjö
strand 111:2 (1965), Nordström (1968), Warne (1961), Wall
ner (1938) m fl. 
2) Paragraferna hänvisar till Folkskolestadgan 1842. 
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dem anställda förhör, undergå prövning för att utröna, huru
vida den undervisning, vilken ds hemma erhålla, i noggrann
het och omfattning någorlunda motsvarar den som i skolan 
meddelas? börande, om att annat förhållande befinnas äga 
rum, en ordentlig skolgång dem åläggas" (Î 8:3). 

Vid ambulerande skolverksamhet föreslås även förhör rotevis 
i de rotar som just då ej har någon skolgång (S 9:2). Dess-
utom skall, som redan antytts, barnen som avslutat sin skol
gång, men ännu befinner sig i sko låldern, infinna sig till 
förhör hos läraren ($ 10:2). Denna ordning avsas att gälla 
till dess att konfirmationsläsningen tar vid med dess stora 
förhör inför församlingen. 

Skolplikt och undervisningsplikt 

Skolplikten är således ej obligatorisk Det finns en erkänd 
hemundervisning vid sidan om skolgången. Undervisningsplik
ten däremot är obligatorisk. Alla barn skall få någon form 
av undervisning. Oe skall inhämta ett visst minimum, vilket 
kontrolleras genom förhör av olika slag. Både undervisnings
plikten, hemundervisningen och förhören har sin tydliga 
förankring i den gängse kyrkliga folkundervisningen. I 
detta traditionella mönster söker folkskolestadgan inpassa 
det nya med skolgången. 

3 ) Organisation 

Skolundervisningens inpassning i den g ängse folkundervis
ningen märks också i de organisatoriska bestämmelserna. Dom
kapitlen har den regionala ledningen med t ex fastställande 
av lokala skolreglementen (Ç 2:3), anordnande och ledning 
av seminarier ($ 5), samordning av skolstatistik ($ 13:2) 
samt i övrigt överinseende över undervisningsväsendet ($ 6, 
13, 14). Sockenstämman har den lokala ledningen och som 
verkställande organ fungerar dois kyrkorådet för discipli
nära frågor (§ 8:5) och dels skolstyrelsen for övriga skol-
ärenden. Samordningen märks även i att ofta sammanfaller 
t ex församling och skoldistrikt (5 2:1), husförhörsrote 
och skolrotf3, kyrkplats och skolort ($ 3), sättet för be
kostande av kyrkobyggnad och skolbyggnad (J 3), sättet för 
val av klockare och lärare ($ 6:2), liksom att dessa båda 
sysslor kan förenas (5 6:4) o s v. Föreningen mellan de bå
da undervisningssystemen visar sig också i stad gandet om 
kyrkoherden som ordförande i skolstyrelsen Cl 2:1) och om 
prästerskapets tillsyn av skolarbetet och deltagande däri, 
särskilt då i religionsundervisningen, "detta skolans vik

3) Folkskolans organisation 1042-61 har ingående behandlats 
av Wallner (1938). Förordn. om sockenstämmor och kyrkoråd 
(samt skolstyrelse). SFS 1843:27 - I skolstadgans 
mening är hela Bygdeå socken ett enda skoldistrikt med en 
gemensam skolstyrelse. De båda upptagningsområdena benämns 
emellertid i källorna som södra och norra skoldistriktet. 
Denna benämning nyttjas här. - Tidigare skolförsök i Bygdeå 
socken av enskilda personer tecknas i Fahlgren, red. (1963) 
sid, 437-440. - Un derstrykningarna i citaten är gjorda här. 



tigaste kunskapsämne" enligt folkskolestadgan ($ 10:1). På 
motsvarande sätt har läraren att låta inordna sig i försam
lingslivet (§ 6:1). 

Den sammansatta undervisningssituationen framträder också i 
debatten om folkundervisningens mèi, innehåll och metoder. 

MÅLFORMULERINGAR 

Allmänna målformuleringar 

Det traditionellt kyrkliga målet fasthålles ännu vid 1800-
talets mitt, d v s en fostran i kyrka ns lära som skall till-
lämpas i ett kristet liv. Denna fostran påbörjas i ba rnens 
hemundervisning, intensifieras i ungdomens konfirmations
läsning och upprätthålls även för de vuxna i försa mlingens 
verksamhet. Utan en ingående kännedom om denna månghundra
åriga tradition med dess intensiva utveckling alltsedan 
1600-talet blir en utvärdering av folkundervisningssträvan
dena under 1800-talat missvisande. 

Till det traditionella kyrkliga målet fogar sig efter hand 
nya, utvidgade målformuleringar, vilka således ej behöver 
ses enbart som alternativ utan snarare som komplettering av 
eller tillägg till en given kärna. Oetta tillskott kan ka
rakteriseras som en strävan till en mer allmänorienterad 
medborgarfostran efter tidens nya krav. En "medborgarskola" 
åsyftas. Men riktpunkten i denna utvidgade målformulering 
är densamma som i den f örra. I båda gäller - om än med olika 
betoning - att fostra "kristliga och dugliga samhällsmedlem
mar" . 

I debatten anges även en tredje, rent social uppgift för 
folkundervisningen. Den starka folkökningen lämnar fattiga 
barn utan ordnad hemundervisning. För dessa åsyftas hjälp 
genom skolgång. De flesta skolor som ordnas långt fram inpå 
1800-talets mitt år också sådana "fattigskolor". De utgör 
snarast ett komplement till hemundervisningen, nar denna är 
otillräcklig. Dessa tre allmänna drag framträder också i 
Bygdeå socken. 

Kyrkans hemundervisning (folkundervisning) 

Målet för kyrkans folkundervisning är innerst religiöst. 
Kyrkolagen 1686 föreskriver att alla skall "lära läsa i bok 
och se medc-egna ögon vad Gud i sitt heliga ord bjuder och 
befaller"." Därav följer kravet på tidigt utbredd läskun
nighet i vårt land. Men dessa kristendomskunskaper skall i 
sin tur omsattas i pr aktiskt handlande. Ett kristet liv i 
församling och samhälle åsyftas. 

4) De allmänna må 1formuleringarna diskuteras utförligt hos 
Nordström (1968). Thunander (1946) m fl. Folkskolans sekula
risering kommer allt stärkere framarnet sekelskiftet, Tegborg 
(1969). 
5) Kyrkolagen 1686 kap 2 I 10 (jfr 5. 16-17). 
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Av skolan erkänd hemundervisning 

Den av folkskolestadgan godkända hemundervisningen har sam
ma mål som den egentliga skolgången. Åtminstone tolkas Byg-
deå skolreglemente på detta sätt av föräldrarna i R ickleå 
by. Elva barn från denna by har börjat i Bygdeå folkskola 
vid dess start höstterminen 1847. Nästa termin vädjar för
äldrarna i en skrivelse till skolstyrelsen om befrielse 
från fortsatt skolgång. Bestämmelsen om hemundervisning å-
beropas. Under särskild handledning skall barnen i stället 
undervisas hemma i byn. Föräldrarna menar "att det åsyftade 
ändamålet, nämligen bibringandet av lärdom åt våra barn för 
att en dag bliva kristeliga och dugeliga samhällsmedlemmar, 
var och en inom sitt kall, lättare kan vinnas hemma under 
föräldrarnas omedelbara tillsyn än i folkskolan". Formu
leringarna är märkliga. Andamalet med hemundervisningen 
jämställs med skolundervisningen. Den förra ges till och 
med företräde framför den senare. Naturligtvis göms här 
många faktorer som kan förklara föräldrarnas ställnings
tagande. (len som målformulering för hemundervisningen är 
citatet belysande. 

Belysande är också skolstyrelsens resolution i äre ndet. 
"Resolverades, att skolstyrelsen varken vill eller kan för
hindra vederbörande att utom skolan låta undervisa sina 
barn endast att de sistnämnda på kallelse infinna sig hos 
folkskoleläraren till undergående av förhör och det därvid 
utrönes att barnen-srhållit nöjaktig omvårdnad uti före
varande avseende". Både rickleåföräldrarnas tolkning av 
bestämmelserna och skolstyrelsens svar bekräftar således 
den rådande uppfattningen om hem- och skolundervisningens 
gemensamma mål. 

Egentlig skolundervisning 

I Bygdeå skolreglemente får både den kyrkliga folkundervis
ningen och den begynnande skolundervisningen en gemensam 
målformulering. Där heter det att katekesen och bibliska 
historien skall inläras "båda väl utantill, samt i begrep
pet uppfattade, så mycket ålder och fattningsförmåga tillå
ter, därunder läraren omsorgsfullt tillämpar kristendomens 
sanningar i l evnaden, och vare en sann och levande religions
kunskap förnämsta föremålet med undervisningen, så attpden 
genom ständig övning inskärpes pa ett varaktigt sätt". Här 
betonas i samma ordalag bade den traditionella folkundervis
ningens och skolundervisningens mål: memorering av kristen
domskunskaper, insikt och begrepp i fråga om kunskapernas 
innebörd samt tillämpning i le vernet. Riktpunkten för kyrka 
och skola sammanfaller. Därutöver syftar skolundervisningen 
till en vidgad kunskapsinhämtning. . 

6) Skrivelse den 2 febr. 1848 från föräldrar i Ri ckleå till 
skolstyrelsen i By gdeå (skolstyr.prot.). 
7) Bygdeå skolstyr. prot. 7 okt. 1848, § 3. 
8) Bygdeå skolregl. 1848, § 4:2 [Bil. 7). 
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INNEHÅLL 

Målformuleringarna illustreras bäst av de skilda kunskaps-
fordringarna . 

Kyrkans hemundervisning (folkundervisning) 

Också här ligger den kyrkliga folkundervisningens krav som 
sn innersta kärna. Läskunnighet och kunskaper i katekesen 
är dst väsentliga. Dessutom kontrolleras insikternas djup 
eller de enskilda individernas "förstånd och begrepp". Till 
detta kommer en åsyftad tillämpning i lev ernet. 

Skolans hemundervisning 

Lärarens verksamhet i byarna förstärker den gängse hemunder
visningen. I första hand märks ett tillskott av biblisk his
toria i kristendomskunskaperna. Längre når ej hemundervis
ningen i stort sett i Bygdeå socken under den undersökta 
perioden. 

Egentlig skolundervisning 

Skolans samband med kyrkans folkundervisning framträder även 
i da förkunskaper som krävs för inträde i skolan. Bygdeå 
skolreglemente fastställer att barn som anmäls för skolgång 
"skall minst känna bokstäverna i svensk och latinsk stil 
samt hava "gj"ört någon början med stavningen". Skolunder-
visnxngen ses snarast 3cm en naturlig fortsättning och för
stärkning av en påbörjad hemundervisning. 

Välkänd är minimikursan under folkskolans första skede. Folk
skolestadgan föreskriver innanläsning, religionskunskap och 
biblisk historia, kyrkosång, skrivning sam räkning i hela 
tal. Bygdaå skolreglemente" kompletterar detta minimum med 
övning i gymnastik. Däremot kan flickorna befrias från räk
ning, om målsmannen så önskar. Utöver dessa ämnen erbjuds 
undervisning i geografi och historia i skolan. Här framträ
der skolans nya uppgf?t klart. 

UNDERVISNING OCH INLÄRNING 

Gemensamma drag återfinns i hem- och skolundervisningen i 
fråga om både undervisning och inlärning. Undervisningen 
sker i tre led. Inlärningen betonar läsförståelse och mog
nande begrepp framför mekanisk memorering. Detta gäller så
ledes bestämmelser och förmaningar. Praktiserandet kan bli 
bristfälligt. 

93 Bygdeå skolregl. 1846, § 3:1. 
10) Folkskolestadgan 1842, § 7. Bygdeå skolregl. 1846, J 4. 
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Kyrkans hemundervisning (folkundervisning) 

Undervisningens tre led är klart utstakads. Redan undsr me
deltiden är de i f unktion. Åsyftade kunskaper reciteras dê 
i kyrkan för församlingen. Föraldrarna upprepar och inpräg
lar utanti1lstyckena hos barnen. Barnen förhörs av präster
skapet i den första bikten vid 7-13 års ålder. - Detta möns
ter består och förstärks efter reformationen. Klockare och 
andra medhjälpare upptrader i mellanledet till föräldrarnas 
hjälp. Men åtminstone i Norr land vilar uppgiften att under
visa barnen i stort sett på föräldrarna. När utantillkun-
skaperna kraftigt ökar i omfång under 1600-talet räcker ej 
längre muntlig undervisning i hemmet. Endast läskunnighet 
medger individuell inlärning och repetition av katekesen 
m e d  f ö r k l a r i n g a r  o s v .  

Anteckningarna i kyr kans förhörs längder stadfäster denna 
bild av inlärningens gång. Först antecknas grunderna i in
nanläsning, sedan följer den första memoreringen. Den full
ständiga mernoreringen av katekesen m m fullföljs i en sär
skild skattning av "begrepp och förstånd" för ungdomarna 
och de vuxna. Undervisningen bakom denna inlärning går i 
tre led från prästerskapet via föräldrarna till barnen. 

Skolans hemundervisning 

Till en början kallas de hemunderyisads barnen till skolan 
för lärarens hemläxor och förhör. När denna ordning ej 
fungerar åtager sig lärarna att resa ut i byarna - hu sför-
hörsrotarna - för att närmare kunna medverka i hemundervis
ningen. Aren 1853-60 ges i stort sett samma skildring i kyr
koherdens rapport till domkapitlet. Ordalagen 1854 får vara 
ett exempel. "Som denna församling består av 130 byar och 
krononybyggen, varav över 100 äro från 1 till och med 3,5 
mil belägna från någon av de fasta skolorna, så har skol
styrelsen träffat den överenskommelsen med bägge skollärar
na att minst två gånger orn året göi^a resor i v ar sina dist
rikt, medhava stavning::- och ren läsningstabell er samt Bib
liska historien till avsalu, förhöra och giva barnen hem
läxor, ävensom uppmana föräldrarna att låta barnen flitigt.-^ 
läsa så att de måtte kunna sina r.tycken, på förelagd tid". 

Även här tecknas undervisningen i tre led: lärare - föräld
rar - bar n. Läraren ger instruktioner till föräldrarna, som 
vakar över barnens förkovran i hemläxan, vilken räcker över 
lång tid. Likaså betonas de första och rätta grunderna i in
lärningen. Stavnings- och renläsningstabellerna demonstre
rar inlärningens första steg. 

11) Bygdeå skolregl. 1846, >' 3:4 = 
12) Uppgift om folkundervisningen inom Bygdeå, juli 1854 
(Domkap. arkiv). 
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Egentlig skolundervisning 

I fråga om undervisningssättet talar Bygdeå skolreglementes 
egna ord tydligt nog. "Växelundervisningsmetoden används vid 
stavning och renläsning» samt i övrigt dar derT tjänlig är 
och direktionens ordförande finner det lämpligt. Men vid 
katekesens förklaring och roligionssanningarnas tillämpning 
mFT araren icke begagna monitorer, utan detta åliggande 
själv fullgöra." Växelundervisning tillämpas vid meka
niska övningar, medan den personliga fostran handhas direkt 
av läraren. (Detta svarar väl emot prästerskapets insats i 
folkundervisningen, t ex i konfirmationsläsningen eller i 
predikan. Flen i hemmen är föräldrar sedan gammalt "monito
rer" ,) 

Visserligen är växelundervisningen av utländskt ursprung 
men den passar utomordentligt väl in i den gamla svenska 
folkundervisningen alltsedan medeltiden. I varje fall ut
vecklas även här undervisningens tra led: lärare - monitö-
rer - nybörjare i skolan, liksom steget i inlärningen från 
de mekaniska grunderna till en självständig förståelse av 
det inlästa. 

FÖRHÖR 

Kyrkans hemundervisning (folkundervisning) 

Den traditionella kyrkliga förhorsinstitutionen har redan 
behandlats (Kap. 5 ). Här ställs den samman med nyheter
na i skolans verksamhet. 

Skolans hemundervisning 

Både folkskolestadgan och Bygdeå skolreglemente betonar lä
rarens förhör av de hemundervisade barnen. I det senare 
stadgas t ex: "Vill någon undervisa sitt barn hemma, skall 
sådant anmälas samma dag terminen tager sin börjanj vare 
icke dess mindre pliktig inställa det till onsdags-förhören, 
samt inför prästerskapet, när så fordras, på det utrönas må 
om undervisningen hemma i noggrannhet och omfattning någor
lunda motsvarar den som i skolan meddelas. Sker det ej skall 
ordentlig skolgång åläggas." Dessutom kallas barnen till 
examensförhör vid terminens slut. Denna ordning fungerar 
tydligen dåligt. Barnen kommer ej till skolan för förhör. 
Skolstyrelsen måste byta taktik. 

13) Bygdeå skolregl. 1846, § 4:6. 
14) Bygdeå skolregl. 1846, § 3:4, § 5:6. 
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1853 anmäler kyrkoherden till domkapitlet förbättringar- i 
hemundervisni ngen. Därom är radan citerat (sid.129 ). 13* 
Av allt att döma uppges efterhand krav/et på i nställelse i 
skclan för de herr,undervisade barnen. I stället samlas dessa 
till att få hemläxa och bli förhörda av läraren ute i byar
na. Kungörelser om sådana resor av läraren har bevarats. 
Den 3 juli 1859 upplästes följande pålysning i Byg deå kyrka. 
"Med de barn inom denna församlings södra skoldistrikt, som 
hava hemläxor, hålles förhör på följande ställen och dagar: 
onsdagen den 6 nu instundande vecka på f.m. i B jensjöå, 
samma dag på e.m. i Sjuismark och ö. Äkulla; fredagen den 
ö: e på f.m. i Norum, samma dag på e.m. i Ratu och Djäkne
boda; och förväntar man, att barnan må på de utsatta tider_ 
och ställen få komma tillstädes så mangrant som möjligt."iD' 
Kungörelsen är undertecknad av folkskolläraren. De nämnda 
byarna motsvarar fyra husförhörs rotar (karta, Bil. 6). Tyd
ligen sker både instruktion och förhör ute i byarna. Kallel
se till skolan nämns ej. Lärarens verksamhet i byarna när
mar sig husförhörens mönster. 

Egentlig skolundervisning 

I skolan har läraren naturligtvis närmare kontakt med bar
nen. Han skall övervaka monitorernas arbete. Dessutom skall 
han själv ansvara för att delge och kontrollera den djupare 
förståelsen av religionskunskaperna. Det betyder givetvis 
många tillfällen till förhör. Därtill kommer det avslutande 
förhöret med eleverna vid terminens slut. Offentlig examen 
ar då föreskriven. 

Ihågkommas må även att barnen som avslutat sin skolgång 
skall ha fortsatta hemläxor och förhör fram till konfirma-
tionstiderw Skolreglementets stadgande mjukas här upp .av 
skolstyrelsenMp.n tanken lever kvar och hör väl hemma i 
helhetsbiIden.1 ^ 

TREDSKA OCH BRISTER I UNDERVISNINGEN 

Skuggsidorna framhäver helhetsbilden. Detta gäller även 
barnaundervisningen i Bygdeå Bocken. 

Kyrklig hemundervisning (folkundervisning) 

Naturligtvis är bristerna många i föräIdraundervisningen. 
Under uppbyggnadsskedet har hemundervisningen tydligen ut
vecklats både till metod och innehåll. Sedermera stagnerar 
utvecklingen. Senare generationer når föga längre än de ti
digare. Rut in och slentrian skapar genvägar i såvä l under
visning som inlärning. Ofta klagas över att föräldrarna 
vill forcera både läsinlärandet och katekesläsningen. Bar
nen skall snabbt nå godkänt hos prästerskapet. Anekdoterna 

1-5 )• Uppgift om f olkundervisn. inom Bygdeå 1053-60 (Domkap. 
arkiv). 
16) Kung. i Bygdeå kyrka den 3 juli 1859. 
17) Bygdeå sko 1regi. 1646, $ 3:5, § 5:6. 
18) Bygdeå skolreg1. 1846, § 3:5 med skolstyr. ändring mom. 
3 (Bil. 7). 



är många om felgrepp och misstag i utt al och läsförståelse. 
Sådana exempel ger relief åt bilden. 

Men även positiva tidsskildringar ges. Utländska resenärer 
t ex häpnar över den svenska husförhörsordningen och dess 
folkundervisning. I samtida debatt är hemundervisningen i 
många stycken alternativ till skolgång. Folkskoleinspektö
ren för övre Norrland - lär are i Bygdeå norra skoldistrikt 
1848-61 - blir lyrisk i sin berättelse för 1861-63. "3a, 
näppeligen är väl någon företeelse, någon anblick härligare 
och mera löftesrik eller med Skaparens, den högste Faderns, 
tydliga vink mera troget överensstämmande, än den - av en 
fader som vid sin sons och en moder vid sin dotters sida 
under sabbatens eller aftonstundens frid vänligt men all
varligt undervisar det älskade barnet. Låt det en dag komma 
därhän att föräldrar och målsmän i allm änhet icke starkt 
känna sig bundna vid denna plikt - och de skola icke alle
nast själva oförmärkt sjunka tillbaka i okunnighet, utan 
husandakten med dess mångfaldigt goda frukter skall ock 
börja försvinna." Föräldrarnas undervisning av barnen 
återverkar upprätthållande på deras egna kunskaper. Inte
riören äger säkert sin tillämpning i By gdeå byar. 

Eljest är som regel bristerna föremål för uppmärksamhet -
helt naturligt. Alltifrån skolans start i By gdeå skärper 
prästerskapet sin kontroll i fråga om särskilt eftersatta 
barn vad gäller undervisning. 

Redan före skolans start upptecknas alla barn i skolåldern 
och deras kunskaper i innanläsning och katekesen. De 
första åren är ansträngningarna stora att leta fram föräld-
raundervisningens brister. 1849 rapporteras till domkapitlet 
om "föräldrarnas undervisning i hemmet och prästerskapets 
noggranna undersökning vid husförhören, huru denna undervis
ning vårdas". Prästerskapet inventerar sitt eget under
visningssystem. Från samma år finns också en lista bevarad, 
som räknar upp barn som befunnits ha alltför klena kunska
per. Husförhören året därpå, 1850, resulterar också i en 
sådan förteckning ställd till skolstyrelsen. Den har följ
ande ingress: "Nedanskrivna barn, vilka bevistat detta årets 
husförhör, hava blivit befunna äga svag och liten kunskap 
efter ålder i sin innan- och utanläsning, varför nedanstaen-
de anmärkning och förteckning lämnas till skolstyrelsen." 
Sedan följer uppgift om hemvist och målsman samt barnens 
namn. Den 6 april 1850 behandlar skolstyrelsen skrivelsen. 
Den beslutar "att då de förmaningar prästerskapet under 
husförhören givit, inte synats gjort åsyftad verkan, skulls 
omförmälte föräldrar jämlikt 8 5 5 mom. i K ungl. Maj:ts nå
diga stadga av den 18 juni 1842, angående folkskoleunder-

19) Se sid. 82 not 7. 
20) Ber. om folkskolorna i riket 1861-63 (1865) sid. 28. 
21) Skolpliktslängd 1847. Bil.8. 
22) Uppgift om folkundervisningen i By gdeå 1849. 
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visningen i riket, befordras inför kyrkorådet för att då yt
terligare på det allvarligaste erinras om sin skyldighet uti 
ifrågavarande avseende", 3' Sådana kallelser inför kyrkorå
det äger ofta rum de första åren av skolans verksamhet. De 
är konkreta brytningspunkter mellan en gammal och en ny ord
ning. 

Ännu ett slag av åtgärder klaras upp genom husförhör, skol
styrelse och kyrkoråd. Somliga barn befinnes genom fattig
dom eller andra omständigheter sakna undervisning. För dessa 
anordnas utackordering i hemmen närmast skolan. Sockenstäm
man åtager sig omkostnaderna. Den 8 oktober 1848 uppläses 
följande kungörelse i By gdeå kyrka, "Likmätigt sockenmän
nens i sockenstämma sistlidna gårdag fattade beslut, kommer 
nedannämnda ba^ns underhåll vid socknens folkskolor under 
senare hälften av innevarande skoltermin att till den minst 
fordrande utbjudas å auktion, som i sockenstugan förrättas 
nästkommande lördag den 14 dennes kl. 4 e.m."* ' Sedan bar
nens namn uppräknats åläggs föräldrarna - men tydligen ej 
barnen - att närvara i sockenstugan bl a "t ill utrönande av 
vad de själva kunna bidraga för sina barns underhåll". Det 
är således ej fråga om en vanlig fattigauktion utan det 
gäller hjälp till skolgång. Skolan fungerar som "fattigsko
la" för dessa barn. 

Skolans hemundervisning 

Bristerna i den kyrkliga folkundervisningen gäller således 
de uppnådda resultaten i all mänhet eller sociala nödsitua
tioner. Tredskan i den av skolan erkända hemundervisningen 
gäller en helt annan sak. Här är det fraga om folkskolestad
gans och skolreglementets föreskrifter om att de hemunder-
visade barnen skall anmälas för hemundervisning hos läraren 
vid terminens början pçh sedan inställa sig i skolan till 
återkommande förhör. Föräldrarna har ej uppfattat denna 
viktiga punkt på rätt sätt. Redan första skolåret sätter 
skolstyrelsen in en ordentlig räfst. Ett fyrtiotal målsmän 
kallas inför kyrkorådet. Deras barn har ej anmälts till hem
undervisning eller inställt sig till förhör i skolan. De 
föräldrar som infunnit sig "föreburo väl att de trodde sig 
själva kunna undervisa sina barn hemma utan skolgång". Kyr
korådet varnar och förmanar emellertid. Föräldrarna "blevo 
dock föreställde att detta ej borde eller fick ske efter 
eget godtycke, utan borde de i skol åldern varande barnen 
till efterlevnad av Kungl. Maj:ts nådiga föreskrift i 8:e 
§ av dess stadga rörande folkundervisningen inställas i 
skolan för att prövas huruvida den undervisning de hemma 
njuta motsvarar den som i skolan erhålles". ° Detta slag 

23) Skolstyr. protokoll 1849 och 1650. 
24) Kung. i Byg deå kyrka den 8 okt. 1848. 
25) Bygdeå skolregl. 1846, § 3:4. 
26) Bygdeå kyrkoråds prot. den 9 okt. 1847. 
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av tredska kännetecknar de första åren av skolans verksamhet. 
Det gäller således ej hemundervisningen som sådan, utan att 
den skall vara erkänd och kontrollerad enligt folkskolestad
gan och skolreglementet. 

Skolans undervisning 

Tredskan i fråga om skolgången beivras utifrån ännu en annan 
punkt i skolreglementet. Här gäller det stadgandet om regel
bunden skolgång. Folkskolan i no rra distriktet börjar 
mycket lovande sin första termin med många elever. Redan 
nästa termin, vårterminen 1847, uppstår svårigheter. Skol
styrelsen antecknar sina bekymmer till protokollet. Den har 
"med ledsnad erfarit hurusom under sistlidne vårtermin, åt
skilliga barn, vilka varit inskrivna att begagna undervis
ningen vid Robertsfors folkskola, företagit sig det orådet, 
att mitt under terminen avlägsna sig från skolan, utan att 
varken hos skolstyrelsen eller läraren anmäla förfall, eller 
annan orsak för ett slikt avvikande". ^ Skolsty relsen före
slår att skolreglementet skall bli ändrat till en strängare 
lydelse i sin tredje paragraf. Skolstyrelseledamöterna skall 
få fullmakt att hämta barn som uteblir från påbörjad skol
gång till skolan på föräldrarnas bekostnad. Domkapitlet god
känner dock eiqnågon sådan ändring utöver folkskolestadgans 
föreskrifter. 

Tredskan i skolgången är märkbar hela undersökningsperioden 
ut. Men den påtalas ej med samma iver som i inledningsske
det. Skolgångens kriser vid periodens mitt och vid dess ut
gång avhjälps på annat sätt. En förstärkt hemundervisning 
och kommande omorganisation är lösningen. 

27) Bygdeå skolregl. 1846, $ 3:3. 
28) Bygdeå skolstyr. prot. 8 juli 1847. 
29) Härnösands Domkap. prot. 4 aug. 1847. 
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ÖVERSIKT OCH SAMMANFATTNING 

översikt av undervisning och förhör i Bygdeå socken 

Helhetsbilden av undervisning och förhör ar väsentlig. Yt

terligare ett försök till visualisering kan vara befogat. 

Paragrafhänvisningarna hänför sig till Bygdeå skolreglemen

te (Bil. 7), Figuren söker framställa det sammansatta spe

let av undervisning och förhör. Den traditionella folkunder

visningen ger ram åt bådadera (Fig. 20). 

UNDERVISNING FÖRHÖR 
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Fi^_28. Undervisning och förhör i Bygdeå socken 1647-62. 
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Sammanfattning 

Tre undervisningsformer utgestaltar sie i Bygdeå socken un

der 1650-talet. Dels fortsätter den gängse föräldraunder-

visningen, dels förstärks den genom lärarens besök ett par 

gånger om året ute i de avlägsnare byarna, dels påbörjas 

också den egentliga skolundervisningen men med växlande 

framgång. Särskilt märks två nedgångsperioder i skolunder

visningen. Den ena infaller omkring 1850-51, den andra tio 

år senare omkring 1860-61. Men dessa växlingar framgår bäst 

av siffermaterialet i de närmast följande kapitlen. 
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11è = QFFICIgLL = §^QL§TATJ§TI^ = FQR = BYGDEA = SnÇKEN = 184Z-gQ 

OFFICIELL SKDLSTATISTIK 

De funna huvuddragen för hemundervisning och skolgång fram

träder även i den officiella skolstatistiken. Enligt folk

skolestadgan infordras till domkapitlen uppgifter frên för

samlingarna angående folkskolans begynnande verksamhet. 

Vart tredje år ineår sedan dessa uppgifter stiftsvis i skol-

statistik för hela riket år 1847, 1850, 1853, 1856 och 1859. 

Därefter tar folkskoleinspektörernas berättelser vid, 1861-

63 o s v. Svårigheterna att komma åt de faktiska förhållan

dena bakom siffrorna i dessa redogörelser har ofta påtalats. 
1 ) 

För Bygdeå socken görs här ett försök. 

SKOLSTATISTIK FÖR BYGOEfl SOCKEN 

Den egentliga sockenstatistiken avges årligen till domka

pitlet 1847-60. För Bygdeå socken är samtliga redogörelser 

bevarade i domkapitlets arkiv. Sifferuppgifterna åtföljs 

ofta av kommentarer, vilka framför allt gäller lärarnas 

verksamhet i byar na för att förhöra de hemundervisade bar

nen och ge dem nya hemläxor. Antalet barn som får sådan 

handledning anges för åren 1853-59. Tillsammans framträder 

således alla tre undervisningsformerna i siffermaterialet. 

Det återges detaljerat i en bi laga (Bil. 11). I figuren får 

det räcka med en grafisk förenkling (Fig. 29). 

Den första konturen i bil den (A) anger samtliga barn i s kol

åldern varje år. Här råder starka variationer under de 

första åren. 1850-talet har en jämnare redovisning. Slut-

året faller utom ramen med en synnerligen knappt avgrän

sad skolålder. Till en särskild analys av skolåldern åter-

1) Folkskolestadgan 1842 § 13:2, Ecklesiastik-
dep. statist, avd. arkiv, Litt Db, "Sammandrag av konsist. 
uppgifter ang. folkskolorna i riket 1847, 1850, 1853, 1856, 
1859". Sifferuppgifter för Bygdeå socken, Härnösands stift 
och hela riket återges i bi laga 11. 
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kommer nästa kapitel. Kyrkans hemundervisning för alla barn 

tecknas i kapitlet därpå. 

Antal 
individer 

600 r 

200 

100 .  

Samtliga barn CA) 

tskolbarfl (cj 

t. « *• 
t 

X—--Î 

r i « 
? 

Barn med hsmlSxor (B) 

1847 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 

Fig. 29. Deri officiella skolstatistiken för Bygdeå socken 

1847-60 uppdelad på samtliga barn i sk olåldern (A), 

barn med hemläxor (B) och skolbarn (C). 

Den svagt tecknade andra konturen (B) antyder antalet barn 

som erhåller hemläxor genom lärarnas försorg åren 1853-59. 

Därmed framträder ett av de mest svårfångade dragen i folk

skolans begynnelseskede. Hemläxorna eller den av skolmyn

digheterna erkända hemundervisningen är både en förstärk

ning av den traditionella kyrkliga hemundervisningen och ger 

samtidigt en förklaring till att den ordnade skolgången 

snarast avtager under 1850-talet. Till dessa svåra men vik

tiga frågor återkommer kapitel 14. 

Den tredje konturen (Cj slutligen anger antalet barn i skolan 

varje år. Här skymtar skolans kriser 1850-51 och 1859-60. De 

mellersta åren uppvisar de högsta siffrorna. Denna del av 

statistiken granskas närmare i kapitel 15. 
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Den officiella skolstatistiken är svårtydd. Feltolkningar 

uppstår lätt. Siffermaterialets tillkomst och innebörd be

höver klarläggas. Då avslöjas felkällorna. Till vissa delar 

kan detta göras för Bygdeå socken. 

GENOMSNITTLIG SKOLGÅNG 1847-60 ENLIGT SKOLSTATISTIKEN 

Hemundervisning och skolgång brukar återges i procenttal för 

de redovisade åren. Sådana procenttal anges årsvis för Byg

deå 1847-60 i en bilaga (Bil. 11). De har tecknats grafiskt i 

föregående figur (Fig. 29). Om hela perioden slås samman för 

beräkning av genomsnittlig skolgång per år blir denna kvot 

14,9 procent för Bygdeå 1847-60. Betydelsen av ett sådant 

procenttal diskuteras i d et följande. 

SAMMANFATTNING 

De årliga uppgifterna till domkapitlet om folkundervisning

en ger en totalbild av h em- och skolundervisningen årsvis i 

Bygdeå socken 1847-60. I siffermaterialet framträder de o-

lika undervisningsformerna. Den genomsnittliga skolgången 

8nligt den officiella sko1stat isti ken blir för Bygdeå sock

en under denna period 14,9 procent. Denna kvot skall grans

kas i det följande. Men först behöver skolgången närmare 

bestämmas. 
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21i=§iSTÄMNING=Ay=S^0LALDiSN 

Av föregående kapitel framgår att skolåldern angetts på va

rierande sätt i d en officiella skolstatistiken. Därför be

höver skolåldern närmare granskas och fastställas. 

SKOLÅLDERN ENLIGT FOLKSKOLESTADGAN 1842 

Folkskolestadgan 1842 har ingen bestämd anvisning om skol

åldern. Barnen bör inskrivas i skolan senast under det 

nionde året men får också börja skolan tidigare. Avgången 

ur skolan antas ske då ett visst kunskapsmått inhämtats. 

Men även efter avslutad skolgång kan skolundervisningen 

fortsätta, då läraren bör "på söndagarna meddela undervis

ning och anställa förhör med den ungdom som utgått ur sko

lan". Fram till konfirmationsläsningen får denna ordning 

tänkas gälla.^ ̂ 

SKOLÅLDERN ENLIGT BYGOEA SKOLREGLEMENTE 1846 

Reglementet för Bygdeå folkskolor anger åttaårsåldern som 

lämplig inskrivningsålder. I en rättelse redan vid regle

mentets tillkomst tillägger skolstyrelsen dock uttryckligen 
2 )  att inskrivning kan ske redan i sexå rsåldern. 

Avgången ur skolan anges på följande sätt: "Rättighet att 

lämna skolan inträder icke förrän barnet till det minsta in

hämtat de i 7 $ av 1842 års nådiga stadga uppräknade ämnen. 

-- Vid terminsexamens slut meddelar direktionen rättighet 

att upphöra med skolgång åt dem som sådant önska och det 
3 ) föreskrivna kunskapsmåttet inhämtat." I enlighet med 

skolstadgan avgör således skolstyrelsen avgången ur skolan 

med häns yn till uppfyllda kunskapsfordringar. 

1) Folkskolestadgan 1842, f $  7, 8:1, 10:2. 
2) Bygdeå skolregl. 1846, 5 3:1 jämte skolstyr. ändring, 
Mom. 2 (Bil. 7). 
3) Bygdeå skolregl. 1846, § 3:5. 
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På samma sätt som folkskolestadgan antyder even reglementet 

en återkommande undervisning för de barn som lämnat den e-

gentliga skolgången. "Skolande barnet likväl efter avgången 

från skolan alltid bevista onsdagsförhören, sålänge och 

tilldess det av prästerskapet emottages att till dsn heliga 

nattvardens begående beredas." Denna formulering ändras 

dock av skolstyrelsen så "att, i fråga om åliggandet för de 

barn, som från det de från skolan avgått och tilldess de 

blivit till deras första nattvardsgång beredd a, att bevista 

onsdags- och lördagsförhören, denna skyldighet icke ovill

korligen må drabba alla sådana barn, eller så tillämpas, 

som skulle dessa både onsdag och lör dag i varje vecka vara 

tvungna att förhören bevista, utan skulle i detta fall, det 

på läraren bero, att med kännedom av skiljaktliga omständig 
4 ) 

heter besagde föreskrift mildra eller skärpa." Här räcker 

skolåldern således fram till konfirmationsläsningen. 

Reglementet för Bygdeå folkskolor anger således skolåldern 

till mellan sex och femton år i stort sett, vilket också 

klart uttryckes i skolstyrelsens protokoll nämligen "att 

till intagning i skolorna berättigas de barn som äro i ål-
5 ) 

dern mellan sex och femton år". Samma ålder anges i skol-

pliktslängderna 1047, i d en årliga statistiken till domka

pitlet 1847, 1849 och 1850 samt i visitationsprotokollet 

1851.6 ̂  

SKOLÅLDERN ENLIGT SKQLSTATISTIK OCH FEMARSBERÄTTELSER 

Skolålderns omfattning framgår indirekt av antalet barn i 

skolåldern varje år som anges i skolstatistiken. Detta an

tal varierar i Bygdeå, särskilt under de första och de sis

ta åren av perioden 1847-60, vilket framgår av en föregåen

4) Bygdeå skolreel. 1846, § 3:5 iämte skolstyr. tillägg mom. 
3 (Bil. 7). 
5) Skolstyrelsens tillägg till skolreglementet 1846, mom. 2 
(Bil. 7). 
6) Skolpliktslängd 1847 (Bil. 8). Uppgift om folkundervis
ningen i By gdeå 1847-60 (Bil. 11). Visitâtionsprotokoll 1851 
för Bygdeå pastorat. 
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de figur (Fig. 29). Aren 1847 och 1850 är skolåldern tydli

gen väl tilltspen med 764 respektive 775 barn. Aren 1848-49 

och 1851-59 är dan betydligt kortare. 1855 anges t ex 719 

barn i skolåldern. Än msr reducerad är skolåldern 1860. Så

dana siffx^or för det totala antalet barn i skolåldern behö-

vor omräknas i bri räknat antal årskullar. Årskullarnas stor

lek kan i sin tur förklara de angivna totalsiffrorna i skol-

statistiken och ange skolålderns omfattning olika är. Ett 

led i dassa beräkningar är den allmänna befolkningsstatis-
7 i 

tiken, do s k femårstabsllerna för år 1845, 1850 och 1855. 

Femårstaböllerna innehåller bl a befolkningen uppställd i 

åldersgrupper. Här redovisas åldersgrupperna som motsvarar 

skolåldern i Bygdea 1845, 1850 och 1855. Dels anges anta

let barn totalt i de olika åldersgrupperna, dels beräknas 

också det genomsnittliga antalet barn i de angivna åldrar

nas årskullar (Tab. 32). Tyvärr är indelningen något annor

lunda dragen i den sista fernårstabellen 1855. 

Tab. 32. Antalet barn i oli ka åldersgrupper enligt femårs-

tabellsrna för Bygdeå socken 1845, 1850 och 1855 

samt beräkning av det genomsnittliga antalat barn 

per årskull. 

Antal 
olika 
1845 

barn totalt i 
åldersgrupper 

1850 

Antal barn i medel
tal per årsklass 
1845 1850 

5-9 , år 414 494 83 99 

10-14 år 362 391 72 78 

5-14 år 776 885 78 89 

1855 1855 
«•. . 

8-10 år 301 100 

11-15 år 490 99 

8-15 
St SS SS SS SS 

år 791 99 
ïS3ï5sasssaasBSiaasas*assa 

7) Befolkningsstatistik för Bygdeå 1750-1876. - Jfr Nordstrom 
(1968) sid. 51-52. 
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Med den ansenliga storlek som varje årskull har kan en ut

slagsgivande jämförelse med den o fficiella skolstatistiken 

anställas. - Emot de angivna 764 barnen i skolåldern 1647 

svarar tydligen tio årsklasser. Siffran kommer mycket nära 

antalet barn i å ldern 5-14 år enligt femårstabellen 1845, 

776 barn. - På samma sätt får uppgiften om 775 skolpliktiga 

barn 1850 anses svara mot nio årsklasser detta år. Femårs-

tabellens siffra för tio årsklasser, 5-14 år, är också så 

stor som 885 barn. - Skolstatistikens uppgift för år 1855 

slutligen, 719 barn i skolåldern, kan då betraktas som sum

man av sju årskullar. Detta skulle stämma med femårstabel-

lens angivelse för åtta årsklasser, 8-15 år, nämligen 791 

barn. Tabellariskt får beräkningarna följande uppställning 

(Tab. 33). 

Tab. 33. Beräkning av skolålderns omfattning 1847, 1850 och 

1855 i Bygdeå skolstatistik. 

1847 1850 1855 

Antal barn i skol
åldern enligt 
skolstatistiken 764 barn 

Antal barn per års
klass beräknat uti
från femårstabellerna 78 barn 

Antal år som skolål
dern beräknas omfatta 10 år 

De åldrar som skolål
dern omfattar (olika 
alternativ) 6-15 år 

775 barn 

89 barn 

9 år 

6-14 år 
7-15 år 

719 barn 

99 barn 

7 år 

7-13 år 
8-14 år 

Med ledn ing av dessa beräkningar fastställes skolåldern nå

gorlunda säkert till sin omfattning, även om årsklasserna, 

när de infaller, i viss mån måste förbli alternativa. Rikt

punkten tas emellertid i tiden för skolgångens början en

ligt skolstatistiken (Bil. 11). Skolålderns någorlunda säk

ra omfattning och dess alternativa placering sammanfattas 

i ännu en tabell (Tab. 34). 
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Tab. 34. Beräkning av skolålderns omfattning och alternativa 

placering enligt Bygdeå skolstatistik 1847-60. 

Skolålderns omfattning Alternativa skolåldrar 

1847 10 o ar 6-15 år 

1848-49 6 år 7-12 eller 8-13 år 

1850 9 år 6-14 eller 7-15 år 

1851-59 7 år 7-13 eller 8-14 år 

1860 (4 år) (7-10, 8-11 
år) 

eller 9-12 

Variationerna i skolåldern är naturligtvis en allvarlig fel

källa i s kolstatistiken. De måste hållas under kontroll för 

varje år. En möjlighet därtill ger femårstabellerna. En 

annan är naturligtvis att göra datainsamling för en hel 

sockens alla barn och då erhålla direkt jämförelse med 

sko 1st at isti ken. 

De funna resultaten ger vid handen att 7-13 år får anses 

vara en tämligen väl avvägd bestämning av skolåldern, då de 
q / 

fortsatta utvärderingarna kräver en enhetlig bedömning. För 

övrigt får de faktiska förhållandena varje år bestämma be

räkningsgrunderna. Detta visas t ex i skolålderns faktiska 

fördelning för Bygdeå folkskola vid elevernas inskrivning 

och avgång 1847-62. 

SKOLÅLDERN ENLIGT DEN FAKTISKA SKOLGÅNGEN 1847-62 

Belysande för skolålderns utsträckning är den faktiska in

skrivnings- och avgångsåldern för skolbarnens del. Här vi

sar sig inskrivningen ske redan i sexårsåldern, medan av

gången kan dröja till femtonårsåldern eller senare (Tab. 35). 

8/ 7-13 år antas vara den gängse skolåldern även hos t ex 
Sjöstrand (1965) s. 343 
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Tab. 35. Inträdes- och avgångsålder i Bygdeå folkskola för 

barn inskrivna 1847-62 enligt skolmatrikeln. 

6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 år 
år år år år år år år år år och mer Totalt 

Inträdesålder 24 44 45 25 39 30 18 7 8 4 244 

Avgångsålder 2 9 21 21 34 41 29 26 28 33 244 

Av tabellen framgår att 68 barn inskrivits som sjuåringar 

eller yngre, medan 33 barn slutar skolan först femton år 

gamla eller äldre. När skolgång och skolbarn i och för sig 

behandlas ingår således i fråga om inskrivning och avgång 

såväl yngre som äldre barn, således inom en vidare skolål

der. Dessa barn ingår också i den officiella skolstatisti-

ken. Här röjs ännu en felkälla. 

TRE FELKÄLLOR I DEN OFFICIELLA SK.QLST AT I ST I KEN 

Felkällor 

Betydande felkällor har uppdagats i den officiella skolsta

tistiken. Den första felkällan består i att skolstatistiken 

på ett skiftande sätt angett det totala antalet barn i skol-

pliktig ålder. Fördenskull måste en bestämning av skolål

dern varje år företagas, vilket kan ske t ex med hjälp av 

femårstabe 1lerna. 

En andra felkälla är mer oskyldig. Den består i svårigheter

na att ange de exakta årsklasser, som motsvarar en framräk-

nad skolålder. Här får olika alternativ vara nog. 7-13 år 

är förmodligen den bä sta placeringen på skolåldern. Andra 

alternativ kan utvärderas och prövas genom att datainsam

lingen har skett per individ och för varje år. 
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Den tredje felkällan ligger däri att den faktiska skolgången 

gäller både yngre och äldre barn utöver den skolålder som 

kan framräknas i skolstatisti ken. Om t ex skolåldern beräk

nas till 7-13 år och samtidigt både yngre och äldre skol

barn får ingå i siffrorna har eri försåtlig r'elkälla av

slöjats. En närmare uppföljning av detta spår sker i kapi

tel 15 och 16. 

SAMMANFATTNING 

I den officiella skolstatistiken anges en varierande skol

ålder. Detta försvårar bedömningen sv skolverksamheten. Med 

hjälp av femårstabellerna kan skolåldern i Byg deå socken 

beräknas till 7-13 år (eller 8-14 år) under perioden 1851-

59. I praktiken tillämpas en betydligt vidare skolålder, 

6-15 år. Detta visar sig både i den faktiska skolgången och 

anges uttryckligen i skilda källor. Den faktiska skolåldern 

får framträda i senare kapitel, medan den jämkade skolål

dern, 7-13 år, tillämpas i de t närmast följande. 
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HUSFöRHöR ÅRSVIS 1647-62 FOR BARN I SKOLÅLDERN 

Genom datainsamling per individ varje år kan olika åldrar 

konstantha 11as i redovisningen. Här väljs den jämkade skol

åldern, 7-13 år. För varje år anges andelen barn som har 

erhållit anteckningen "M" i respektive årskolumn för "för

hör". Enligt föreskrifterna betyder denna anteckning "när

varande" vid husf örhören (sid. 59-61). Den årliga fördel

ningen åskådliggöras i en figur, som återger procenttalen 

för "N" (Fig. 30). 
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(NÄRVARANDE) VID HUSF3RHÖREN RE I. SR E KT I VE AR 
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1847 1862 

Fig. 30. Andelen närvarande ("N") och icke närvarande varje år 

1047-62 vid husfö rhören i Bygdeå södra socken del bland 

barn i skolåldern, 7-13 Sr, respektive år. 
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Det fullständiga siffermaterialet i figuren återfinns i b i

laga 21. Andelen närvarande vid husförhören ter sig tämli

gen jämn över tiden, möjligen med en sänkning mot periodens 

slut. Denna förändring förklaras måhända av den påbörjade 

lärarverksamheten i byar na, vilken skall behandlas i följ

ande kapitel. 

Här skall den anmärkningen göras att det således ej är sam

ma barn som ingår i figuren varje år. Åldersgrupperna byts 

ut emot varandra successivt. 1847 är det fråga om barn som 

är födda 1834-40, 1848 barn som är födda 1835-41 osv. 1862 

är födelseåren för de redovisade barnen 1849-55. I stället 

har den jämkade skolåldern konstanthållits. Varje år är det 

fråga om barn i åldern 7-13 år. I kapitel 20 däremot skall 

varje individ på n ytt konstanthållas över tiden vad det gäl

ler närvaro vid hu sförhören. 

SUMMARISK KVOT FÖR HUSFflRHÖREN ÅRSVIS 1847-62 

Bortsett från att individerna byts ut mot varandra i en kon

tinuerlig följd varje år, kan likväl en summarisk kvot för 

andelen närvarande i genomsnitt enligt figur 30 anges. I 

medeltal har 65 procent av barnen i å ldern 7-13 år erhållit 

anteckning "N" i husf örhörs längderna under tiden 1847-62. 

Detta svarar väl emot förhörskvoten för de yngre enligt fi

gur 13 (sid. 62 ), Där är emellertid individerna konstant-

hållna över tiden. Här däremot konstanthålls skolåldern var

je år, medan individerna får växla. Det är alltså fråga om 

en kvot för summariska årsuppgifter. 

SAMMANFATTNING 

I likhet med tidigare resultat är den genomsnitt liga när

v a r o n  v i d  h u s f ö r h ö r e n  c i r k a  6 5  p r o c e n t  f ö r  d e  y n g r e ,  d v s  

en närvaro vid i mede ltal två husförhör av tre. Då konstant

hålls en jämkad skolålder, 7-13 år, årsvis för åren 1847-62. 

Närvarofrekvensen tycks sjunka något mot periodens slut. 

Möjligen finns förklaringen härtill i s kolans hemundervis

ning, som behandlas i nästa kapitel. 
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SKOLANS HEMLÄXOR ENLIGT DEN OFFICIELLA SKOLSTATISTIKEN 

Svårigheterna att förmå de hemundervisade barnen att instäl

la sig till förhör i skolan omintetgör i stor utsträckning 

den åsyftade hemundervisningen under lärarens överinseende 

de första åren. När lärarna i stället reser ut i by arna ett 

par gånger per år till undervisning och förhör löser sig en 

del av svårigheterna. I den officiella skolstatistiken an

ges också antalet, barn som fått "hemläxor" på detta sätt 

för åren 1853-59. De har redan ingått i en figur (Fig. 29) 

av vilken här de aktuella åren på nytt återges (Fig. 31). 

A n t a 1 
individer 

800 

7 0 0  

600 

5 0 0  

4 0 0  

3 0 0  

rr Samtliga barn i sk olåldern (A) 
r r 

"T 

1 Barn med "hemläxor" (B) 

I 

200 

100 
Skolbarn 

' ' _L ± 

1852 53 54 55 56 57 58 59 

Fig. 31. Samtliga barn i s kolåldern (A), barn med hemlä xor 

av läraren (B) och skolbarn (C) 1853-59 enligt den 

officiella skolstatistiken för Bygdeå socken. 
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Figuren är kumulativ. Till andelen skolbarn adderas andelen 

barn med hemläxor. Då återstår dessutom enligt figuren en 

andel barn i skolåldern varje år, som varken fått skolunder

visning eller hemläxor av läraren. Siffermaterialet förelig

ger i bilaga 11. Av figuren framgår att lärarnas besök i 

byarna når ett ansenligt antal barn under 1850-talets sena

re del. Detta återverkar uppenbarligen i sin tur både på 

husförhören och på den egentliga skolgången under samma tid. 

De förra tycks i någon mån minska i bet ydelse för barnen i 

skolåldern enligt föregående kapitel. Den senare avtar ock

så mot decenniets slut, vilket framgår av nästa kapitel. 

FELKÄLLOR I STATISTIKEN 

Felkällorna är också här uppenbara. Även om det totala an

talet barn anges med en bestämd skolålder, t ex 7-13 år, är 

det ingenting som utesluter att både skolbarnen och barnen 

med skolans hemläxor är antingen yngre eller ä1dre. Detta 

gör att någon egentlig jämförelse ej kan anställas. Uppgif

terna är summariska och okorrelerade med varandra. Felkäl

lor av detta slag måste kontrolleras genom att uppgifterna 

korreleras per individ. Möjlighet därtill föreligger ej, 

eftersom skolans hemundervisning endast anges såsom summa

riska årsuppgifter. Likväl kan en summarisk kvot för hem

läxorna ha sitt intresse. 

SUMMARISK KVOT FÖR SKOLANS HEMUNDERVISNING 1853-59 

För att erhålla en mera preciserad innebörd bör skolbarnen 

räknas bort vid en jämförelse för de hemundervisade barnens 

del. Andelen barn som erhållit hemläxor av läraren är då 

75 procent av det totala antalet barn som ej gått i skolan 

enligt skolstatistiken respektive år. Denna summariska kvot 

säger alltså att i genomsnitt tre fjärdedelar av barnen som 

ej bevistat skolan 1853-59 i stället erhållit skolans hem

undervisning genom lärarnas besök i byar na. Kvoten rymmer 

på alla de felkällor som hittills behandlats. Än fler dyker 

upp i nästa kapitel. 
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SAMMANFATTNING 

Den aktivitet läraren nedlägger genom besök ett par gånger 

årligen i bya rna för barnens hemläxor och förhör samt för 

stöd åt föräldrarna i deras undervisningsuppgift återges ty

värr endast i su mmariska årsiffror i skolstatistiken. I ge

nomsnitt får cirka tre fjärdedelar av barnen som ej noteras 

för skolgång i stället del av denna förstärkta hemundervis

ning respektive år. Häri ligger kanske en förklaring till 

att närvaron vid hus förhören för barnen i skolåldern tycks 

i någon mån minska under 1850-talet. Måhända återverkar 

denna ambulerande lärarverksamhet även på skolgången, då 

denna råkar in i sin andra nedgångsperiod mot decenniets 

slut. Därom handlar emellertid nästa kapitel. 
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SKOLGÅNGEN ENLIGT DEN OFFICIELLA S KOL S T AT I ST I. KEN 

Den tredje huvudkonturen i figur 29 avser skolgången enligt 

den officiella skolstatistiken. 1 siffermaterialet (Ril. 11) 

urskiljs även skolgången för södra skoldistriktet under en 

kort tid, 1848-50, Dessa uppgifter införes i e n ny figur med 

större skala. Inom denna figurs ramar skall efter hand ka

pitlets resultat inritas (Fig. 32). 

Antal 
individer 

A 

i % 
(E)i_ 

SÖDRA 1 1 

SKOLDISTR. 
' ' ' 

SKOLGÅNG ÅRSVIS 1847-60 

FÖR HELA BYG0EÂ SOCKEN (A) 

X X 

164? 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 

Fig. 32. Skolgången årsvis 1847-60 för hela Bygdeå socken 

(A) och för södra skoldistriktet (B) enligt den 

officiella sköl st at i st i ken. 
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Tyvärr anger skolstatistiken skolgången i södra skoldistrik

tet endast 1848-50. Dessa uppgifter skall emellertid utbyggas 

och jämföras med elevförteckningarna terminsvis i detta skol

distrikt. 

SKOLGÅNGEN ENLIGT ELEV FÖRTECKNINGARNA TERPtlNSVIS 

Enligt folkskolestadgan skall varje termin en förteckning 

upprättas över skolbarnen. Sådana terminslistor finns beva

rade för Bygdeå södra skoldistrikt 1848-56 med undantag för 

vårterminen 1852 och höstterminen 1854. De ger alltså det 

faktiska antalet skolbarn dessa terminer i södra skoldistrik

tet. Elevförteckningarna införs i den uppställda ramfiguren 

(Fig. 33), där de återges med täta staplar. 

Antal 
individer 

(B) 

l:L rv 

(A) OFFICIELL 

SK 0 L S T A T IS TIK Fu R H EL A 

SOCKNEN 

C N ÏNGA R q f* OR SKOLDISTR 
T T r 

4? 48 49 »0 51 52 53 54 55 56 57 56 59 

fÜJL _33. Skolgången 1846-56 enligt den officiella skolstatis

tiken för hela Bygdeå socken (A), för södra skoldist 

riktet (B) samt elevförteckningarna för södra skol

distriktet {C ) . 
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Figurens fullständiga numeriska innehåll återfinns i bilaga 

10 och 11. I den förra bilagan visas också hur skolgången i 

norra distriktet ter sig några terminer enligt bevarade 

elevförteckningar för detta område. Uppgifterna skall kom

bineras i det följande. 

JÄMFÖRELSE MELLAN SKOLSTATISTIK OCH ELEVFÖRTECKNINGAR 

Först demonstreras hur de båda källorna stämmer överens. 

Detta görs bäst för läsåren 1850-51 och 1 853-54. Marginal

anteckningar i manuskripten för skolstatistiken länkar sam

man de olika uppgifterna och visar hur den officiella sta
ll tistiken framräknats. De officiella uppgifterna upptar 64 

skolbarn år 1851 och 139 år 1854 (Bil. 11). Dessa siffror 

samstämmer med elevförteckningarna {Bil. 10) på följande 

sätt (Tab. 36). 

Tab. 36. överensstämmelsen mellan 1851 och 1854 års skal-

statistik och elevförteckningarna enligt bevarade 

detaljanteckningar i ma nuskripten. 

Antal skolbarn enligt detaljanteckningar 

Läsåret 1850-51. Läsåret 1853-54 

Skoldistrikt Ht 1850 Vt 1851 Surrma Ht 1853 Vt 1854 Sunrna 

Södra 15 20 35 50 41 91 

(torra 17 12 29 2? 21 48 

Totalt 32 32 64 77 61 Ili 

Allra först konstateras att den officiella skolstatistiken 

har angivits läsårsvis. 1851 och 1854 års skolstatistik, 64 

respektive 139 skolbarn, avser således läsåren 1850-51 och 

1853-54. Konsekvenserna härav har redan utnyttjats i de 

föregående figurernas årsindelning (Fig. 32 och 33). 

1) Anteckningarna har tydligen gjorts i samband med samman
ställande av uppgifterna till domkapitlet. Oe återfinns i 
handlingarna för elevförteckningar m m i Byg deå kyrkoarkiv. 
- I vad mån dubbelräkning osv gjorts i vis st syfte kan 
knappast avgöras i de tta material. 
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Ännu en konsekvens kan omedelbart dras. En jämförelse med 

elevförteckningarna (Bil. 10) identifierar tebellens siff

ror för södra skoldistriktet. 15» 20, 50 och 41 skolbarn 

är just elevförteckningarnas uppgifter för respektive ter

miner. 

Slutsatsen blir således att sko 1 stat i st i ken redovisar enkla 

summeringar av elevförteckningarna terminsvis för ett läsår. 

Detta stämmer för läsåren 1850-51 och 1853-54 (Tab. 36). 

Likaledes kan siffrorna för läsåret 1849-50 rekonstrueras. 

Elevförteckningarna för höstterminen 1849, 15 skolbarn, och 

vårterminen 1850, 10 barn, ger årssumman 25 elever för söd

ra skoldistriktet, dvs samma antal som uppgivits i skal

statistiken. Vårterminen 1849 stämmer skolstatistiken för 

södra skoldistriktet på samma sätt med elevförteckningen, 

29 skolbarn. Samtidigt överensstämmer uppgiften för norra 

distriktet med elevförteckningen där, 26 barn, dvs till

sammans 55 skolbarn enligt den totala skolstatistiken den

na termin. Även här visar sig skolstatistiken vara enkla 

summeringar av terminernas elevförteckningar. För några 

redovisningsår kan detta räknesätt illustreras i en figur 

(Fig. 34). Elevförteckningarnas uppgifter har satts inom 

parentes. 

Antal 
individer 

[74 
180 

160 k-

140 
140 139 140 

(21) 
12R 

120 -
(21) 

100 -
87 85 

(27) 

80 

fi 4 
60 — 55 

51 
(12) (29) (41) 

40 

20 » 
?6_ 

29 
Jm. 
(15) 

J17) 

(20) 

(15) 

(48) (50) (33) 

'"I 

Officiell skolstatistik 
för hela socknen 

Summering för södra 
skoldistriktet 

Elevförteckningar 

1848 49 50 51 52 53 54 

Fig. 34. Den officiella skolstatistiken såsom summeringar av 

enskilde terminers e 1svförteckningar 1849-56. 
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Figuren visar hur den officiella skolstatisti ken har tillkom

mit. Elevförteckningarna för läsårets terminer har adderats 

till varandra och summan har redovisats som skolstatistik för 

året. Här uppdagas emellertid ytterligare en felkälla. 

DEN F3ÄRDE FELKÄLLAN I SKOLSTATISTIKEN 

Utöver de tidigare tre felkällorna: skolålderns omfattning 

och placering samt medräknandet av i verkligheten yngre och 

äldre skolbarn (sid. 145 ) röjs här en fjärde felkälla i skol-

statistiken. Samma elever förekommer två gånger i samma års-

siffra. De står alltså uppräknade i både h öst- och vårter

minens elevförteckningar. Även detta fel kan korrigeras. 

KORRIGERING AV DEN OFFICIELLA SKOLSTATISTIKEN 

I den mån elevförteckningarna föreligger kan den fjärde fel

källan korrigeras. Varje elev hålls under kontroll årsvis. 

Den faktiska skolgången framträder då. Siffrorna i den offi

ciella statistiken reduceras. Korrigeringen ger följande 

resultat för södra skoldistriktet (Fig. 35). 
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Officiell skolstatistik för hela socknen 

Summering av elevförteckningar för södra skoldistriktet 

Korrigering för dubbelräkning sv elever i södra skol-
distri ktet 

Anta 1 
individer 

M 
180 

160 

1 4 0 

120 

100 

fio 

60 

4 0  

20 

j—L , , 
.-I 

I I L 

, , 

« i 
> 

I f 

i i 

J I t I 

1 8 4 9  5 0  5 1  5 2  5 3  5 4  5 5  5 6  

Fig. 35. Korrigerad skolstatistik för södra skoldistriktet 

utifrån elevförteckningarna i .jämförelse med den 

officiella skolstatistiken. 

Den officiella skolstatistiken överskattar således det fak

tiska elevantalet för de här illustrerade redovisningsåren 

med ca 25-35 procent. Avvikelsen ökar om många barn har gått 

läsårets båda terminer i skolan. Detta gäller t ex åren 1854 

och 1856. 

Resultatet pekar dock på ett systematiskt fel i d en gängse 

skclhistoriska statistiken för folkskolans första skede. Till 

fel av detta slag återkommer också senare avsnitt. 
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KORRIGERAD SUMMARISK KVOT FÖR SKOLGÅNGEN 1847-60 

I den mån detaljgranskningen av källorna har lett till håll

bara resultat skulle således den officiella skolstatistiken 

reduceras med cirka 25-35 procent. Den tidigare framräknade 

kvoten för genomsnittlig skolgång, 14,9 procent (sid. 139 ), 

skall då i s tället vara cirka 10-11 procent. Detta gäller 

således den genomsnittliga andelen barn i skolan läsårsvis. 

Också här döljer sig felkällor och risker för feltolkningar, 

vilket skall påvisas längre fram i rapporten. 

SAMMANFATTNING 

När den officiella skolstatistiken jämförs med elevförteck

ningarna terminsvis visar det sig att den förra överskattar 

den faktiska skolgången för de avsedda redovisningsåren. Den 

korrigerade siffran torde ligga 25-35 procent lägre än den 

officiellt angivna, dvs cirka 10-11 procent skolbarn i 

genomsnitt per år. Då har således skolbarnen hållits under 

kontroll under respektive redovisningsår och får ej två 

gånger återkomma i samma årsredovisning. Betydelsen av en 

sådan korrigering kan diskuteras. Men den bea rbetar dock 

intensivt den gängse statistiken för folkskolans inlednings

skede. Dessutom upptäcker den ytterligare problem och risker 

för feltolkningar, vilka skall påtalas i senare avsnitt. 
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i65s=Hy§FöRygR=ggH=§KOUGÄNg=éRsyis=i §46-55 

HUSFÖRHÖR OCH SKOLGÅNG ÅRSVIS 

Innehållet i kapitel 13 och kapitel 15 sammanställs i en ge

mensam tabell. I den redovisas andelen närvarande ("N") i 

husförhören för dels hemundervisade barn, dels skolbarn res

pektive år. Eftersom husförhören har noterats per kalenderår 

återges även skolgången med denna tidsindelning. Därvid 

hålls eleverna under kontroll i el evförteckningarna varje 

år. På grund av saknade elevförteckningar kan åren 1852 och 

1054 ej behandlas. Tabellen gäller kalenderåren 1848-51, 

1853 och 1855 (Tab. 37). Skolåldern konstanthålls till 7-13 

år. 

Tab. 37. Andelen närvarande i husförhören ("N") enligt hus-

förhörslängderna bland dels hemundervisade barn, 

dels skolbarn i åldern 7-13 år enligt elevförteck

ningarna. 

Hemundervisade barn Skolbarn 
Totalt Andelen när- Totalt Andelen när

varande i varande i 
husförhören husförhören 

1848 275 68 % 45 71 % 
1849 284 71 % 28 61 % 

1850 292 66 % 18 72 % 

1851 293 64 % 22 64 % 

1853 301 67 % 51 67 % 

1855 325 69 % 47 68 % 

Tabellen har alltså samma innehåll som figur 30 för motsvar

ande år. Skillnaden är att här har barnen uppdelats efter 

hemundervisning och skolgång. Också i de nna uppdelning blir 

resultatet detsamma i fråga om närvaron vid husförhören. För 

alla barn tillsammans är den genomsnittliga andelen närvar

ande dessa år 1848-51, 1853 och 1855 framräknad som en del 

av figur 30 så hög som 68,3 procent. För de hemundervisade 
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barnen enligt tabell 37 är motsvarande genomsnittliga andel 

69,0 procent och för skolbarnen 68,0 procent. Skillnaderna 

är nästan obefintliga. Slutsatsen blir att skolgång och he m

undervisning dessa år ej ger något nämnvärt utslag i andelen 

närvarande - med anteckningen "!\T - i hu sförhören. Men då 

har t ex lärarens verksamhet i byar na ej kunnat urskiljas 

för de hemundervisade barnen. 

YTTERLIGARE KONTROLL AV FELKÄLLORNA I SKQLSTATISTIKEN 

I föregående tabell har flera felkällor hållits under kon

troll samtidigt. Dels har skolåldern konstanthållits till 

7-13 år, dels har skolgången kontrollerats per termin och 

kalenderår och dels har genom dessa båda åtgärder skolele

ver som är yngre eller äldre än den jämkade skolåldern, 

7-13 år, utmönstrats. Felsökandet kan varieras på olika 

sätt med t ex andra sKolåldrar eller andra kontroller över 

tiden. Här ställs skolstatistikens summariska beräknings-

sätt - tillämpat per kalenderår - gentemot det exakta anta

let skolbarn då de nämnda felkällorna hålls under kontroll 

(Tab. 38). 

Tab. 38. Jämförelse mellan summarisk beräkning av antalet 

skolbarn enligt den officiella skolstatistikens 

räknesätt (A) och det exakta antalet skolbarn, då 

tre felkällor hålls under kontroll (B). 

Surrmarisk beräkning av Exakt beräkning 
antalet skolbarn per då tre felkällor „ , . . . . „ 
kalenderår (A) samtidigt kon- Overskattnmg i A 

trolleras (B) Abs. tal Proc. av B 

1848 77 45 32 71 % 

1849 44 28 16 57 % 

1850 25 18 7 30 % 

1851 42 22 20 91 % 

1853 79 51 28 55 % 

1855 83 47 36 66 % 
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Tabellen visar tydligt hur kraftigt felkällorna slår. Den 

första spalten är enkla summeringar av elevförteckningarna 

per kalenderår. Räknesättet är detssmma som i den officiella 

skolstatistiken. Skillnaden består i att den sistnämnda sta

tistiken summerar elevförteckningarna läsårsvis (Fig. 34). 

Sammanställningen med husförhören (Tab. 37) ger emellertid i 

första hand en b ehandling per kalenderår. Därför erhålls den 

korrigerade beräkningen i den andra spalten i tabellen (Tab. 

38) med det angivna antalet skolbarn då tre felkällor samti

digt kontrolleras. Här är således skolåldern konstanthållen, 

7-13 år, dubbelregistreringar kontrollerade samt yngre och 

äldre skolelever uteslutna. Avvikelserna är betydande mellan 

de båda beräkningssätten. I medeltal överskattar en summa

risk beräkning med felkällorna inrymda de korrigerade värde

na med två tredjedelar. Detta innebär en korrigering av den 

tidigare kvoten på 1 0-11 procent skolbarn i medeltal per år 

(sid. 159.) till en ny k vot på cirka 9 procent. 

Detta resultat får dock ej upphöjas på något vis till gene

rellt gällande. Det avser endast ett fåtal år och ett begrän

sat skoldistrikt och har framkommit genom åtskilliga turer 

fram och åter i datamassan. Dessutom kan andra variationer 

och kombinationer i kontrollen ge något annorlunda resultat, 

t ex genom variationer i skolåldern eller utvärdering per 

läsår. Men såtillvida står resultatet fast att det summaris

ka räknesättet i d en officiella skolstatistiken kraftigt 

överskattar den faktiska skolgången. På detta är tabellen 

ytterligare ett exempel. 

SAMMANFATTNING 

När hemundervisning och skolgång jämförs med varandra i för

hållande till närvaro - a nteckningen "N" - vid husförhören 

visar sig knappast någon skillnad. De hemundervisade barnen 

uppvisar något högre andel "N" i hu sförhörslängderna, 69,0 

procent, emot skolbarnens, 68,0 procent. Resultatet gäller 

endast för åren 1848-51, 1853 och 1855. 
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Endast för dessa år kan nämligen den exakta skolgången anges 

med hjälp av elsvföteckningarna. Då konstanthålls även skol

barnen i e n bestämd skolålder, 7-13 år. En ny jämförelse med 

en summarisk beräkning av skolgången enligt den officiella 

skolstatistikens räknesätt befäster i^esultaten för skolgång

ens del. Skillnaden blir än större, när skolåldern konstant

hålls. Den summariska statistiken är klart överdimensione

rad. Ytterligare en korrigering leder till en än mer redu

cerad kvot med i medeltal cirka 9 procent skolbarn per år. 

Då har i möjligaste mån samtliga felkällor i skolstatistiken 

hållits under kontroll: skolåldern har jämkats och konstant

hållits till 7-13 år, yngre och äldre skolbarn har utmönst

rats samt dubbelregistreringar årsvis av skolbarnen har eli

minerats. Räknesättet är hela tiden det vanliga vid utvär 

deringen av skolstatistiken, dvs bearbetningar av sum

meringar årsvis, och de medräknade skolbarnen är skolbarn i 

samma mening som i den officiella skolstatistiken. 

Därmed kartläggs skolans aktivitet år för år och anges års

vis antalet barn som får del av den. Men däremot framkommer 

ej det exakta antalet skolbarn totalt sett under en längre 

tidsperiod i ett skoldistrikt. För detta behöver varje barn 

följas över tiden i sin skolpliktiga ålder. Då visar det sig 

hur många de i själva verket är - skolbarnen i skolstatisti

kens mening. Men därom handlar ett följande kapitel. 
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I protokoll, skrivelser och andra notiser framträder de all

männa utvecklingslinjerna 1847-62, De bekräftas och förtyd

ligas av siffermaterialet för de olika undervisningsformerna. 

UTVECKLINGSLINJER 

En periodindelning låter sig göras. Sedan sko 1värksamheten 

haft sin förberedelsetid i socken stämma och skolstyrelse 

1643-46 fortsätter det praktiska förverkligandet i urs kilj

bara etapper. 

1847-51. Skolans start _och första kris. Tredska påtalas 

Skolan startar med stark betoning av regelbunden skolgång. 

Tredska i den dagliga skolgången påtalas. Även utebliven 

kontakt med läraren för de hemundervisade barnens del beiv

ras. De skall infinna sig i skola n till förhör. Både den 

lagstadgade skolgången och den av skolan erkända hemunder

visningen går mot sin första kris. Däremot fortsätter hus-

förhören med oförminskad intensitàt. 

1652-61. Nya ansatse^r. Hemundervisningen förstärks. Skol

gången stagnerar ånyo. Ny kris 

t 

Bytet av kyrkoherde 1851 gor nya krafter åt skolverksamhe

ten. Den nya kyrkoherden är omvittnat nitisk och kraftfull 

i allt sitt arbete. I skolarbetet märks en nyordning. Dels 

sker en uppgång på nytt i skol gången. Dels förstärks genom 

lärarnas resor i byarna den erkända hemundervisningen. Den 

senare utvecklingslinjen blir allt starkare. Den närmar sig 

skolgången i resultat och betydelse. I rapporten 1860 till 

domkapitlet heter det att de hemundervisade barnens "fram

steg 'någorlunda' motsvarar deras som infinna sig till or

dentlig skolgång". "Vadan skolstyrelsen gjort vad göras kan 

och måste med barna-undervisningen vara någorlunda belå
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1  )  
ten." Möjligen förklarar denna utvecklingslinje att när

varon vid husförhören minskar något för barnen i skolåldern 

mot 1850-talets slut. Samtidigt går den egentliga skolunder

visningen in i en ny kris. 

En tydlig avmattning i skolgången inträder. Elevantalet 

sjunker. När brukspredikanten Rosenius säger upp sin tjänst 

som lärare i norra skoldistriktet 1661 för att bli folksko

leinspektör, anhåller skolstyrelsen hos domkapitlet om att 

denna skola skall få bli ambulerande, eftersom skolstyrelsen 

"med ledsnad erfarit, huru få barn, som ville begagna sig 
2 ) av undervisningen i den fasta skolan". En omorganisation 

är på gång. 

1861-62. Skolverksamhetens omorganisation 

Omorganisationen i norra distriktet får sin motsvarighet i 

det södra. Dels anställs två ambulerande småbarnslärare för 

hela socknen, f. d. studeranden Jacob Nygren och f. gardis-
3 ) 

ten Eric Gustaf Lindmark. Dessa skall besöka de mer av

lägsna byarna. Dels avtalas även med folkskoleläraren Bodén, 

att denne utöver arbetet vid fasta skolan i kyrkbyn, också 

skall fyra gånger om året besöka byarna utefter kustlands

vägen. Lämpligen bör han samla och undervisa barnen för 

varje husförhörsrote. För detta erhåller Bodén särskild er

sättning. Dessa åtgärder innebär övergången till en ny e-
L 4) pok. 

ÖVERSIKT 

De antydda utvecklingslinjerna sammanföras i en avslutande 

översikt, som uppställs efter de olika kapitlens innehåll 

( Fig. 36 ) . 

1) Uppgift om folkunderv. i B ygdeå, juli 1860. 
2) Bygdeå skolstyr. prot. 19 sept. 1861, $ 1. 
3) I uppgifterna om folkundervisningen i By gdeå 1851-60 
nämns om en f. d. student som tidtaìs hjälper föräldrarna 
med barnaundervisningen, särskilt då i de mest avlägsna 
byarna. Förmodligen är det fråga om Jacob Nygren, som fick 
byarna i nor ra distriktet på sin lott vid omorganisationen 
1861 . 
4) Bygdeå skolstyr. prot. 19 sept. 1861, 5 3. 
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KYRKANS 

FOLKUNDERVISNING 

SKOLANS 

HEMUNDERVISNING 

EGENTLIG 

SKOLUNDERVISNING 

KAR. 10 
ORGANI

SATION 

Den kyrkliga organisationen ar ram för skolverksamheten både på 

stiftsnivå och på sockonnivå 

MAL De traditionellt kyrkliga målformuleringarna vidgas till en strävan 
att nå en mer allsidig medborgerlig bildning ("medborgarskola''). 
För de iredellösa barnen åsyftas en hjälpverksamhet genom skolans 
försorg ("fattigskolans" funktion) 

INNEHÅLL Innanläsning 
Katekes 
"Begrepp och 
förstånd" 

Innanläsning 
Katekes 
Biblisk Historia 

Förkunskaper; stavning 

Innanläsning 
Katekes 
Biblisk Historia 
Kyrkosång 
Skrivning 
Räkning 

Geografi och historia 

UNDER

VISNING Prästerskap J— 

Föräldrar 

Barn 

Föräldrar 

Lärare Lärare 

Monitorer 

Nybörjare 

En fördjupad insikt i kunskaperna ges av läraren själv i skolan och 
av prästerskapet i husförhör, konfirmationsläsning och predikan 

FÖRHÖR Husförhör årli
gen med både 
vuxna och barn 

Hemläxor och förhör av 
läraren i skolan sller 
vid samling i byarna 
rotevis 

Hemläxor, förhör och 
examen i skolan 

TREDSKA 

OCH 

BRISTER 

Brister i hemun
dervisningen, 
sociala missför
hållanden m m 
upptäcks vid hus-
förhören och le
der till intensi
fierad hemunder
visning eller 
till ordnad skol
gång på socknens 
bekostnad (fat
tigskola) 

Föräldrarna försummar 
att anmäla planerad 
hemundervisning och 
att inställa barnen 
till förhör hos lära
ren. De försumliga var
nas av kyrkorådet. (Sär
skilt da första åren, 
1847-51.) 

De i skolan inskrivna 
barnen försummar sin 
dagliga skolgång under 
pågående termin. För
äldrarna varnas. (Sär
skilt under de första 
åren, 1847-51.) 

Fig. 36. översikt av folkundervisningens allmänna drag samt hem- och skolunder

visningen årsvis 1847-62. 
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KAP. 11 
OFFICIELL 

SKOLSTA-

TISTIK 

KYRKANS 

FOLKUNDERVISNING 

SKOLANS 

HEMUNDERVISNING 

1853-59 anges antalet 
barn som erhåller hem
läxor och förhör genom 
läramas besök i byarna 

- I den officialla skolstal 
ne fyra felkällor -

EGENTLIG 

SKOLUNDERVISNING 

Skolgången redovisas 
läsårsvis 1847-60. 
Den genomsnittliga 
skolgången kan be
stämmas till 14,9 
procent ; 

: istiken ryms åtminsto-

KAP. 12 
BESTÄM

NING AV 

SKOLAL-

ALOERN 

Skolåldern rekonstrueras och konstanthålls med hjälp ev don allmänna 
befolkningsstatistiken (ferrêrstabe lisma) och husförhörs längderna. 
Den jämkade skolåldern fastställs till 7-13 år (3-14 år). 

Tre felkällor i den officiella skolstatistiken har därmed bearbetats : 1 
1) och 2) skolåldern har preciserats till sin omfattning och place
ring 3) yngre och äldre elever har påvisats i den faktiska skolgången | 

KAP. 13 
HUSFÖRHÖR 

KAP. 14 
SKOLANS 
HEMUNDER
VISNING 

KAP. 15 
SKOLGÅNG 

Närvaron (N) vid 
husferhören visar 
för barnen, 7-13 
år, sarrma intensi
tet periodens 
första del, men av
mattas sedan något. 

Genomsnittlig när
varo 1847-62 är 
85 procent 

Skolans hemundervis
ning tillväxer snabbt 
1853-59. - Medeltalet 
barn som berörs bland 
det totala antalet hem-
undervisade barn är dessa 
år 75 procent 

Här har ingen felkälla ut
mönstrats 

Skolgången enligt den ! 
officiella statistiken j 
är enkla surrmeringar J 
av terminernas elev- i 
förteckningar. - Den j 
fjärde felkällan: 4) j 
samma elever kan före-
karma två gånger i 
samma årssiffra. j 

Korrigerad genomsnitt
lig skolgång blir då 
ca 10-11 procent 

KAP. 16 
HUSFÖRBÖR 

OCH 

SKOLGÅNG 

Ingen påtaglig skillnad i närvaron (N) vid husförhören föreligger 
mellan de hemundervisade barnen och skolbarnen. Den genomsnittliga an
delen är 63 respektive 68 procent. Resultatet avser kalenderåren 1846-
51, 1853 och 1855. Skolåldern är konstanthållen till 7-13 år. 

Däremot bearbetas felkällorna ytterligare för skolbarnens del, när 
skolåldern konsekvent konstanthålls. För de angivna åren visar sig 
en summarisk beräkning av skolgången i enlighet med den officiella 
skolstatistiken gs siffror son ar för höga. 

i 
Då har alla fyra felkällorna iakttagits för skolgångens del: 
1) och 2) skolåldern har jämkats och konstanthållits till 7-13 år 
3) yngre och äldre skolbarn har varje år utmönstrats 
4) sarrma elever får förekomma endast en gång varje år i statistiken 

Fig. 36. forts.) översikt. 
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KYRKANS SKOLANS EGENTLIG 

FOLKUNDERVISNING HEMUNDERVISNING SKOLUNDERVISNING 

KAP. 17 

UTVECK

LINGS

LINJER 

Den gängse folkun
dervisningen fort
sätter med kraft 
ännu under 1850-
och 1860-talet 
både bland vuxna 
och barn 

1847-52: barnen kallas 
till skolan för hemläxor 
och förhör. Denna ord
ning misslyckas. 

1852-61: läramas resor 
i byarna intensifierar 
hemundervisningen. 

1861-62: den ambulerande 
verksamheten utbyggs 

1847-51: skolgången 
börjar tämligen ambi
tiöst men råkar snart 
i kris. 

1852-61: nya ansatser 
i skolgången övergår 
också i stagnation. 
Ny kris. 

1861-62: omorganisa
tion. Ambulerande 
skolor 

Den kyrkliga folkundervisningen förstärks av lärarens hemundervis
ning. Detta leder till att den erkända hemundervisningen ökar i 
omfattning och betydelse, medan den egentliga skolgången stagnerar. 
Resultaten av de olika undervisningsformerna jämställs också som 
"någorlunda" lika vid periodens slut. Det gamla systemet har fått 
nya impulser. Det nya anpassar sig för förnyade insatser. 

Fig. 36. (Forts.) Översikt. 

Olika undervisningsformer utgestaltas i folkundervisningen vid 

1800-talets mitt: den kyrkliga folkundervisningen består, men 

dsn kombineras både med lärarens verksamhet i byarna och med 

ordnad skolgång. De allmänna dragen går in i varandra. Organi

sation, mål, innehåll, undervisning, förhör, tredska och bris

ter låter sig samordnas till en helhet. Utvecklingslinjerna 

växlar och löper samman i en gemensam strävan totalt sett: 

barnaundervisningens förbättring och utbyggnad. 

Den officiella skolstatistiken visar sig bära på åtminstone 

fyra felkällor. När dessa i möjligaste mån bortarbetas redu

ceras de officiella uppgifterna för skolgången i Byg deå söd

ra skoldistrikt från i me deltal 14,9 procent av barnen i skol

åldern per år till cirka 9 procent. Då gäller dessa resultat 

endast ett begränsat område och en begränsad tidsperiod. Inga 

generaliseringar får göras siffermässigt. Endast tendenserna 

får anses säkerställda. Dessutom torde nödvändigheten av att 

intensivt bearbeta den officiella statistiken vara tillräck

ligt bevisad. Ännu ett bidrag till tolkningen följer i näs ta 

kapitel. 
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1§.=SKgLBARN =gCH=ÖVRIGA=BARN 

SUMMARISK REDOVISNING ÅRSVIS OCH TOTALREDOVISNING PER INDIVID 

I föregående avsnitt, del III, redovisas hem- och skolunder

visning årsvis. Sådan statistik är som regel summarisk och 

kollektiv, dvs årssiffrorna är korrelerade endast kollek

tivt för ett helt skoldistrikt eller en hel socken - i jäm 

förelse med andra skoldistrikt eller socknar. Genom datain

samling per individ har denna summariska statistik analyse

rats och befunnits vara behäftad med betydande felkällor. 

Korrigeringar har kunnat göras genom att den summariska sta

tistikens innehåll upplösts och korrelerats individuellt. 

I detta avsnitt, del IV, skall den individuella behandlingen 

genomföras konsekvent. En början har gjorts, då skoleleverna 

kontrollerats för två terminer läsårsvis (sid. 156-158) eller 

per kalenderår (sid. 159). Åtgärden fullföljs totalt för in

dividernas hela skolålder. De som aldrig gått i skolan och 

de som någon gång gått i skolan skiljs åt i den fortsatta 

jämförelsen. Indelningen motsvarar således en total redovis

ning per individ i fråga om hem- och skolundervisning. Tids

aspekten återkommer i t ex för- och efterkontrol1er. 

SKOLBARN 

Först får skolbarnen bestämmas. Detta sker genom elevförteck

ningar och skolmatrikel. 

I del III har elevförteckningarna närmare behandlats. Skolbar

nen varje termin anges med namn, målsman och hemvist. Därmed 

kan de identifieras och sammanföras med sina data från andra 

källor, främst husförhörslängderna och skolmatrikeln. 

I skolmatrikeln fö 

följd för varje te 

gång. I matrikeln 

r södra skoldistriktet inskrivs 

rmin skolbarnen som anmäler sig 

saknas tio namn som återfinns i 

i l öpande 

till skol-

elevför-
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teckningarna 1848-56. Dsssa ingår naturligtvis också bland 

skolbarnen i databehandlingen. I gengäld reparerar skolma-

trikeln bortfallen av elevförteckningar höstterminen 1847, 

vårterminen 1852, höstterminen 1854 samt perioden 1856-62. 

Ända till 1870 skrivs elever in i matrikeln i samma ordent

liga följd. Skolmatrikeln ger det andra kriteriet för bestäm

ningen av skolbarnen. 

De båda kriterierna för bestämning av skolbarnen blir såle

des att barnen antingen är upptagna på elevförtsckningarna 

eller inskrivna i skolmatrikeln eller naturligtvis bådadera. 

Variationer i skolgångens längd osv beaktas således ej vid 

denna definition. Skolbarnens inbördes skillnader därvidlag 

behandlas längre fram (del V). Detta görs så mycket mer -

vilket visats i del III - som någon viss grad av skolgåne 

ännu ej föreskrivits. Det råder undervisningsplikt men ej 

skolplikt. Att bevisligen ha noterats som skolbarn i källor

na räcker i första hand som bestämning, d v s en bestämning 

enligt den officiella skolstatistiken. 

ÖVRIGA BARN (ENBART HEMUNDERVISADE BARN) 

Bestämningen av skolbarnen ger samtidigt kriteriet för en

bart hemundervisade barn. Skolbarnen noteras ifrån elevför

teckningar och skolmatrikel och igenkänns på sin plats i 

husförhörslängderna. Deras kamrater i samma ålder och byar 

observeras samtidigt i samma husförhörslängder. Genom nog

grann datainsamling sida för sida i varje upplaga identifie

ras varje enskild individ i giv en ålder. De som ej är skol

barn betecknas då i s tället som enbart hemundervisade barn. 

Denna hemundervisning avser då både den kyrkliga folkunder

visningen och av skolan förstärkt hemundervisning. 

UPPDELNING EFTER ÅLDER, AVSTÅND OCH UNDERVISNINGSFORM 

Totalt återfinns 1295 barn i skolåldern i Bygdeå södra skol

distrikt 1847-62. Skolåldern har tilltagits i sin vidaste om

fattning, 6-15 år, och intensivundersökningen har fått sin 

visaste tidsram, 1847-62. Intetdera är till något förgång. 

Genom databehandling per individ kan varierande skolåldrar 

och undersökningsperioder konstanthåIlas och utvärderas. 
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Av dessa barn identifieras sammanlagt 244 skolbarn inom un

dersökningsområdet. Återstoden, 1051 barn, betecknas då som 

enbart hemundervisade barn under samma tid. På detta sätt in

delas det totala antalet barn. Det är alltså fråga om alla 

som är födda 1832-56. 

Uppdelning efter ålder 

Givetvis har de yngsta möjlighet att börja skolan efter 1862. 

Deras bestämning som t ex enbart hemundervisade är alltså ej 

utan vidare definitiv. Visserligen hålls också detta under 

kontroll. Men då blir det fråga om efterkontroll sedan den 

egentliga undersökningsperioden gått ut. Definitiv för under

sökningsperioden, 1847-62, är däremot en bestämning av de 

äldre årsklasserna. De som lämnat sin skolålder - i vi daste 

mening - vid periodens utgång får anses ha erhållit sin slut

liga klassificering som skolbarn eller icke skolbarn. Födel

seåren 1832-47 ger en sådan avgränsning. Barnen med dessa 

födelseår är i skolåldern senast 1862. För dem blir datain

samlingen en totalundersökning. Deras antal är totalt 777 

barn, varav 188 (24,2 procent) är skolbarn och återstoden, 

589 barn, är enbart hemundervisade. Bland de yngre, totalt 

518 barn, födda 1848-56 är motsvarande siffror 5J5 (10,8 

procent) skolbarn och 461 enbart hemundervisade. 

Uppdelning efter avstånd 

I allt dokumenterar sig avståndsfaktorns betydelse för skol

gången i den fasta skolan i kyr kbyn. Källorna vittnar enhäl

ligt om skolvägens längd som den i stort sett viktigaste or

saken till utebliven skolgång för dem som bor i avlägsna byar. 

Då en kortare skolväg konstanthålls ökar också andelen skol

barn markant. Bland dem som är födda 1832-47 och som bor inom 

cirka en halv mil från skolan är antalet skolbarn 138 (43,5 

procent), medan 180 barn ej har någon notering om skolgång. 

Denna delgrupp på 318 individer ger ett utmärkt underlag för 

jämförelse mellan hem- och skolundervisning, när både ålder 

och avstånd skall konstanthållas» Övriga delgruoper med deras 

totala antal barn och andelen skolbarn i varje grupp presen

teras i en tabell med uppdelning efter både ålder och avstånd 

(tab. 39). 



1 7 2  

Tab. 39 Undersökningspopulationen, 1295 barn, uppdelad efter 

ålder och avstånd från skolan och med angivande av 

det totala antalet barn (absoluta tal) och andelen 

skolbarn (procenttal) i varje delgrupp. 

Avstånd från hembyn till skolan 

Inom ca 5 km Mer än ca 5 km Totalt 

Ålder 
Totalt 
Abs.tal 

S ko 1 b. 
% 

Totalt 
Abs.tal 

Skolb. 
% . 

Abs.tal % 

Äldre barn 
F. 1832-47 (318) 43,5% (459) 10,9% (777) 24, 2%. 

Yngre barn 
F. 1840-56 (252) 19,4% (266) 2,6% (518) 10, 8%. 

Totalt (570) 32,6% (725) 7,9% (1295) 18,4% 

Den föregående tabellen renodlar delgrupper med högre och lägre 

andel skolbarn. DG 318 barnen i de äldre åldersklasserna och 

boende nära skolan är till 43,5 procent skolbarn. De 266 barnen 

i de yngre åldersklasserna och boende längre bort från skolan 

ar till endast 2,6 procent skolbarn, Övriga delgrupper uppvisar 

varierande andel skolbarn. Dessa uppdelningar skall utnyttjas 

i de följande kapitlens resultatredovisning. De medger samtidigt 

en tillämpning på de olika undervi sn ingsalternativen. 

Uppdelning efter undervisningsform 

Uppdelningen efter avstånd innebär även en tillämpning på de 

båda formerna för lärarens verksamhet. Närmare skolan fungerar 

den egentliga skolgången och lärarens undervisning i skolan. 

Längre bort från skolan avser lärarens aktivitet besök i by ar

na för hemläxor och f crhör. Denna skolans hemundervisning kan 

ej urskiljas per individ i källorna. Men en uppdelning efter 

avstånd håller denna faktor i stora drag under kontroll. Den 

renodlar samtidigt för de närmaste byarna alterna-
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tivet enbart hemundervisning i gängse mening och skolgång. 

Skolbarnen har erhållit egentlig skolundervisning i större 

eller mindre omfattning. Ett obestämt antal barn framför allt 

i de mer avlägsna byarna har fått del av skolans hemunder

visning. Alla barn däremot - både skolbarn och icke skolbarn -

får anses ha del i den gängse kyrkliga folkundervisningen, 

som är dokumenterad för alla sockenbor i husförhörslängderna. 

I fråga om dessa senare undervisningsresultat jämförs skol

barnen och de övriga barnen i de följande kapitlen. Därvid 

tillämpas på varierande sätt de gjorda uppdelningarna efter 

ålder och avstånd. 

ÄNNU EN FELKÄLLA I BEDÖMNING AV SKPLSTATISTIKEN 

I de föregående kapitlen, del III, har tolkningen av den gäng

se skolstatistiken för skolans inledningsskede granskats och 

en rad felkällor iakttagits. Den gäigse procentangivelsen för 

andelen skolbarn utifrån de officiella siffrorna blir 14,9 

procent (sid. 139). En första korrigering för dubbelregistre

ring inom ett läsår ger reducering av andelen skolbarn till 

10-11 procent. När även åldern konstanthålls måste siffran re

duceras ytterligare till cirka 9 procent. Dessa siffror är unge

färliga, men pekar alla på en överskattning av andelen skol

barn vid en summarisk redovisning av skolgång per år. 

Nu är hela denna tankegång vilseledande, om därmed förstås att 

t ex cirka 9 procent av barnen i skolåldern under en viss tid 

gått i skolan. Summariska resultat kan ej utan vidare överföras 

till resultat för enskilda individer. Av detta kapitel framgår 

det att 18,4 procent av alla barn i skolåldern i Bygdeå skol

distrikt betecknas som skolbarn i den skolhistoriska framställ

ningens mening - utifrån t ex skolstatistiken. Då iakttagas 

varje barn för sig under sin skolålder. Således är den faktiska 

andelen skolbarn 18,4 procent, dubbelt så stor som den korri

gerade summariska beräkningen och även större än övriga summa

riska angivelser. Ändock ingår här de yngre åldersklasserna. 
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där somliga kommer att uppträda som skolbarn i statistiken 

efter 1862, Den mest korrekta siffran för att ange andelen 

skolbarn inom skolpliktig ålder 1847-62, dvs för barn födda 

1832-47, blir i stället 24,3 procent. Då tas skolåldern i sin 

vidare mening 6-15 år. Med andra avgränsningar av skolåldern 

varierar andelen något. Med en skolålder på 7-13 år blir an

delen skolbarn 24,6 procent för åldersgrupperna födda 1835-

49. 

Dessa beräkningar pekar på ännu en felkälla i den skolhisto-

riska bedömningen av andelen skolbarn. När ännu ingen bestämd 

längd på skolgången blivit fastställd i skolstadgan bör redo

visningen lämpligen avse den faktiska andelen barn i en viss 

skolålder och under en viss tid. Då ges en tydligare bild av 

den begynnande skolverksamhetens omfattning. Än viktigare är 

det att kunna presentera dessa skolbarn i en j ämförelse med 

deras enbart hemundervisade kamrater med avseende på läskunnig

het m m. Åt detta ägnar sig de följande kapitlen. 

SAMMANFATTNING 

I föregående del, del III, har undervisningformerna utvärde

rats summariskt och årsvis. I denna del av rapporten sker en 

kombination med utvärdering per individ, dvs med konsekvent 

kontroll över tiden för varje individ. Härigenom korrigeras 

ännu en felbedömning som kan uppstå utifrån den gängse skol-

statistiken. Den faktiska andelen skolbarn totalt i en viss 

skolålder ger en betydligt högre siffra än den summariska 

andelen för enskilda år. Då förstås med skolbarn detsamma som 

i den officiella skolstatistiken för denna tid, nämligen att 

över huvud vara antecknad för skolgång. 

De på detta sätt definierade skolbarnen och de enbart hem-

undervisade barnen - som alltså ej noterats för skolgång -

jämförs i de följande kapitlen i fråga om demografiska data, 

förhörsdata och kunskapsdata i den gängse folkundervisningen 

enligt husförhörslängderna. Jämförelsen uppdelas i en för

kontroll innan skolan startar 1847 och en efterkontroll av 

verksamheten 1847-62. 
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1§isEÖRKgyiR0LLa!§i7 

SKOLPLIKTSLÄNGDEN 1847 

Innan skolverksamheten startar registreras barnen i skolåldern 

i särskilda förteckningar för Bygdeå sockens båda skoldistrikt. 

I skolpliktslängden för södra distriktet upptas 350 barn i ål

dern 6-15 år. Där antecknas bl a deras kunskaper i katekesen 

och innanläsningen (bil. 8). Detta förprov blir utgångspunkt 

för en förkontroll av hem- och skolundervisningen innan skolan 

startar höstterminen 1847. Den första översikten görs med AID-

analys. 

ÖVERSIKT WED AID-ANALYS 

Kriterium 

I skolmatrikeln och elevförteckningarna noteras vilka barn som 

blir skolbarn 1847 eller senare. Dessa noteringar bildar kri

teriet i analysen. Av de 350 barnen i skolpliktslängden blir 

85 barn, 24,3 procent, skolbarn. De övriga fortfar med enbart 

hemundervisning. Sådana procenttal anges i varje ny uppdel

ning av de olika grupperna. De svarar således mot kriteriet 

i AID-analysen. 

Förklarande variabler 

fot kriteriet - skolbarn eller endast hemundervisade barn se

dan skolan startat - ställs en rad förklarande faktorer. Dessa 

är barnens läskunnighet och utantillkunskaper enligt skolplikts

längden 1847, födelseår, kön, avstånd till skolan (kyrkbyn), 

föräldrarnas yrkestillhörighet samt deras begrepp och läskunnig

het enligt husförhörslängderna. Dessa förklarande variabler kon

kurrerar med varandra vid varje ny tudelning. Den som bäst för

mår skapa nya grupper som är så olika varandra som möjligt med 

avseende på kriteriet får utföra spjälkningen. På så sätt söker 
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analysen renodla grupper av skolbarn och enbart hemundervisa-

de barn. Andelen skolbarn i de nya grupperna återges i ett 

förgreningsdiagram. Där utsätts också vilka forklarande vari

abler som har utfört uppdelningarna och på vad sätt tudelning-

arna skett för dessa variablers del (fig. 37). 

Skolbarn 74,0% 

Avstånd 
inom ca 5 km 

Skolbarn 28,3 

Avstånd 

Skolbarn 24,1% 
Utantill 1847 
Lägre betyg 

Skolbarn 7,0% 
Utantill 1847 
Högre betyg 

Skolbarn 49,1 

Läsbetyg 1847 
0-2 (lägre) 

2) (240) 

Skolbarn 12,9 

Läsbetyg 1847 
3-5 (högre) 

Grupp 1 C350) 

Andelen blivande 

skolbarn 

24,3% 

Fig. 37. AID-analys med skolgång eller enbart hemundervisning 

1847 och senare som kriterium. Förkontroll 1847 av 

kunskaperna m m. 

Gruppernas nummer och storlek anges först i va rje ruta. Det 

fullständiga mönstret för 21 grupper återges som bilaga (bil. 

22). En uppföljning redan av de sju första grupperna räcker 

emellertid långt. 

Direkt fastslås att de som har låga betyg i förprovet 1847 blir 

i stor utsträckning skolbarn. På så sätt skapar låga läsbetyg i 
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den första uppdelningen en grupp med 49,1 procent skolbarn. 

Och bland dem som har högre läsbetyg förmår utantillkunska-

perna göra en ny tudelning med större andel skolbarn, 24,1 

procent, i den nya gruppen med lägre betyg i katekesen. För 

gruppen med lägre läsbetyg blir avståndet till skolan ut

slagsgivande i nästa spjälkning. Bland de närboende som har 

låga läsbetyg kommer inte mindre än 74,0 procent att börja 

i skolan. Denna geografiska faktor liksom de sociala fakto

rerna, föräldrarnas yrkesgrupp och kunskaper, återkommer starkt 

i det fortsatta mönstret (bil. 22). Det framgår också av de 

förklarande variablernas inbördes rangordning i samma bilaga.. 

Dessa faktorer diskuteras närmare i nästa kapitel. Här får 

det räcka med en precisering av förkunskapernas betydelse för 

elevrekryteringen. 

Läsbetyg 1847 

Läsbetygen för de 350 barnen i skolpliktslängden 1847 fördelar 

sig på följande sätt vid den första uppdelningen i AID-analy-

sen (tab. 40). 

Tab. 40. Läsbetyg 1847 med uppdelning efter undervisningsform 

och enligt grupp 2-3 i A ID-analysen. (N=350) 

Läsbetyg enligt skolpliktslängden 1847 

Läsbetyg Enbart fortsatt hem- Även blivande 
undervisning skolgång 
Abs.tal % Abs.tal % 

Grupp 3 I "1 95 35.8 5 5.9 

(N-240) ' iL 79 29.8 18 21 .2 

I 1 35 13.2 8 9.4 

Grupp 2 ~l 13 4.9 11 12.9 

(N=110) 0 0.0 1 1 .2 

Ingen an 43 16.3 42 49.4 teckning 42 

265 100 .0  85 100 .0  
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Till grupp 3 förs således 240 barn som har högre betyg i läs

kunnighet 1047. Inte mindre än 78,8 procent av de 265 enbart 

hemundervisade förs dit. De har höga läsbetyg förut och behö

ver ej börja i skolan. Av 85 blivande skolbarn har endast 5,9 

procent högsta betyg i innanläsningen 1847 jämfört med 35,8 

procent för de fortsättningsvis hemundervisade. Omvänt har 

många av de blivande skolbarnen i grupp 2 låga betyg eller inga 

läsbetyg alls. De sistnämnda är 49,4 procent av de 85 blivande 

skolbarnen. Också genom att läsa betygsfördelningarna på detta 

sätt gentemot AID-mönstret framstår förkunskapernas betydel

se för elevrekryteringen till skolan. Låga förkunskaper känne

tecknar de blivande skolbarnen. 

Utantillkunskaper 1847 

Samma mönster som för läsbetygen upprepas för utantillkunska-

perna 1847, när betygsfördelningen i den första odelade grup

pen redovisas (tab. 41). 

Tab. 41. Utantillkunskaper 1847 med uppdelning efter under

visningsform (N=350). 

Utantillkunskaper 1847 

Utantillkunskaper Fortsatt Även blivande 
hemundervisn. skolgång 
Abs.tal % Abs.tal % 

"Biblisk hist." " B. H. " 0 O
 
o
 O

 
o
 

O
 
o
 

"Bibelspråk" "spr" 0 0,0 0,0 0,0 

Hela kat.utveckl. 105 39,6 6 7,1 

Fyra huvudstycken 3 1,1 3 3,5 

Tre • m » » 17 6,4 1 1,2 

Två n m i 24 9,1 4 4,7 

Ett 45 17,0 14 16,4 

Luthers förkl. m 19 7,2 9 10,6 

Ingen anteckning 52 19,6 48 56,5 

Summa 265 100,0 85 100,0 
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De tidigare iakttagelserna bekräftas. Låga förkunskaper eller 

inga alls har samband med i vad mån barnen sedan blir skol

elever eller ej. Då betyder naturligtvis åldern mycket. Det 

visas lättast för dem som ej erhållit betyg 1847. Dessa 52 en

dast hemundervisade och 48 blivande skolbarn, som alla saknar 

betyg i u tantillkunskaparna, uppdelas efter ålder och deras an

del av det totala antalet barn i varje åldersgrupp anges 

(tab. 42). 

Tab. 42. Andelen barn som saknar betyg i utantillkunskaper 

1847 bland enbart hemundervisade och blivande skol

barn uppdelade efter födelseår (Procenttal) 

Enbart hemundervisade Blivande skolbarn 

Totalt Saknar betyg Totalt Saknar betyg 

Födelseår N % N % 

Födda 1832 -36 (171 ) 6,5 (32) 37,6 

1837 -42 ( 94) 43,6 (53) 68,0 

Totalt (265) 19,6 (85) 56,5 

Åldersfaktorn framträder tydligt. Bland de yngre barnen blir 

36,0 procent skolbarn (53 av tillsammans 147), medan endast 

15,8 procent blir skolbarn av de äldre (32 av tillsammans 203). 

Denna jämförelse genombryts emellertid av ännu en aspekt. De 

som befinns sakna utantillkunskaper sätts i stor utsträckning 

i skola även bland de äldre. Bland de blivande skolbarnen finns 

många äldre barn som saknar betyg 1847, 37,6 procent. För deras 

enbart hemundervisade årskamrater är denna andel mycket låg, 

6,5 procent. 

Kännedomen om att skolan vid sin start hämtar eleverna till 

stor del bland de yngre barnen kompletteras av kunskapskon

trollen 1847 på så sätt att även bristande kunskaper i för

kontrollen medverkar till att sätta barnen i skola. Detta gäl-
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1er då också barn som år 1047 är tio år och äldre. Därmed be

rörs skolans funktion vid brister i hemundervisningen, en 

funktion som skall närmare beskrivas i det f öljande. 

SAMMANFATTNING 

I skolpliktslängden 1047 registreras barnen, tillsammans 350 

barn, i skolåldern innan skolan startar höstterminen samma 

år. Därvid noteras även deras förkunskaper i läskunnighet och 

katekes. Det visar sig att de blivande skolbarnen, 85 barn, 

till stor del har låga betyg i förkunskaperna. Många av dem 

har inte fått några betyg alls. Detta beror i sin tur på att 

eleverna kommer att i hög grad rekryteras från de yngre ål

dersgrupperna. Men även äldre barn sätts i skola, t ex när 

betyg saknas i skolpliktslängden. Här framträder skolan som 

hjälp vid bristande hemundervisning. Det bakomliggande mönst

ret i fråga om geografiska och sociala faktorer skall följas 

närmare i nä sta kapitel, där skolans verksamhet granskas 

under de första sexton läsåren, 1847-62. 
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Både för- och efterkontroller av undervisningen kan göras på 

olika sätt. I förra kapitlet har skolpliktslängden 1847 be

traktats som förkontroll. De husförhörslängder som i tiden 

kommer senare än denna skolpliktslängd blir då efterkontrol

ler. Detta synsätt tillämpas också i detta kapitel. Först pre

senteras samtliga barn i skolåldern, sedan följer en behand

ling av den äldre åldersgruppen med hjälp av AID-analys. 

SAMTLIGA BARN I SKOLÅLDERN 1847-62 

Eftersom konturerna blir svaga för de yngre barnen, vilka kan

ske börjar i skolan efter 1862, förs endast en allmän diskus

sion utifrån procenttal. 

Födelseår och kön 

Uppdelningen efter födelseår sker i femårsgrupper. I tabell

bilagan (bil. 21) anges mindre grupper. Här ställs indelning

en efter födelseår och kön samman i en gemensam tabell (tab. 

43). 

Tab. 43. Andelen skolbarn med uppdelning efter födelseår och 

kön (procenttal) (N=1295) 

Födelseår, kön 

Totalt 

Abs.tal 

Därav andelen skolbarn 

% 

Födelseår 1832-36 (222) 14,5 

1837-41 (227) 28,6 

1842-46 (273) 27,8 

1847-51 (282) 17,7 

1852-56 (291 ) 7,2 

Kön Gossar 

Flickor 

(649) 

(646) 

21 ,3 

16,1 

Totalt (1295) 18,4 
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Den äldsta gruppen har snart blivit för rammal fnr skolgång. 

I skolpliktslängden 1847 medräknas fortfarande de som är föd

da 1532. Men undersökningens inledningsår, 1847, får betrak

tas som det sista året i skolåldern för dessa barn. Sedan ö-

kar antalet möjliga skolår för varje nytt födelseår. De som 

är födda 1833 har två år i skolåldern - tagen i vidaste me

ning, 6-15 år - nämligen skolåren 1847-48. Nästa årskull har 

tre år i skolåldern innan de blir för gamla osv. Detta är så

ledes den fullständiga skiftningen av åldersklasser som ryms i 

tabellen. De mellersta åldersgrupperna har alltså maximal möj

lighet att hinna gå i skolan. Hela deras skolålder täcks av 

undersökningsperioden. Därför visar de också den största an

delen skolbarn. De yngre återigen får med allt senare födelse-

tid allt färre år av skolåldern inom intensivundersökningens 

tidsram, 1847-62. Deras skolgång kan infalla efter 1862, vil

ket också noteras, men icke i denna tabell. 

I fråga om uppdelningen efter kön visar sig gossarna i större 

utsträckning gå i skolan, 21,3 procent, än flickorna, 16,1 pro

cent. Också denna skillnad skall iakttagas i de fortsatta av-

gränsningarna. 

Yrkesgrupp 

Också yrkesgrupperna kan återges i utförliga listor (bil. 21) 

De huvudsakliga kategorierna presenteras här (tab. 44). 

Tab. 44. Andelen skolbarn med uppdelning efter yrkesgrupp. 

(Procenttal, IVM295) 

Totalt Därav andelen skolbarn 

Yrkesgrupp Abs.tal 

1. Ämbets- och tjänstem. m fl 

2. Självägande bönder 

3. Landbönder, nybyggare 

4-5 Hantverkare, indelta soldater 

6-7 Torpare, arbetare m fl 

8. Backstuguhjon, inhysehjon 

(116) 

(652) 

(150) 

( 86) 

(123) 

(168) 

51,0 

16,5 

4,0 

13,0 

15,$ 

21,4 
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Ett tydligt utslag ges. Ämbets- och tjänstemannafamiljerna 

m fl har mer än hälften av sina barn i s kolan, 51,0 procent. 

Bondebefolkningen däremot nöjer sig i stor utsträckning med 

hemundervisning. Bland de övriga yrkesgrupperna är andelen 

skolbarn större än hos bönderna. 21,4 procent för de fatti

ga backstugu- och inhysehjonen pekar på skolans sociala funk

tion. Den fungerar som "fattigskola". Denna bild står kvar 

även när yrkesgrupperna hopas till tre övergripande katego

rier (tab. 45). 

Tab. 45. Andelen skolbarn med uppdelning efter tre övergri

pande yrkeskategorier (procenttal, N=1295). 

Totalt Därav andelen skolbarn 

Yrkesgrupp Abs.tal % 

1. Ämbets- och tjänstem m fl (116) 51,0 

2-3 Bönder, landbönder,nybyggare (802) 14,2 

4-8 Hantverkare, soldater, torpare 
arbetare, inhysesfolk m fl (377) 19,2 

För hela skoldistriktet dokumenterar sig således bondebefolk

ningen ha den lägsta andelen av sina barn i s kolan. Denna iakt

tagelse prövas närmare bl a med avseende på geografiska fak

torer. 

By, husförhörsrote och avstånd till skolan i kyrkbyn 

Listan för alla byar återfinns i bilaga 21. Den är alltför lång 

för att införas här. I stället summeras andelen enbart hemun-

dervisade barn och skolbarn för varje husförhörsrote. Husför-

hörsrotarna får sin gängse benämning enligt källorna av de 

större byarna (karta, bil. 6). 



182p 

Tab. 46. Andelen skolbarn med uppdelning efter husförhörs-

rotar. (Procenttal, N=1295) 

Husförhörsrote 

Totalt 

Abs.tal 

Andelen skolbarn 

% 

Kyrkbyn ( 99) 63,6 

Dalkarlså (126) 19,0 

öndebyn, Junkboda (108) 23,1 

Bäck, Näs (124) 27,5 

Bodbacken ( 68) 28,0 

Gullmark ( 96) 24,0 

Rickleå (146) 9,5 

Ratan ( 57) 35,0 

Djäkneboda (115) 6,0 

Norum (128) 1,6 

Sjulsmark (141 ) 9,2 

Bjensjöå ( 87) 0,0 

Husförhörsrotarna är de gängse under undersökningsperioden. 

Visserligen delas Rickleå stora by i tv å husförhörslag 1052, 

men uppdelningen inom byn är svår att följa i källorna. Den 

får också anses vara ovidkommande i detta sammanhang. - Kyrk

byn, "kyrkoroten", har den i särklass största andelen skolbarn, 

63,6 procent. Märkligt nog är andelen i det närliggande Dal-

kariså så låg som 19,0 procent. För övrigt sjunker andelen 

skolbarn med ökande avstånd från kyrkbyn. Den yttersta roten, 

Bjensjöå m fl byar, noteras för inga skolbarn alls. Ännu ett 

undantag är hamn- och lotsplatsen Ratan med 35,0 procent av 

barnen inskrivna i skolan. Här, liksom i Dalkarlså, torde yr

kesförhållandena spela in. Inslaget av arbetare vid sågverk 

och varv är starkt i Dalkarlså, medan lots- och tullpersonal 

dominerar i Ratan. 

En lämplig hopning av tabellen är att bryta ned dess innehåll 

efter avståndsfaktorn. 
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Tab. 47. Andelen skolbarn med uppdelning efter avstånd till 

skolan (procenttal, N®1295). 

Avstånd från 

kyrkbyn 

Totalt Andelen skolbarn 

Abs.tal % 

Upp till ca 2,5 km 

Ca 2,5 - ca 5 km 

Ca 5 - ca 10 km 

Mer än ca 10 km 

(323) 3^,3 

(245) 31,0 

(364) 11,9 

(363) 4,0 

Hopningen efter avstånd koncentrerar intrycken från föregåends 

tabell (tab. 46). Skolvägens längd är starkt utslagsgivande 

för andelen skolbarn. En halvmils avstånd ger en naturlig av

ståndsbegränsning i det följande. 

Utantillkunskaper 1847 - 62 

I husförhörslängden 1846-52 erhålls den första efterkontrollen 

av kunskaperna. Då iakttages vilka barn som har börjat skolan 

eller ej innan ifrågavarande betyg har utsatts i längden. Mät

ningstillfällena faller därvid inom tidsramen 1848-52, således 

efter det att skolan startat på hösten 1847 och till och med 

längdens utgång 1852. 473 betyg avser därvid slutåret 1852. 

Uppdelning görs mellan enbart hemundervisade barn och de som 

börjat skolan 1847-52. Utantillkunskaperna markeras på samma 

sätt som i en föregående tabell (sid. lfö). 



186 

Tab. 48. Efterkontroll 1847 -52 av utantillkunskaperna enligt 

husförhörslängden 1846-52 med uppdelning efter en-

bart hemundervisning och påbörjad skolgång 1847-52 

(procenttal). 

Enbart hemunderv. Även skolgång 

Utantillkunskaper 
(förkortn. se tab. 41) 

1847-
% 
52 1847-52 

% 

"Bibi.hist." 0,0 0,0 

" Bibelspråk" 3,9 8,5 

65,8 49,1 

2,9 6,8 

• ft • • 2,9 1,7 

• • • 5,3 10,2 

8 • 17,3 12,7 

• 7,9 11,0 

Totalt procent 100,0 100,0 

Abs. tal 415 118 

Samma drag som i förkontrollen (sid. 178 ) kvarstår här. De 

givna betygen ligger i stort sett högre för de enbart hem-

undervisade. Dock råder en motsatt skillnad i fråga om be

tyg för bibelspråk. Där är andelen större för skolbarnen, 

8,5 procent. Dessa bibelkunskaper skall följas i nästa efter-

kontroll. 

I husförhörslängden 1853-62 erhålls en ny efterkontroll på 

motsvarande sätt som den förra. Här görs dock en uppdelning 

även efter födelseår (tab. 49). 
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Tab. 49. Efterkontroll av utantillkunskaper enligt husför-

hörslärigden 1853-62 och med uppdelning efter födel

seår och undervisningsform (Procenttal) 

Födda 1832-47 Födda 1848-56 

Utantillkunskaper 
Enbart hem-
undervisn. 

Även 
skolgång 

Enbart hem-
undervisn. 

Även 
skolgång 

% % % % 

"Bibi.hist." 1,4 14,3 0,5 10,9 

"Bibelspråk" 7,8 11,4 12,0 6,5 

81,0 68,6 26,9 28,3 

3,9 4,0 9,7 21, 8  

•  o  m m 1,0 0,0 5,1 2,2 

m m m 1,2 0,0 9,8 0,0 

m m 2,7 1,1 14,8 13,0 

• 1,0 0,6 21,8 17,4 

Totalt, procent 100,0 100,0 100,0 100,0 

Abs. tal 511 175 216 46 

Betygsanteckningar 

saknas 17 3 246 10 

Totalt 528 178 462 56 

706 518 

För de äldre hopas nästan alla betyg på de högsta skalstegen, 

vilket också är typiskt för den vuxna befolkningen. Alla har 

lärt sig sin katekes och redovisar detta år för år. De yngre 

ligger lägre på skalan. Även här uppträder en påtagligt stor 

andel som saknar betyg bland de enbart hemundervisade, 246 barn. 

Slutintrycket blir att skolbarnen visar bättre resultat, 94,3 

respektive 45,7 procent i de båda ålderskategorierna har er

hållit noteringar för de tre högsta betygsenheterna. För de 

enbart hemundervisade är motsvarande resultat 90,2 respektive 
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39,4 procent. På detta sätt skulle skolans verksamhet i stort 

visa sin betydelse. Den betonas än mer om uppmärksamheten rik

tas på de vittnesbörd som bibelkunskaperna ger. 

Bibelkunskaperna 1562 

Bibelkunskaperna tilldrar sig det största intresset. De noteras 

ej alls i förkontrollen 1047 (tab. 41). 1847-52 dyker det upp 

anteckningar för bibelspråk (tab. 48). I den följande efter-

kontrollen blir sådana anteckningar mer talrika (tab. 49). I 

den sistnämnda tabellen antecknas kunskaper i bibelspråk i 

viss utsträckning för de enbart hemundervisade barnen i båda 

åldersgrupperna, 7,8 och 12,0 procent. Däremot saknar de hem-

undervisade i stort sett anteckningar om biblisk historia. 

Skolbarnen redovisar i stället påtagliga kunskaper i biblisk 

historia både bland de äldre och de yngre, 14,3 och 10,9 pro

cent. Om anteckningarna för bibelspråk tilläggs blir resulta

tet för bibelkunskaperna 25,7 och 17,4 procent i de båda ål

dersgrupperna av skolbarn. Därmed framträder tydligt ett re

sultat av skolans verksamhet. Här märks också hur barnen i 

husförhören blir noterade för lärokurser som snarast hör sko

lan till. 

Frågan är nu, om betygen i bibelkunskaper skiljer sig åt på 

något sätt vid en uppdelning efter avstånd till skolan, vil

ket skulle kunna vittna om lärarens verksamhet i avlägsna byar. 

För att klarlägga detta granskas de betyg som avser året 1862 

och gäller för de äldre åldersgrupperna födda 1832-47 (tab. 50). 
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Tab. 50. Andelen betyg i bibelkunskaper 1862 för de äldre ål

dersgrupperna födda 1832-47 och uppdelade efter av

stånd till skolan och undervisningsform (procenttal). 

Avstånd från hembyn till skolan 

Inom ca 5 km Mer än ca 5 km 

Utantillkun-
skaper 

Enbart hem-
undervisn. 

% 

Även skol
gång 

% 

Enbart hem-
undervisn. 

% 

Även skol
gång 

% 

"Bibi.hist." 

"Bibelspråk" 

1,3 

19,0 

13,0 

11,8 

2,2 

9,2 

21,0 

5,3 

Bastal totalt (79) (85) (185) (19) 

Ingen direkt förändring i förhållandet mellan bibelkunskaperna 

och undervisningsformerna har inträtt genom uppdelning efter av

stånd. Fortfarande har de enbart hemundervisade ytterligt få no

teringar för biblisk historia, som i stället i rätt stor utsträck

ning noteras för skolbarnen. En viss skillnad mellan områdena 

urskiljs såtillvida att en större andel av de enbart hemunder

visade nära skolan har fått betyg i bibelkunskaper, tillsammans 

20,3 procent, emot tillsammans 11,4 procent för deras kamrater 

boende längre bort. Den sistnämnda siffran skulle dock i någon 

mån kunna peka på lärarens verksamhet i de avlägsna byarna, även 

om resultatet därav inte är särskilt tydligt. Men även denna ta

bell (tab. 50) vittnar om den begynnande skolverksamhetens be

tydelse i fråga om ökade kristendomskunskaper såsom detta låter 

sig dokumenteras i h usförhörslängderna. 

Läsbetyg 1847-52, 1853-62 och 1863-73 

Uppställningen för efterkontroll av läskunnigheten görs på enk

laste sätt. De som börjat skolan fram till 1852 jämförs med 

övriga barn i husförhörslängden 1846-52. De som börjat skolan 

- eller gått i skolan - fram till 1862 jämförs i nästa husför-
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hörslängd 1053-62 samt slutligen de som gått i skolan fram till 

1873 jämförs i den sista längden 1863-73. Ingenting hindrar att 

även dessa längder ställs som för- och efterkontroller gentemot 

varandra, t ex så att 1846-52 ger förkontroll och 1853-62 ger 

efterkontroll. Men denna möjlighet utnyttjas ej här. I stället 

observeras endast vilka barn som börjat i skolan eller ej in

nan de olika betygen givits i h usförhörslängderna. 

Vidare konstanthålls ej mättillfällena mer än inom varje hus-

förhörslängds tidsram. De flesta betygen ges för längdernas 

utgångsår 1852, 1862 eller 1873. De som skrivs ut ur en längd 

har betyg som får anses motsvara utskrivningsåret, dvs se

naste mätningstillfället. Inom dessa mycket vida ramar återges 

efterkontroller i läskunnighet för hemundervisning och skol

gång (tab. 51). 
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Tidsfaktorn illustreras tydligt i tabellen. Andelen barn som 

ej erhåller läsbetyg sjunker. I den sista längden noteras en

dast 0,3 procent som saknar betyg. Dit hör naturligtvis de som 

av "naturfel" ej kan lära sig läsa. - Tidens gång märks också 

däri att alla hinner upp till läsåldern i den sista husförhörs-

längden. De yngsta är ju födda senast 1856. Då utjämnas även 

betygen mellan grupperna. Medianvärdena visar också stor jämn

het. Fram till 1852 ligger skolbarnen något under, medianvärde 

4,10 emot 4,25 för dem som ej gått i skola. Nen de sistnämnda 

är i gengäld äldre. I nästa längd, 1853-62, går skolbarnen för

bi de hemundervisade barnen i läsbetyg, medianvärdena är 4,26 

emot 4,00. I den sista efterkontrollen, 1863-73, är skillnaden 

på nytt nästan utjämnad, 4,16 emot 4,24 i medianvärden. 

Som helhet visar efterkontrollerna av läsbetygen föga skillnad 

mellan enbart hemundervisning och skolgång. Tillsammans målar 

dock läsbetygen upp de stora dragen av den begynnande skolverk

samhetens insatser med hänsyn till ålders- och tidsfaktorerna 

i största allmänhet. Tydligare blir konturerna om dessa faktor

er ytterligare kontrolleras. 

Detta sker då en rad faktorer får uppträda tillsammans för att 

förklara hemundervisning och skolgång. Därvid utväljs den äldre 

åldersgruppen i en fortsatt AID-analys. 

BARN I SKOLÅLDERN SENAST 1862 

översikt med AID-analys 

I den fortsatta utvärderingen utväljs den äldre åldersgruppen, 

födda 1832-47, d v s de barn som är i skolåldern senast 1862. 

För dessa 777 barn blir det alltså en totalundersökning. Deras 

hemundervisning eller skolgång kartläggs i sin helhet såsom den 

föreligger i källorna. I varje ny uppdelning anges kriteriet 

med andelen skolbarn. De förklarande variablerna är födelseår, 

kön, läsbetyg, begrepp, förhörskvot, avstånd till skolan, föräld

rarnas yrkesgrupp och kunskaper. Det övergripande mönstret åter

ges i ett första träddiagram (fig. 38). 
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Kriterium 

Andelen skolbarn i varje grupp. S - skolbarn. 

1) (N-777) 

Därav andelen 

skalbarn 

S « 24,3% 

3) (3163 

S - 43,4% 

Ir som ca 5 km 
från skolan 

Förklarande vari ab1 er 

Födelseår 
Kön 
Förhörskvot 184 7-62 
Läsbetyg 1847-62 
Begrepp 1847-82 
Familjens yrkesgrupp 
Fars betyg i be grepp 
Mors betyg i b egrepp 
Fars läsbetyg 
Mors läsbetyg 
Avstånd från kyrkbyn 

5 i 

• S 

{56 ) 

/1,4% 

YrkesgruDo 
1, 4, 6 

4) (98) 

S = 37,4% 

Yrkesgrupp 
2-3, 7-8' 

B) 
S = 

(141) 
27,0% 

2) (459) 9) (122) 

S - 10,9% S - 25,4% 
;ver än ca Yrkesgrupp 

i 5 kri från 1» 7-8 

skolan 

/ 

(337 ) 

Yrkesgrupp 

14) (50) 

S « b,0% 

Far begrepp 
Lägrs betyg 

17) 1115) 
S = 13,0% 
cSdalseår 
1634-39 

16) (222) 
S =1,8% 
Födelseår 
Uv»2--33 
1840-47 

11) (71 J 
S - 60,5% 
Födelseår 
1836-3? 

7) (121) 

S - 48,8% 

Fer hsf.mpp 
tiCgn? .fcgfryg. 

1D ) C:0> 
B -• 32,2% 
Fobsìsa^r 
1822 -35 
:1??S-41 

Far begrepp 
Lägre betyg 

13) (52) 
S = 40, 

Födalsrér 
1838-4 i 
H644-45_ 

15) (72) 

S - 33,9% 
Far beerecp 

Högre betyg 

"23 (62) 
s « 19, v 
Födelser-
1632-37 
1642-4?,4Ç-47 

Fig. 38« AID-analys med skolgång .eller enbart hemundervisning som 

kriterium. Efterkontrol 1 1847-62. för den äldre ålders

gruppen födda 1832-47. 



194 

Det övergripande mönstret är ett helt annat än vid förkontrollen 

1847 (fig. 37). Där fällde förkunskaperna utslaget i de första 

uppdelningarna. Här framkommer kunskaperna ej alls i det första 

översiktsdiagrammet. Därav kan den slutsatsen genast dras att 

det som kännetecknar skolbarn och enbart hemundervisade barn är 

ingalunda skillnader i läskunnighet och begrepp. I stället är 

det geografiska och sociala faktorer som karakteriserar de bå

da grupperna. 

Detta framgår med all tydlighet av de förklarande variablernas 

rangordning vid varje tudelning enligt bilaga 23. Några av de 

viktigaste faktorerna kommenteras i det följande. 

Geografiska faktorer v-

Skolvägens längd har redan konstaterats vara utslagsgivande för 

skolgången (sid. 185). Detta fastslås på nytt i AI D-analysen. 

Inom cirka en halvmils avstånd från skolan bor de flesta skol

barnen . 

Sociala faktorer 

Den sociala rekryteringen till skolan har också behandlats för 

samtliga barn (sid. 182). När den äldre gruppen utväljs kvar

står samma bild. 

Sedan uppdelning skett i två områden utför yrkesgrupperna de 

närmast följande tudelningarna. Yrkesgruppernas fördelning nume

rärt framgår av en förtydligande figur (fig. 39). 
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Grupp 3 

(310) 

Inom 

ca 5 km 

f o ran 

skolan 

Grupp 2 

(459) 

Mer än 

ca 5 km 

f o ran 

skolan 

Grupp 5 Tot. (56) Skolb. 40 dvs 71,4% 

1. Ämb. (38) 28 73,7% 

4. Hantv. ( 5) 5 — 

6. Torp. (13) 7 -

Grupp 4 Tot. (262) Skolb. 98 dvs 36,8% 

2. Bönder (158) 72 45,3% 

3. Nybygg. ( 9) 2 -

5. Sold. (25) 7 28,0% 

7. Arb. (21 ) 2 9,5% 

8. Inhys. (49) 15 30,6% 

Grupp 9 Tot. (122) Skolb. 31 dvs 25,4% 

1. Ämb. m fl (45) 18 40, 0% 

7. Arb. m fl (4) 1 -

8. Inhys.m fl (73) 12 16, 4% 

Grupp 8 Tot. (337) Skolb. 19 dvs 5,6% 

2. Bönder (230) 14 6,1% 

3. Nybygg. (83) 4 4,8% 

4. Hantv. ( 5) 0 -

5. Sold. (16) 1 -

6. Torpare ( 3) 0 — 

Fig. 39 Andelen skolbarn med uppdelning efter avstånd och yr

kesgrupp . 

Ämbets- och tjänstemannafamiljerna m fl har som väntat största 

andelen av sina barn i s kolan. Närmare kyrkbyn utmärker sig 

också hantverkare och torpare även om deras barn är fåtaliga. 

Längre bort visar de fattigare familjerna, inhyseshjon m fl, 
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jämförelsevis stark rekrytering till skolan, 16,4% skolbarn. Då 

görs jämförelsen med övriga yrkesgrupper i samma byar, där bönder

na når högsta andelen skolbarn, 6,1 procent. Närmare skolan 

är andelen skolbarn för bönderna 45,3 procent. Också där har 

inhysesfolk m fl tämligen stark elevrekrytering med 30,6 pro

cent barn i skolan. Denna sammanslagning i spjä lkningsmönstret 

av t ex yrkesgrupp 1, 7 och 6 i byarna längre bort från skolan 

pekar på skolans dubbla funktion som tidigare berörts. Dels 

är skolan ett välkommet tillskott till hemundervisningen för 

mer välbeställda hem, dels är den en nödhjälp vid brister i 

hemundervisningen för de sämre lottade. Till dessa iakttagel

ser återkommer diskussionen längre fram. 

Det sociala mönstret betonas också genom att fars begrepp gör 

sig gällande näst efter yrkeskategorierna i klyvningsschemat. 

Högre betyg för fädernas begrepp sammanfaller i långa stycken 

med större andel barn i skolan. Nu korrelerar begreppet för de 

vuxna starkt med yrkesgrupp enligt tidigare kapitel (kap. 8). 

Därför får utfallet av fars begrepp i mönstret i första hand 

ses som en fortsättning av de närmast föregående uppdelningar

na. Tillsammans med yrkeefaktorn betonar fars begrepp elevre

kryteringens sociala förankring. I första hand kommer skol

barnen från hem med i vi ss mening gott underlag - ekonomiskt och 

kunskapsmässigt - för skolgång. Undantag utgör de fattigare 

barn som aätts i skola på socknens bekostnad. 

Förhörskvot 

När husförhör och skolgång jämförs årsvis blir skillnaden i 

förhörskvot obetydlig mellan de olika undervisningsformerna 

(kap. 16). Detta ligger i den summariska beräkningens natur. 

Barnen får nämligen uppträda på olika sätt för skilda år i den 

summariska beräkningen årsvis. Än noteras de för skolgång och 

än noteras samma barn för hemundervisning i skolstatistiken. 

Då utjämnas skillnaderna mellan grupperna t ex i fråga om för

hörskvot över en längre tid. 

När de enskilda barnen följs över tiden framträder tydligare 
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hem- och skolundervisningens samband med husförhören. På samma 

sätt som tidigare (kap. 5) anges andelen barn som bevistat hus-

förhören oftare an vartannat år dels för de enbart hemunder-

visade barnen och dels för skolbarnen, procenttalen sätts in 

i en översikt som följer AID-analysens mönster (fig. 40). 

5) (Yrkesgrupp 1, 4, 6) 
Enb.hem. Skolb. 

Tot. (16) (40) 
Ofta 

3) (Inom ca 5 km) 
Enb.hem. Skolb. 

Tot. (100) (138) 
Ofta 
förh. 76,8% 64,5% 

2) (Mer än ca 5 km; 
Enb.hem. Skolb. 

Tot. (409) (50) 
Ofta 
förh. 78,0% 64,0% 

4) (Yrkesgrupp, övr.) 
Enb.hem. Skolb. 

Tot. (164) (98) 
Ofta 
förh. 78,8% 76,5% 

8) (Yrkesgrupp 2-6) 
Enb.hem. Skolb. 

Tot. (318) (19) 
Ofta 

Tat. (91) (31) 
Ofta 
förh. 69,3% 58,0% 

9) (Yrkesgrupp 1, 7-8) 
Enb.hem. Skolb. 

1) Enb.hem. Skolfc. 

Tot. (589) (188) 

Därav med förhör 
oftare än vartan
nat år 

Fig. 40. Andelen närvarande vid husförhören oftare än vart-

AID-analysensSiriönster^Br u nd9™ls"in^°™ °ch enligt 

Totalt har de 589 enbart hemundervisade högre andel vid husför

hören oftare an vartannat år, 78,3 procent, jämfört med de 188 
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skolbarnen, 64,4 procent. Denna skillnad består vid varje ny 

uppdelning enligt AID-analysens mönster. Hela tiden har skol

barnen lägre förhörsfrekvens. De båda geografiska områdena upp

visar i sin helhet ungefär likvärdiga siffror. När uppdelning 

sker efter yrkesgrupp uppträder emellertid differenser mellan 

yrkesgrupperna. Framför allt drar böndernas barn upp resulta

ten för de grupper där dessa ingår (grupp 4 och 8). Detta sta i 

mer väl för de vuxnas del enligt ett tidigare kapitel (sid.6 ] 

Denna betoning av husförhören särskilt för de enbart hemundsr-

visade barnen ger således relief åt de allmänna dragen av folk

undervisningens funktion. Bland icke skolbarn tycks hemu-''? ,-

visningen vara mer intensiv. 

Läsbetyg 1847-62 

På samma sätt som förhörskvoten inpassas medianbetygen i lä: 

kunnighet i AID-analysens första uppdelningar. (Fig. 41) 

1) 
Enb.hem. Skolb. 

Tot. (568) (188) 

Medianbetyg i läs
kunnighet : 

Md 4.31 4.40 

3) (Inom ca 5 km) 
Enb.hem. Skolb. 

Tot. (176) (137) 
Md 4.32 4.40 

2) (Mer än ca 5 km) 
Enb.hem. Skolb. 

Tot. (392) (51) 
Md 4.30 4.40 

5) (Yrke 1, 4, 6) 
Enb.hem. Skolb. 

Tot. (15) (39) 
Md 4.82 4.75 

4) (Yrke 2-3, 5, 7-3j 
Enb.hem. Skolb. 

Tot. (161) (98) 
Md 4.30 4.28 

9) (Yrke 1, 7-8) 
Enb.hem. Skolb. 

Tot. (82) (30) 
Md 4.42 4.71 

8) (Yrke 2-6) 
Enb.hem. Skolb. 

Tot. (310) 
Md 4.23 

(21) 
4.10 

Fig. 41. Medianbetyg i läskunnighet 1847-62 uppdelade efter 
undervisningsform och enligt AID-analysens mönster. 
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I stort sett har skolbarnen något högre läsbetyg. Detta gäller 

även efter uppdelning på två olika områden. Detta stämmer med 

tidigare resultat (sid. 191). Men när uppdelningarna sker även 

efter yrkesgrupp splittras mönstret. För de närboende är skill

naderna utjämnade och nästan omkastade. De enbart hemundervisa-

de har något högre läsbetyg. Då är deras antal i grupp 5 ganska 

lågt, 15 barn. I byarna längre bort sker en än tydligare om

kastning i grupp 0, där skolbarnen framstår med anmärknings

värt låga betyg. I dessa omkastningar mellan yrkesgrupperna 

uppdagas de sammansatta rekrytering av skolbarnen som tidigare 

diskuterats. För området närmast skolan görs ytterligare en 

jämförelse mellan undervisningsformerna. Därvid uppdelas yrkes

kategorierna i tre block och anges andelen högsta läsbetyg 

1862. På så sätt hålls även mätningstillfället under närmare 

kontroll (tab. 52). 

Tab. 52. Andelen högsta läsbetyg 1862 för den äldre ålders

gruppen, födda 1832-47, och uppdelade efter under

visningsform och yrkesgrupp (Procenttal, N=164). 

Yrkesgrupp 

Enb. hemundervisning Även skolgång 

Totalt Därav med Totalt Därav med 
Abs.tal högsta betyg Abs.tal högsta betyg 

1. Ämb.-tj.m. m fl 

2. Bönder 

3-8 övriga 

( 2) 

(50) 38,0 

(27) 40,7 

(15) 

(51 ) 

(19) 

(93,2 ) 

47,0 

( 2 1 , 1  )  

Totalt (79) 40,5 (85) 49,4 

Tyvärr blir antalet individer alltför lågt vid vissa uppdelning

ar. Totalt sett ligger emellertid skolbarnen högre även här med 

49,4 procent på det högsta läsbetyget _(£] H_) • Men då svarar 

den första yrkesgruppen för en kraftig övervikt av höga betyg, 
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93,2 procent. Qm dessa 15 skolbarn räknas bort blir den åter

stående andelen högsta betyg jämnt 40,0 procent för de övriga 

yrkesgrupperna, dvs samma andel som för de hemundervisade 

i dessa yrkeskategorier, 40,5 procent. Nu föreligger emeller

tid nästan ingen skillnad vid yrkesuppdelningen för de sena-

res del, 30,0 respektive 40,7 procent. För skolbarnen däremot 

inträffar det märkliga att medan böndernas skolbarn uppvisar 

högre läsbetyg än sina hemundervisade kamrater, får i stället 

skolbarnen från övriga yrkesgrupper lägre läsbetyg. Denna iakt

tagelse stämmer på sitt sätt även för området längre bort från 

skolan enligt föregående figur (fig. 41, grupp 8-9). Och det 

illustrerar än en gång skolans dubbla funktion. Den fungerar 

som "medborgarskola" för bondebefolkningen och de mer välbe

ställda familjerna. Deras skolbarn får högre betyg. Dessutom 

fungerar skolan som "fattigskola" för många barn som har brist

ande hemundervisning. Dessa brister avslöjar sig fortfarande i 

husförhörslängdernas betyg, trots deras skolgång. 

Begrepp 1853-62 och 1863-73 

På grund av de starka variationer som utmärker begreppsbetygen 

i de tidigare längderna (kap. 8) presenteras betygen i de bå

da senare längder (tab. 53). 

Tab. 53. Betyg i begrepp 1853-62 och 1863-73 med uppdelning 

efter undervisningsform (procenttal, medelvärden) 

Husförhörslängd 1653-62 Husförhörslängd 1063-73 

Begrepp Enbart hem- Sven Enbart hem- Även 
undervisn. 
1047-62 

% 

skolgång 
1847-62 
% 

undervisn. 
1847-62 

% 

skolgång 
1847-62 

% 

X 0,3 2,9 0,0 2,1 

-U 16,3 15,0 16,9 14,0 

_L 37,4 39,3 38,0 47,4 

L 19,2 20,0 19,1 16,1 

I 26,8 22,8 26,0 20,4 

Procent 100,0 100,0 100,0 100,0 

Abs.tal 378 140 266 93 

Aritm.medel
värde 2,44 2,54 2,46 2,65 
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Visserligen är fördelningarna sneda, men likväl torde det arit

metiska medelvärdet bäst uttrycka centralmåtten (jfr sid. 100). 

For övrigt är resultaten ungefär de väntade. De som bevistat 

skolundervisningen har nåpot höpre batyp i de båda husförhors-

lärigderna. Denna skillnad urskiljs även vid en uoodslninp 

efter avstånd (Tab. 54). 

Tàb. 54. Begrepp 1853-62 med uppdelning e-Fter undervisnings

form och avstånd (procenttal, medelvärden) 

Avstånd från hembyn till skolan 

Inom ca 5 km ^er än ca 5 km 

Begrepp Enbart hem-
undervisn. 
1847-62 

% 

?ven 
skolpånp 
1847-62 

% 

Fnbart hem-
undervisn. 
1847-62 

% 

Även 
skolgång 
1847-62 

% 

* • i fc T " 
0,8 1,9 0,0 5,6 

-i-l 19,9 13,4 14,8 19,5 

JL. 38,0 41,3 37,0 33,3 

L 16,5 21,2 20,6 16,6 

1 24,8 22,2 27,6 25,0 

Totalt 
procent 100,0 100,0 100,0 100,0 

Abs. tal 121 104 257 36 

Medelvärde 2,55 2,62 2,38 2,64 

På samma sätt som lasbetypen är be r reno sbedörnn inbarn a något 

högre för dem som gått i skolan. Detta gäller de övergripan

de presentationerna och vid en uopdelninp efter avstånd. • 

Även om antalet individer blir lågt framställs andelen med 

de tre högsta betypen i begreoo 1862 vid en uoodelning efter 

yrkesgrupp på motsvarande sJtt som för läsbstvpen (sid. 199). 
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Tab. 55. Andelen med de tre högsta betygen i begrepp 1062 

uppdelade efter undervisningsform och yrkesgrupp 

(procenttal, N=123). 

Enbart hemundervisn. Även s kolgång 

Yrkesgrupp Totalt 
Abs.tal 

Därav med tre 
högsta betyg 

% 

Totalt Därav med de 
Abs.tal tre högsta 

betygen % 

1. Ämb.-tj.m. m fl ( 2) - (12) (83,5 ) 

2. Bönder (36 ) 61,2 (42) 50,0 

i-8 övriga (18) ( 55,5 ) (13) (30,7 ) 

Totalt (56) 60,8 (67) 52,2 

I denna lilla avgränsade grupp är förhållandet mellan undervis

ningsformerna det omvända. Skolbarnen har lägre betyg. Därmed 

är helhetsmönstret från föregående tabeller genombrutet. Tolk

ningen bör åtminstone bli den att högre betyg för skolbarnen 

är ej säkerställda då granskningen går vidare till allt mindre 

grupper. Däremot återkommer på nytt samma inbördes förhållande 

mellan yrkeskategorierna. För de hemundervisade ligger yrkesgrup-

oerna mycket nära varandra i betyg, bortsett från den första 

yrkesgruppen som nästan helt saknar individer i denna under

visningsform. Från denna yrkesgrupp är flertalet noterade för 

skolgång. De har också de klart högsta betygen. Sedan följer 

för skolgångens del samma rangordning som i fråga om läsbetygen 

(tab. 52). Bondekategorin kommer därnäst i tur. Där återfinns 

högre betyg än för de återstående yrkesgrupperna. 

Också detta resultat leder över till frågan om skolans funktion

er främst i fråga om de sociala faktorerna. Men därom handlar 

senare kapitel. 
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mellan yrkeskategorierna. För de hemundervisade ligger yrkesgrup

perna mycket nära varandra i betyg, bortsett från den första 
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visningsform. Från denna yrkesgrupp är flertalet noterade för 

skolgång. De har också de klart högsta betygen. Sedan följer 

för skolgångens del samma rangordning som i fråga om läsbetygen 

(tab. 52). Bondekategorin kommer därnäst i tur. Där återfinns 

högre betyg än för de återstående yrkesgrupperna. 

Också detta resultat leder över till frågan om skolans funktion

er främst i fråga om de sociala faktorerna. Men därom handlar 

senare kapitel. 



203-

SAMMANFATTNING 

När skolans verksamhet fram till 1862 summeras visar det sig 

att tillsammans 244 elever varit inskrivna, dvs 18,4 pro

cent av de 1295 barnen i skolåldern 1847-62. I den äldre ål

dersgruppen, födda 1832-47, som alltså är i skolåldern senast 

1862, har 24,3 procent eller 186 av tillsammans 777 barn be

vistat skolan. För denna äldre grupp undersöks således hela 

deras skolpliktiga ålder. De yngre kan ha börjat skolan efter 

1862. Både de yngre och de äldre grupperna visar samma hel

hetsbild i fråga om hemundervisning och skolgång. 

De geografiska faktorerna är i första hand avgörande för skol

gången. En halvmils skolväg tycks vara gränsen för en större 

slevrekrytering. 

Därnäst gör sig de sociala faktorerna gällande. Både föräldrar

nas yrkesgrupp och deras kunskaper och begrepp visar samband 

med skolgången. De mer välbeställda familjerna sänder i hög 

grad sina barn till skolan. I byarna närmare skolan kommer bond

barnen därnäst i fråga om elevrekryteringen. I byarna längre 

bort utmärker sig i stället övriga yrkesgrupper med stor andsl 

skolbarn. I det sociala mönstret framträder på nytt skolans 

dubbla funktion som "medborgarskola" och "fattigskola". 

De enbart hemundervisade har genomgående högre närvarofrekvens 

vid husförhöiBn.Här framträder de varandra kompletterande dragen 

i u ndervisningsmönstret. När skolgång saknas intensifieras i 

stället hemundervisningen. 

Skolbarnen uppvisar som regel högre betyg i husförhörslängderna. 

Deras större kunskaper i biblisk historia är särskilt märkbara. 

Men även hos de hemundervisade i övrigt sprids läroboken i det

ta skolans läroämne (sid. 129), vilket spåras i betygen. Läs-

betyg och begreppabedömningar ligger också i stort sett hög

re för skolbarnen. Men skillnaderna är ej entydiga. Vid somliga 

uppdelningar är de utjämnade eller omkastade till de hemunder-
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visades förmån. 

över huvud taget visar också betvgen över till det sociala 

mönstret. De mer välbeställda familjerna har klart högre be

tyg även för de vuxna (kap. 7 och 8). Deras barn går i stor 

utsträckning i skolan och de erhåller sedan också de högre 

betygen i husförhörslängderna. Det omvända gäller for de 

sämre lottade familjerna. - Huru vida dessa betygsskillnader 

för barnen har sin grund i sko lgången eller skall återföras 

på det sociala mönstret återstår att närmare pröva. 



205 

!2ì=§ammanfattning_av_del_!v 

Tillsammans ingår 1295 barn i skolåldern (6-15 år) under ti

den 1847-62 i u ndersökningen. Ds indelas i skolbarn och en

bart hemundervisade barn, 244 respektive 1051 barn. Krite

riet på de förra är att ha v arit inskriven i skol matrikel 

eller slev-förteckningar för skolan. På samma satt känneteck

nas skolbarn i t ex den officiella skolstatistiken. Övriga 

barn i samma Pyar och åldrar betecknas då som enbart hemun

dervisade . 

De båda grupperna av barn jämförs i en rad uopdelningar efter 

bakgrundsdata, förhörs- och kunskapsdata. Olika mätningstill

fällen iakttas i jämförelser över tiden. Ds viktigaste resul

taten bekräftas och fördjuDas i två översikter med hjälp av 

AID-analys. Resultaten är följande: 

1. Den geografiska faktorn lägger grundmönstret för skolgång

en. Byarna närmast skolan har den största andelen barn i 

skolan. Undantag är lots- och tullolatsen Ratan, men där

med berörs ännu en faktor. 

2. Den sociala rekryteringen visar sig nämligen tydligt i 

resultaten. I byarna nära skolan följer rekrytsringen av 

skolbarn i stort sett den sociala rangskalan med största 

andelen skolbarn från de mer välbeställda hemmen. Ï byar

na längre bort däremot uoovisar bondebefolkningen den 

lägsta andelen skolbarn. I stället markeras skolan i v iss 

mån som "fattigskola!i för de sämre lottade barnen. 

3. I nära anslutning till yrkesfaktorn framträder föräldrar-

nas betyg i över sikterna med dataspjälkning. Också dessa 

variabler betonar hemmiljöns samband med elevrekryteringen 

till skolan. 
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4. Födelseår och kon uppvisar skillnader i jämförelser mellan 

undervisningsformerna. De allra äldsta, födda 1832-35, och 

de allra yngsta, födda 1850-56, har den lägsta andelen barn 

i skolan 1847-62. Många av de yngsta börjar emellertid i 

skolan efter 1862. Därför konstateras den största andelen 

skolbarn i mellanåldrarna, födda 1837-49. Gossarna är som 

regel mer företrädda i skolan än flickorna. 

5. Närvaro vid husförhören noteras oftare för de enbart hem-

undervisade och för byarna längre bort från skolan. Husför

hören tycks i någon mån kompensera för bristande skolgång. 

Även det motsatta förhållandet är tänkbart, dvs att de 

som försummas i hemundervisningen i stället får börja i sko

lan. Men då kommer analysen in på kunskapsdata. 

6. Kunskapsdata visar nämligen också tendenser i jämförelserna 

mellan undervisningsformerna. Förkontrollen 1847 pekar tyd

ligt på att låga betyg har samband med rekrytering som skol

elev. Detta sker oavsett ålder. Här bryter naturligtvis 

t ex de geografiska faktorerna fram i mönstret. Men skolan 

fungerar i viss utsträckning som ersättning och hjälp vid 

brister i hemundervisningen. Denna funktion kommer naturligt 

vid mycket nära uppgiften att vara "fattigskola". 

7. I efterkontrollerna av betygen i h usförhörslängderna uppvi

sar skolbarnen allmänt sett bättre resultat. Detta är tyd

ligt för t ex bibelkunskaperna där kunskaper i biblisk his

toria i högre grad noteras för skolbarnen. För läskunnig

heten och begreppet är helhetsbilden densamma. Skolbarnen 

har som regel något högre betyg. Men resultatet är ej enty

digt. Betygen visar över på den sociala faktorn. De bättre 

ställda barnen har högre betyg oavsett skolgång. De sämre 

lottade har lägre betyg trots skolgång. Detta visas i ännu 

en tabell. 
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E. Skolan fungerar 
som "-fattigskola" 

D. Skolan fungerar 
som "medborgarskola 

Yrke N JTT 

1 (14) 70,B : 
2-3 (201) 32,4 : 

Tot. (26 7) 33,7 

B. Enb. hem. (267) 

C. Åv. akolg. (107) 

(23) 91,2 A. Alla barn (374) 

1 (37) 86,5 
2-3 (262) 34,3 

Tot.(374) 38,0 

Tot. Andelen 

Fig. 42. Andslen högsta läsbetyg 1862 dels för samtliga barn 

i skolåldern senast 1862 (A), dels för enbart hem-

undervisade (B) och dels för skolbarn (C) uppdela

de efter yrkeskategorier. 

Av den äldre åldersgruppen återfinns tillsammans 374 i den 

andra längden vid dess utgång 1862 (A). Av dessa har 267 

varit enbart hemundervisade (B), medan 107 också noterats 

för skolgång (C). I en jämförelse mellan tre yrkeskategorier 

uppvisas samma rangordning för samtliga grupper av barn. Yr

kesgrupp 1 har högsta andelen av det högsta läsbetyget (I 1) 
i varje uppdelning. För denna yrkesgrupp och för bondebefolk

ningen (yrkesgrupp 2-3) visar skolbarnen en viss betygshöj

ning. Därmed illustreras än sn gång skolans funktion som för-

bättrare av hemundervisningens kunskaper, dvs som "medbor

garskola" (D). Övriga yrkesgrupper däremot visar i varje upp

delning de lägsta betygen. Skolan får gripa in som "fattig

skola" (E), men den förmår ej höja betygen i husförhörs läng

derna . 

I de följande kapitlen skall jämförelserna för skolans del 

i görligaste mån fullföljas. 



D E L  V  

Y T T E R L I G A R E  J Ä M F Ö R E L S E R  F Ö R  S K O L 

B A R N E N S  D E L  

(22 - 24) 
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22. SKOLGÅNG' DCH SKOLBETYG 

Hittills Har skolbarnen'behandlats i jämför else med sina en

bart hemundervisade kamrater. Skolbarnen har då definierats i 

enlighet med dan officiella skolstatistiken i Bygdeå socken. 

Hår återstår att närmare granska dessa skolbarn dels med av

seende po deras faktiska skolgång och dels med iakttagande 

av deras skolresultat i inlästa kurser och betyg. Därmed får 

begreppet skolbarn en mer differentierad bestämning. Dessutom 

fortsattes uppföljningen av den sociala rekryteringens 

betydelse för skolans verksamhet, 

S K. OLA N S V E R K S A M H E T 

Tillsammans med barnaundervisningen i övrigt har skolans verk
samhet i k orthet beskrivits i fråga om mål, innehåll, under
visning. förhör, tredska och brister (kap, 10). Dessutom har 
den faktiska skolåldern, intrades- och avgångsåldern liksom B-
ven.skolgången årsvis behandlats (kap. 11, 15-17). Bestämmel
serna for skolarbetet framgår av skolreglementet (Bil. 7). 
Dar tecknas lästerminernas längd (§2, med ändring i skolstyr. 
tillägg, mom. 1), det dagliga skolarbetet med lektioner och 
raster (§5; '• -3) samt uppsikten över ordningen ($5:4). I skol
reglementet antyds också de olika undervisningsmomenten (54). 
Av skolans l.-.- varade räkenskaper framgår t ex inköp av stav
nings-, ran lä r;n ings- och räknetabe 11er, Almquists Rättstav
n i n g s l ä r a ,  a f  V i n g e s  L ä r o b o k  i  g e o g r a f i  o c h  h i s t o r i a  o s v  
(Bil. 12). När 125 stycken Biblisk historia av Åkerblom in
köps 1854 sker detta även för avsalu i byarna (sid.129 ). En 
interiör av skolan och skolarbetet i Byg deå ger protokollet 
vid prostVisitationen dan 20-21 september 1851. 

"Följande dagen besöktes och inspekterades församlingens fasta 
folkskola, anlagd i n ärheten av kyrkan. Den befanns vara i gott 
skick och ändamålsenligt inrättad. Nödige läseböcker och tabel
ler voro anskaffade. Skolrummet ljust och rymligt var beräknat 
för 100 barn, men under sista terminen hade endast 14 barn be
gagnat och under terminen förut 20. Över allmogens liknöjdhet 
att insända sina barn till skolan klagades här, som på många 
andra ställen. Enligt det 1846 fastställda reglementet är läs-
tiden fördelad i t venne terminer - från den 1 mars till den 15 
juni och från den 1 sep tember till den 15 november. Barnen in
tages i skolan mellan 6 och 15 år. Vid undervisningen begagnas 
Lancastor-metoden. Läroämnena ävensom lärarens avlöning äro 
efter Ktmgl. Haj : t s nådiga stadsa för folkundervisningen i ri
ket." 

1) Visitationsprotokoll för Bygdeå socken 20-21 sept. 1851, $20 
Lästidens längd anges i sk olstatistiken till 26 veckor per år 
och 6 dagar oer vecka 1647-50 samt 5 dagar oer vecka 1851-60 
(Bil. 11), 
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I de uppgifter som kyrkoherde Bylund lämnar till folkskolein
spektören i m aj 1B62 anges lästiden till i medeltal sex timmar 
om dagen. Där heter det också "Skolsalen i den fasta skolan -
10 alnars längd och 15 alnars bredd, höjd 4 1/2 alnar - är för
sedd med sex fönster, samt ljus och trevlig, och skollärarens 
boningsrum utgöras av kök och kammare och har han dessutom 
rättighet att utom de tider då ting, mantalsskrivning och kro
nouppbörd hållas få begagna de övriga fyra rummen i tingshuset, 
som är sammanbyggt med skolhuset." Skolarbetet beskrivs även. 
"Stavning och innanläsning övas med alla barn varje dag under 
läseterminerna; Nya Testamentet och Vinges läse- och läroböcker 
läsas av de mera försigkomna barnen., i Rätts tavningsläran ha
va 18 undervisats efter Almquists och Vinges läroböcker; i Ka
tekesen 142, i Biblisk historia 78, Skrivning 174, Räkning 95, 
Geografi 37, Historia 25, Naturlära 6, Linearteckning 14, Sång 
96, Gymnastik 45. Antalet sammanräknat unasr de 3 sista åren. 
- Såväl läraren i fasta skolan som småskollärarna hava ordent
ligt skött sitt kall och i levernet förhållit sig anständigt. -
Utom nämnde böcker användes tabeller för den första undervis
ningen i stavning samt Cnattingii läsebok och Psalmböcker för 
övning i inn anläsningen. Geografiska kartor finnas även. -
Skolbarnen hava, efter olika framsteg i kunskaper, varit inde
lade i klasser, vilka dock, såväl gossar som flickor, samtidigt 
varit i skolan närvarande emedan antalet sådant tillåtit." Om 
skolgången fälls omdömet att den varit "Ej synnerligen ordent
lig, och orsaken är föräldrarnas ovilja och liknöjdhet, stundom 
ock deras behov av barnens biträde hemma i arbetet, stundom läg
ger köld och svårt väglag hinder i vägen för skolgången." Till 
sist intygar kyrkoherden att han i sin uppsikt över skolan be
söker den "flera gånger i veckan". 2) 

Denna rapport i maj 1862 kan ställas samman med folkskoleinspek
törens besök i skol an a arma månad. . Den 9 maj 1862 äger in
spektionen rum. Då är att märka att folkskoleinspektören Rose-
nius har varit verksam i norra delen av Bygdeå socken som skol
lärare och brukspredikant 1848-61 och att han fortfarande bor 
kvar i Rcbertsfors. Inspektionsprotokollet återges i sin hel
het för den fasta skolan i Bygdeå. 

"Beträffande den fasta, nära Bygdeå kyrka belägna f n enda egent
liga folkskolan inom distriktet" 

1° Inspektionen ägde rum den 9 maj innevarande år. 

2° Denna skolas verksamhet har icke varit och är icke heller 
ännu reglerad genom någon bestämd läsorning, utan har läraren 
frihet att för varje dag lämpa barnens läxor efter deras mer och 
mindre jämna skolgång och olika framsteg. 

3° A inspektionsdagen funnos 22 gossar och 10 flickor närvaran
de. Dessa hade samtlige någon tid i skolan sysselsatt sig med 
stavning och innanläsning. 20 gossar och 8 flickor hade läst 
katekesen och bland dem hade 10 gossar och 5 flickor kommit till 
bokens slut. 10 gossar och 5 flickor hade läst biblisk historia 
och bland dem hade 3 gossar och 4 flickor genomgått hela läro
boken av Åkerblom. Alla hade börjat öva sig i skrivning och 

2) Uppgift angående Folkundervisningen i B ygdeå, maj 1862. 
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somliga ägde redan en vacker och om skicklig undervisning vitt
nande stil. 15 gossar och 8 flickor hade börjat räkna och den 
mest försigkomne bland gossarna hade kommit till enkel régula 
de tri, därnäst några till bråk. 5 gossar och 5 flickor hade 
läst geografi och den skickligaste bland dem hade genomgått 
den fysiska över Europa, Asien och Afrika samt den politiska 
över Sverige efter läroboken av Vinge. 2 gossar och 2 flickor 
hade läst fäderneslandets historia av samme författare och 3 
ibland dem hade hunnit till lärobokens slut. Några få hade ock 
övat sig i linearteckning. Alla gossarna hade fått undervis
ning och övning i gymnastik; och alla både gossar och flickor 
hade deltagit i sångövning. 

4° God ordning upprätthålles i denna skola - helst dess in
spektor, församlingens kyrkoherde, bor så nära att han däröver 
kan hava ett vakande öga. Stavning och innanläsning funnos ha
va sorgfälligt blivit inövade; ty de fleste bland barnen hade 
icke allenast väl uppfattat stavningsreglerna utan läste ock 
ganska skickligt och ledigt både latinsk och svensk stil. Med 
undantag,av katekesläsningen, vilken här såsom i de flesta 
övriga skolor, befanns hava gått mera ytligt tillväga, hade 
ock barnan väl och grundligt inhämtat vad de läst. Läraren upp
manades att, så vitt möjligt vore, tillse att katekesens utan-
läsning ej finge fortskrida utöver vad han vore i tillfälle 
att enkelt och grundligt förklara. Han äger fullt försvarliga 
insikter och skicklighet, om än icke någon synnerlig lust och 
håg, för fullgörandet av sina åligganden. 

5° Matrikel, journal och examensprotokollsbok förevisades och 
funnos erforderligt fullständiga och skickligt förda. 

6° Undervisningsmaterielen befanns för behovet full tillräck
lig samt i gott och brukbart skick. 

7° Lokalen är sund, rymlig, vacker och fullt ändamålsenligt in
redd. Den hålles ock städse snygg och städad. Någon ventil för 
luftväxling finns väl icke, men en sådan vore ock här överflö
dig. Hela skolhuset är kommunens tillhörighet."^ 

Dessa interiörer från skolans verksamhet får vara bakgrund till 
en närmare beskrivning av skolgången och skolbetygen såsom de 
redovisas i källorna 1847-62. 

3) Berättelse över folkskoleinspektionerna läsåret 1861-62 av 
folkskoleinspektören E A Rose nius, dagtecknat Robertsfors den 
18 juni 1862. 



Skolgången årsvis har redan redovisats (del III 3. Har skall 

varje skolbarn iakttagas i fråga om sin skolgång. I en bila

ga presenteras siffermaterialet mer detaljerat och bl a med 

uppdelning efter kon. Gossarna visar sig genomgående i stör re 

utsträckning ta del i skolverksamheten (Bil. 24). Eftersom 

den sociala rekryteringen ofta år utslagsgivande för skolgång

en görs uppdelningar i första hand efter yrkestillhörigheten 

för barnens familjer. Därmed uppföljs huvudlinjerna ifrån de 

tidigare kapitlen. 

Inskrivningsår och inskrivningsålder 

På samma sätt som i skolstati stiken (del III) markeras skol
verksamhetens variationer över tiden i uppg ifterna om barnens 

inskrivningsår i skolan (tab. 56). 

Tab. 56. Inskrivningsår for eleverna i öygdeå folkskola 1047-

62 med uppdelning efter yrkesgrupp (N=244) 

Yrkesgrupp Inskrivningsår Totalt 

1847 46 49 50 51 52 S3 54 55 56 57 58 59 60 61 62 Abs.tal 

1 11 4 5 6 5 7 2 2 2 1 3 3 3 2 2 1 59 

2-3 43 3 .0 1 0 21 12 2 6 7 1 3 4 1 2 7 113 

4-6 420015903 0 221142 36 

7-6 7 B 0 0 0 0 3 0 1  1 1  1  0 0 1 5  3 6  

Totalt 65 17 5 7 6 41 26 4 12 9 7 9 8 4 9 15 244 

Uppgifterna, som är hämtade ur skolmatri kein och elevförteck-

ningarna, avser kalenderår och visar på ansatserna vid skolans 

start, den därpå följande första avmattningen i rekryteringan, 

de nya krafttagen vid kyrkoherde Bylunds tillträde omkring 1852 

och den nedgång av rekryteringen som på nytt inträder mot 1850-
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talets slut. Denna variation över tiden återkommer i de olika 

yrkesgrupperna utom'för dsn första gruppen, där rekryteringen 

ter sig mera jämn for olika år. Redan därmed har denna yrkes

kategori utmärkt sig som mei" medveten om vikten av ordnad skol

gång. Inskrivningsålriern uppställs på samma sätt rned uppdel

ning eftsr yrkesgrupp (tab. 57). 

Tab. 57. Inskrivningsålder för eleverna i Bygdeå folkskola 

1847-52 med uppdelning efter yrkesgrupp (Na244). 

Inskrivningsålder 
Summa 

Yrkesgrupp ,6 «7 »8 »9 30 51 32 33 54 15 .år. j._-, h ar ar ar ar ar ar ar ar ar ocn äldre Abs.tal 

1 Ä mb.-tj.m. m fl 8 t lJ n O 8 11 4 3 1 0 0 59 

2-3.Bönder 8 13 24 10 20 18 8 5 4 3 113 

4-6 Hartv. m fl C 
.J 12 7 3 4 5 0 0 0 0 36 

7-8.Inhys. m fl 3 3 S 4 4 3 "y / 1 4 1 38 

Totalt 24 44 45 25 39 30 18 7 8 4 244 

Totalt ligger medianvärdet för inskrivningsåldern på 8-9 år. Så 

gamla i gen omsnitt är.barnen från dsn första yrkesgruppen vid sin 

inskrivning. Något yngre är barnen i yrk eskategorin hantverkare 

m fl. Högre inskrivningsålder har både bondebarnen och den fjär

de yrkeskategorins barn. De sistnämnda är i genomsni tt. 10 år vid 

sin inskrivning i skolan. Ter än en tredjedel är 12 år och äldre. 

I dessa iakttagelser skymtar "'fattigskolans" elevrekrytering. 

När hemundervisningen är bristfällig sätts barnen i skolan även 

om de hunnit längre upp i skolåldern (sid. 179). 

Avgångsår och avgångsålder 

Avgångsår ur skolan visar ungefär samma fördelning över tiden 

som inskrivningsår (tab. 56). De flesta noteras vid periodens 

början och under dess mitt. Även efter 1862 går somliga av de 
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yngre eleverna kvar i skolan. Men 1867 och senare är endast 

8 kvar (Bil. 24). Avgångstiden ur skolan iakttages i den 

fortsatta behandlingen av resultaten. Likaså är avgångsål

dern ett mått på skolgångens omfattning (Tab. 58). 

Tab. 58. Avgångsålder för eleverna i Bygdeå folkskola in

skrivna 1847-62 med uppdelning efter föräldrarnas 

yrkestillhörighet (N = 244). 

Avgångsålder Totalt 

Yrkesgrupp 7 8 9 1D 11 12 13 14 15 Äldre Abs. tal Yrkesgrupp 
år år år år år år år år år 

1 Ämb.-tj.m. m fl 3 2 7 9 9 5 7 3 9 5 59 

2-3 Bönder 5 15 7 15 19 14 11 15 9 3 113 

4-6 Hantv. m fl 2 4 6 4 7 3 2 4 3 1 36 

7-8 Inhys. m fl 1 0 1 6 6 7 6 6 1 2 36 

Totalt 11 21 21 34 41 29 26 28 22 11 244 

Totalt är den genomsnittliga avgångsåldern 11-12 år. Skillna

derna mellan yrkeskategorierna är obetydliga. Den sista yr

kesgruppen har dock högre genomsnitt för avgången, 13 år. 

Men då har dessa barn också börjat senare i skolan (Tab. 57). 

Ett bättre mått på skolgångens längd är antalet terminer, för 

vilka barnen noteras i matrikeln och i elevförteckningarna. 

Skoltidens längd 

Försöken att bestämma skolgångens längd kan göras på olika 

sätt. Här utnyttjas antalet terminer för vilka någon notering 

om skolgång återfinns i mat rikeln och/eller elevförteckning

arna, dvs samma noteringar som ligger till grund för att 

barnen respektive terminer registreras som skolbarn i.den 

officiella skolstatistiken (Del III). 
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Tab. 59. Antalet terminer för vilka någon anteckning om del

tagande i skolans verksamhet återfinns i skolmatri-

keln och/eller elevförteckninearna med uppdelning 

efter föräldrarnas yrkestillhörighet (Drocenttal, 

N = 231 ) . 

Antal terminer i skolans verksamhet 

Yrkesgrupp 1 2 3 4 5 B 7 o. Surrma Summa 
mer proc. abs. tal 

1 Ämb. m fl 10,3 8,B 20,7 19,0 10,3 13,8 17,3 100,0 (58) 

2-3 Bönder 44,9 20,5 10,3 8,4 4,7 4,7 6,5 100,0 (107) 

4-6 Hantv. rn fl 30,4 6,0 27,4 6,0 6,0 15,2 9,0 100,0 (33) 

7-8 Inhys. m fl 21,3 33,3 12,0 18,2 6,0 6,0 3,0 100,0 (33) 

Totalt 30,7 17,3 15,6 12,1 6,5 8,7 9,1 100,0 (231) 

Här borträknas de elever som ej kunnat följas närmare i käl

lorna, bl a är en sida förstörd i matrikeln - en högersida 

med anteckningar om betygen. De återstående 231 eleverna har 

i genomsnitt två terminer fått någon anteckning om skolgång. 

För många som noteras i första kolumnen (för en termin) an

tecknas "endast några veckor" eller dylikt i m atrikeln. Dessa 

elever upptas dock i ele vförteckningarna och därmed i skol-

statistiken för motsvarande terminer. De medtages också här 

som skolbarn^ Inånga av b öndernas barn slutar redan efter 

första terminen, 44,9 procent. Anteckning för fem terminer 

eller mer får nära hälften av barnen från den första yrkes

gruppen, en tredjedel av barnen från hantverkarhem m fl hem, 

medan bönderna och den sista yrkeskategorin låter endast en 

sjättedel av barnen besöka skolan under lika lång tid. Det 

sociala mönstret igenkänns ifrån AID-analysen i 

4) Tyvärr föreligger ingen dagbok eller journal för Bygdeå folk
skola denna tid, varför närvaron i skolan låter sig dokumenteras 
endast i de noteringar som finns i mat rikeln och terminsförteck
ningarna . 
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ett tidigare kapitel (sid. 195:). Nu ä r dessa uppgifter om skol

gångens längd tämligen osäkra och grova mått. De behöver kom

pletteras med de skolresultat som återges i matrikeln, som ock

så är examenskatalog. 

SKOLBETYG 

Skolmatrikeln innehåller två slag av resultatredovisning för skol

arbetet. Dels antecknas i särskilda kolumner kursmoment (1, 2, 3) 

i läsning, skrivning och räkning. Dels återges examensbetyg vid 

avgång ur skolan med godkänd examen (Bil. 9 J. 

Kursmoment i läsning, skrivning och räkning 

I uppgifterna om kursmoment återfinns naturligt nog samtliga 

elever utom de tio som endast anges i elevförteckningarna och 

de tre för vilka betygsanteckningarna är förstörda. För innan

läsningen blir fördelningen följande (tab. 60.). 

Tab. 60. Anteckningar om kursmoment i läsning enligt skolma

trikeln med uppdelning efter föräldrarnas yrkesgrupp 

(procenttal, N=231). 

Kursmoment i läsning Summa Summa 

Yrkesgrupp 12 3 proc. abs.tal 

1. Ämb.o.tj.m. m fl 5,2 48,3 46,5 100,0 (58) 

2-3 Bönder 33,6 56,0 9,4 100,0 (107) 

4-6 Hantv. m fl 33,4 39,4 27,2 100,0 (33) 

7-8 Inhys. m fl 36,4 51,5 12,1 100,0 (33) 

Totalt 26, 9 51,5 21,6 100,0 (231 ) 

Skillnaden mellan yrkesgrupperna är tydlig. I den första gruppen 

noteras barnen för högre lärokurser än i de ö vriga. Böndernas 

barn ligger lägst. För skrivning upprepas mönstret. Men där har 
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55 barn ej noterats för någon lärokurs alls (tab. 61). 

Tab. 61. Anteckning om kursmoment i skr ivning snligt skolma-

trikeln med uppdelning efter föräldrarnas yrkestill

hörighet (N-231). 

Kursmoment i skrivning 

Yrkesgrupp Ingen 
anteckn. 

1 2 3 Summa 
proc. 

Summa 
abs.tal 

1. Ämb.o.tj.m m fl 0,0 27, 6 41 ,4 31,0 100,0 (56) 

2-3 Bönder 33,6 50, 4 14 , 0 1,6 100,0 (107) 

4-6 Hantv. m fl 24,2 42, 6 30,2 3,0 100,0 (33) 

7-8 Inhys. m fl 33,4 48, 5 12,1 6,0 100,0 (33) 

Totalt 2 3,0 43, 2 23,0 10,0 100,0 (231 ) 

Totalt har en fjärdedel av barnen ingen anteckning om påbörjad 

skrivundervisning. Dessa återfinns hos bönderna och övriga yr

ken. Den första yrkeskategoriens barn däremot har alla barn med 

i skrivövningarna. Dessa barn hinner också klart längst i skriv

kurserna. Monstret accentueras än mer i lärokurserna för räk

ning (tab, 62). 

Tab. 62. Anteckning om kursmoment i räk ning enligt skolmatrikeln 

med uppdelning efter föräldrarnas yrkestillhörighet 

(procenttal, N=231} 

Kursmoment i räkning 

Yrkesgrupp Ingen 
anteckn. 

1 2 3 Summa 
proc. 

Summa 
abs.tal 

1. Smb.o.tj.m. m fl 10,3 17, 3 29,3 43,1 100,0 (58) 

2-3 Bönder 54,1 32, 7 8,4 4,8 100,0 (107) 

4-6 Hantv. m f1 42,4 27, 3 18,2 12,1 100,0 (33) 

7-6 Inhys. m fl 48,5 21, 3 18,2 6,0 100,0 (33) 

Totalt 41 ,6 26, 4 16,4 15,6 100,0 (231 ) 
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41,6 procent av alla barn saknar anteckning om påbörjad läro

kurs i räkning. Också här utmärker sig den första yrkeskatego

rin med kla rt bättre framsteg i skolarbetet. Böndernas barn 

ligger lägst. Samma sociala mönster kan följas som tidigare. 

Betyg i enskilda ämnen 

Anteckningarna om olika kursmoment i läsning, skrivning och 

räkning gäller således det praktiska undervisningsarbetet. För 

138 barn återfinns dessutom examensbetyg i matrikeln. I Kateke

sen får alla betyg, i biblisk historia och skrivning efter för

skrift nästan alla. I geografi och historia däremot är det en

dast 55 respektive 33 elever som examineras (tab. 63). 

Tab. 63. Antalet givna examensbetyg i enskilda examensämnen 

enligt skolmatrikeln (N=138). 

Läroämnena har rangordnats efter det antal betyg som utdelats. 

Inom varje betyg råder i sin tur en fördelning på olika betygs

steg. Dessa presenteras med uppdelning efter kön i bilaga 24. 

Geografi och historia är ämnen utöver minimikursen. För 55 ele

ver har sådan överkurs dokumenterats. Dessa skall följas i en 

summering av betygen i nästa avsnitt. 

Examensämne 
Ant^lot elevar 
med examensbetyg 

Katekesen 

Biblisk historia 

Skrivning efter förskrift 

Innanläsning 

Räkning 

Rättskrivning 

Geografi 

Historia 

138 

131 

126 

113 

113 

62 

55 

33 



219 

Betyg i lärokurs utöver minimum 

Enligt folkskolestadgan ($ 7) är minimikursen innanläsning, 

religionskunskap, kyrkosång, skrivning och "de fyra räkne

sätten i hela tal". Samma minimum anger Bygdeå skolreglemen

te (5 4:5), dock med tillåtelse för flickorna att slippa 

undervisningen i räkning. En än tydligare markering av över

kursen får ämnena geografi och historia anses vara. 55 ele

ver har examensbetyg i dessa läroämnen. Om räkning i hela 

tal skall utgöra gräns för minimum blir antalet elever 43. 

Både med hänsyn till undantagsbestämmelsen i räkning för 

flickorna och med tanke på den kraftigare markering som 

examensbetyg i geografi och historia innebär har de senare 

ämnena valts att utgöra lärokurs utöver minimum, medan en 

uppdelning efter examensbetyg i räkning hela tal redovisas 

i bilaga 24.^ 

Den officiella skolstatistiken upptar i en särskild kolumn 

antalet "barn vilka äga kunskaper övsr minimum" (Bil. 11). 

För Bygdeå är deras andel totalt 8,3 procent av alla som 

upptas som skolbarn i statistiken för 1847-60. En sådan be

räkning rymmer på alla de fel som tidigare behandlats (del 

III). Den verkliga andelen, totalt 55 elever som läst geo

grafi och historia, av dem som inskrivits 1847-62 ger i stäl-
g J 

let siffran 22,6 procent. Således upprepas ungefär samma 

korrigeringar som för skolgången i sin helhet (del III). 

Denna andel av elever med examensbetyg utöver minimikursen 

skall följas i en rad uppdelningar efter kön, yrkesgrupp, 

avgångsålder och antal terminer i skolan (Tab. 64). Ytter

ligare sifferuppställningar återges i bilaga 24. 

5) Dessutom kan det ibland vara svårt att avgöra hur långt 
varje elev hunnit i räkneläran. "Division i hela tal" och 
"Addition i sorter" skulle då ligga på var sin sida om 
minimigränsen. Ibland kan tveksamhet uppstå härom med hän
syn till övriga examensbetyg för samma elever. 
6) För de 43 elever som läst mer än hela tal i räkning blir 
motsvarande procenttal 17,7 procent. - Medtages endast de elever 
som avgått ur skolan tom 1860, 193 elever, blir andelen, som 
läst geografi och historia, 15,6 procent. 
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Tab. 64. Andelen elever med examensbetyg utöver minimikursen 

med uppdelning efter kön , yrkesgrupp, avgångsålder, 

antal terminer i skolan (procenttal, N = 241 och 

IM - 231). 

Totalt 
Abs. tal 

Därav andelen med betyg 
utöver minimikursen 
Abs. tal % 

Kön (N - 241) 

Gossar (139) 36 25,9 

Flickor (102) 19 18,7 

Yrkesgrupp (N = 241) 

1 Ämb.-tj.m. m fl (58) 36 62,0 

2-3 Bönder (112) 8 7,2 

4-6 Hantv. m fl (35) 8 22,8 

7-8 Inhys. m fl (36) 3 8,3 

Avgångsålder (N = 231) 

16 år och äldre (11 ) 7 63,5 

15 år (22) 13 59,1 

14 år (25) 10 40,0 

13 år (25) 8 32,0 

12 år (28) 5 17,8 

11 år (39) 5 12,8 

10 år (31 ) 6 19,3 

9 år och yngre (20) 1 5,0 

8 år och yngre (31) 0 0,0 

Noteringar antal terminer (N = 231) 

7 och mer (21 ) 16 76,1 

6 (20) 12 60,0 

5 (15) 7 46,6 

4 (28) 10 35,7 

3 (36) 6 15,6 

2 (40) 4 10,0 

1 (71 ) 0 0,0 

Totalt (241) 55 22,8 

(231) 55 23,8 



221 

Som väntat visar betyg i ämnen utöver minimikursen, d v s i 

geografi och historia, samband med avgångsålder och det antal 

terminer under vilka eleverna återfinns i anteckningar na om 

skolans verksamhet. Även att gossarna läst fler ämnen än 

flickorna stämmer med den rådande skolsituationen, där t ex 

skolreglementet tänker sig att flickorna kan befrias från 

räkning (Bil. 7, § 4:5). Också den sociala rekryteringen till 

överkurserna i geog rafi och historia är den väntade. Den 

första yrkeskategoriens barn får till stor andel läsa ut

över minimum, 62,0 procent. Hantverkares, soldaters och tor-

pares barn uppvisar också en påtaglig andel, 22,8 procent. 

De övriga yrkesgrupperna låter sig däremot endast svagt re

presenteras i skolans mer avancerade läroämnen. I bilaga 24 

visas än mer detaljerat betygsfördelningarna. För den av

slutande sammanställningen är emellertid de framtagna ta

bellerna nog. 

SAMMANFATTNING 

Skolans verksamhet belyses i skolreg lementets bestämmelser 

och i de interiörer som inspektionerna 1851 och 1862 lämnar. 

Av allt att döma sker undervisningen i god ordning o ch med 

de för tiden gängse metoderna. Någon föreskriven längd för 

skolgången osv föreligger icke. 

Skolgången kartläggs med hjälp av de samlade notiserna i 

skolmatrikeln och elevförteckningarna. Inskrivningsåren vi

sar samma variationer över tiden som den totala skolstatis-

tiken för Bygdeå socken med en god start 1847, en därpå följ

ande nedgångsperiod, en uppryckning igen omkring 1852, då 

kyrkoherde Bylund tar vid, samt mot 1850-talets slut en ny 

avmattning i rekryteringen. Samma mönster återkommer för 

avgångsåren (Bil. 24). Inträdesåldern och avgångsåldern är 

i genomsnitt cirka 8-9 respektive 11-12 år. Manca barn är 

emellertid både yngre och äldre. Äldst är barnen från de 

sämre lottade familjerna både i fråga om inskrivning och 

avgång. Därmed antyds på nytt "fattigskolans" funktion 
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för barn som länge visar sig ha bristfällig hemundervisning. 

Ett sammanfattande mått på skolgången présenteras i sitt 

samband med yrkesgrupp, nämligen det antal terminer för vil

ka notiser återfinns om deltagande i skolans verksamhet en

ligt matrikeln och elevförteckningarna. Också här visar de 

mer välbeställda familjernas barn den klart störs ta aktivi

teten . 

Resultatet av skolans verksamhet framgår dels av de kursmo

ment i lä sning, skrivning och räkning som barnen får del av 

och dels i de examensbetyg i olika ämnen som redovisas för 

drygt hälften av barnen. Examensbetygen kan sammanfattas med 

den andel som redovisat kunskaper utöver minimikursen, vil

ket här bestäms som betyg i geografi och historia. 55 elever, 

22,6 procent, har noterats för dessa ämnen. Denna andel med 

betyg utöver minimum visar sig vara högre för gossarna än 

för flickorna samt visar sig ha tydligt samband med högre 

avgångsålder och med noteringar för flera terminer i skolans 

verksamhet. För yrkesgruoperna uppträder Då nvtt de typiska 

skillnaderna. Mer än hälften av barnen i ämbets- och tjänste

mannahem m fl har läst över minimum. Även hantverkarnas, 

soldaternas och torparnas barn utm ärker sig med att nästan 

vart fjärde barn tagit del av överkursen. Böndernas barn 

och de sämre lottades barn däremot är endast undantagsvis 

representerade bland dessa mer försigkomna. 

Således beror framgången i skolarbetet - t ex att nå utöver 

minimikursen - i stor utsträckning på skoltidens längd. Men 

båda dessa faktorer i skolarbetet återgår i sin tur på det 

sociala mönstret. Därmed ges också utgångspunkten för en av

slutande sammanställning med husförhörslängderna. 
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DERNA 

Redan tidigare (Del IV) har skolbarnen .järn-Förts med övriga 

barn i fråga om uppgifterna i husffirhorslängderna. Här åter

står att ställa samman skolbarnens skolgång och skolbetyg 

med husförhörslängdernas noteringar. Först gäller samman

ställningen husförhörsdata. 

SKOLBARNENS NÄRVARO VID HUSFÖRHÖREN 

I stort sett antecknas skolbarnen mindre ofta vid husför

hören än övriga barn (sid. 197). Redan däri soåras de båda 

undervisningssystemens varandra kompletterande verksamhet. 

Skolgången gör husförhören mindre angelägna. Frågan är om 

denna iakttagelse ytterligare bekräftas, då skolbarnen i sin 

tur uppdelas efter skolgång och skolbetyg. Andelen barn som 

noterats för husförhör oftare än vartannat år uoodelas ef

ter dessa skoldata i nästa tabell (Tab. 65). 

Tab. 65. Andelen skolbarn som bevistat husförhören oftare än 

vartannat år med uppdelning efter skolgång och skol

betyg (N = 241). 

Anteckning om skolgång 

5 terminer och mer 

4 terminer 

3 terminer 

2 terminer 

1 termin 

Därav andelen närvarande 
vid husförhören oftare 

Totalt än vartannat år 
Abs. tal Abs. tal Procent 

(55) 17 '31,0 

(28) 19 68,0 

(36) 15 41,6 

(40) 24 60,0 

(82) 54 65,9 

Examensbetyg 

över minimum (55) 17 31,0 

Ej över minimum (84) 53 63,0 

Ej examensbetyg (102) 59 58,0 
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Slutsatserna är givna. Såväl ökat deltagande i skolverksam

heten som betyg i flera examensämnen uooträder tillsammans 

med fåtaligare anteckningar för husförhör. Omvänt ger mind

re aktivitet i skolarbetet högre förhörskvot. Därmed för

stärks de tidigare huvudlinjerna. Skol~ och hemundervisning 

kompletterar i viss utsträckning varandra. I husförhörs-

längdernas betyg får de båda undervisningsformerna ännu en 

jämförelsepunkt. 

SKOLBARNENS BETYG ENLIGT HUSFORHflRSLÅNGDERNA 

Också i fråga om betygen i husförhörslängderna har skolbar

nen i stort sett visat sig förmer än övriga barn (kap. 20). 

Skillnaderna är dock starkt beroende av det sociala mönst

ret. När skolbarnen jämförs sinsemellan, visar sig fortfar

ande samma skillnader mellan yrkeskategorierna. Barnen från 

yrkesgrupp 1 domine rar med stor andel höga betyg i husför-

hörslängderna, samtidigt som de har hunnit längre i skolans 

arbete. Men dessa jämförelser sammanförs till de avslutande 

översikterna dels för skolans del i nästa kapit el (kap. 24) 

och dels för folkundervisningen i stort i Bygdeå socken i 

ett av slutkapitlen (kap. 263. 

SAMMANFATTNING 

Husförhör och skolgång tycks i viss mån komplettera varandra 

för skolbarnens del. Mindre deltagande i skolans verksamhet 

innebär i stället flitigare närvaro vid husförhören. Samma 

mönster har framkommit i en jämförelse mellan skolbarn och 

övriga barn i ett tidigare kapitel (kap. 20, sid. 196-198). 

Likaså förfeter större aktivitet i skolarbetet samband med 

högre betyg i husförhörs längderna, vilket skall visas i 

slutkapitlens sammanfattande översikter. 
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Skolgångens samband med de geografiska faktorerna har tidi

gare fastslagits (del IV). Upp till en halvmils skolväg är 

en tydlig gräns för elevrekryteringen. Den sociala bakgrun

den har också belysts. Således har de mer välbeställda 

familjerna de flesta av sina barn i skolan. Dessa barn får 

också gå längre tid i skolan och flertalet av dem når läng

re i skolans läroämnen än övriga barn. Därnäst utmärker sig 

hantverkarnas, soldat- och torparfamiljernas barn. Sist kom

mer böndernas barn och barnen från de ekonomiskt sämst ställ

da familjerna. För att gripa tillbaka på d et ursprungliga 

schemat (Fig. 1) kan det sociala mönstret för skolbarnens 

del återges på följande sätt (Fig. 43). 

2-3. Bönder 

Yrkesgrupp 

Skolbarn (N = 238 ) 

35 

36 

4-6. 

Läst över minimum 

Yrkesgr. 

35 62,5 

22,9 

E.j l äst över minimum 

Yrkesgr. N % 

21 37,5 

103 92,8 

27 77,1 

33 91,6 

2-3. 

Fig. 43. Skolbarnen uppdelade efter yrkesgrupp och efter 

lästa läroämnen. 

För att kunna fullfölja jämförelsen i fråga om läsbetygen 

medtages endast de barn som har både läsbetyg och skolre-



226 

sultat bevarade i dokumenten. Uppdelningen efter sociala fak

torer sker på väntat sätt. Huvudparten av den första yrkes

gruppens barn - vilka i och för sig är klart överrepresente

rade i skolan jämfört med andra yrkeskategorier (del IV) -

har också läst över minimikursen. De övriga yrkesgrupperna 

kommer långt efter procentuellt sett. Skillnaderna kvarstår 

mellan yrkesgrupperna, när barnen jämförs i husförhörsläng-

dernas läsbetyg (Fig. 44). 

Skolbarn (N = 238 ) 

Yrke Tot. Andelen högsta 
Abs. läsbetyg i 1 
tal Abs. tal % 

1. 56 45 80, 3 
2-3. 111 41 38,0 
4-6. 35 8 22,8 
7-8. 36 10 27,8 

Tot. 238 104 43,6 

Läst över minimum (N = 54 ) 

Yrke Tot. Andelen högsta 
Abs. läsbetyg 1 1 
tal Abs. tal % 

1 . 35 30 85,7 
2-3. 8 6 — 

4-6. 8 4 — 

7-8. 3 3 — 

Tot. 54 43 79,5 

Ej läst : över minimum (N=184) 

Yrke Tot. Andelen högsta 
Abs. läsbetyg 1 X 
tal Abs. tal % 

1. 21 15 71,5 
2-3. 103 35 34,0 
4-6. 27 4 14,8 
7-8. 33 7 21,2 

Tot,. 184 61 33,2 

Fig. 44. Skolbarnen uppdelade efter yrkesgrupp, lästa läro

ämnen i skolan samt läsbetyg i husförhörslängderna 

1847-73. 

Läsbetygen är tagna som eftermätningar i husförhörslängderna 

1847-73, varvid endast elva betyg faller inom den andra läng

den 1846-52, medan huvudparten, 158 betyg, ges i den sista 

längden 1863-73. Dessa betyg väljs för att så många skolbarn 

som möjligt skall komma rr>ed i jämförelsen. De som har läst 

över minimum visar också högre läsbetyg. Skillnaderna mellan 
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yrkesgrupperna bibehålls likväl även för läsbetygens del. 

Denna sammanställning får sammanfatta resultatet från sko

lans verksamhet. Större prestationer i skolan visar samband 
1 ) 

med högre läsbetyg i husförhörslängderna. Högre betyg ar 

klart sammankopplat med större aktivitet i kunskapsinhämtningen 

osv. Nen detta skall diskuteras i avslutningskapitlen, där 

de sociala faktorerna ställs in i helhetsbilden av den totala 

folkundervisningen. 

1) Motsvarande resultat ges för begreppet,vilket diskuteras 

i kap. 26 och visas i bilaga 25. 



D I S K U S S 

D E L  V  

i o n  a v  r  

( 2 5  -

I  

F S U L T A T E N 

2 7 ) 



229 

ii&«^kküaterialet=ggh = d|n=kvantitatiyas5metgden.3kälukritik 

Syftet med undersökningen har varit att presentera och grans

ka ett konkret historiskt material, utpröva metoder för be

arbetning därav samt utvinna slutsatser och synpunkter som 

kan vara utgångspunkter för fortsatta undersökningar. 

KÄLLMATERIALET 

De svenska och finska husförhörslängderna utgör ett unikt 

historiskt källmaterial med alla sockenbor uppställda efter 

hushåll och by. De ursprungliga anteckningarna om förhör och 

kunskaper för varje individ upptar till en början det störs

ta utrymmet i dessa längder. Alltsedan 1600-talet tillfogas 

emellertid också andra uppgifter om t ex födelseår, civil

stånd, yrke, in- och utflyttning. Därmed innehåller husför-

hörslängderna ett stort antal persondata, förhörs- och kun

skapsdata. En sådan längd eller en serie sådana längder er

bjuder en ingående beskrivning av sockenbornas liv under 

kortare eller längre tidsperioder. 

I denna undersökning har fyra upplagor av husförhörslängder 

i Bygdeå socken behandlats. Totalt sträcker de sig över åren 

1839-73 men intensivundersökningen har koncentrerats till 

perioden 1847-62. Det har då visat sig att husförhörsläng-

dernas uppgifter är möjliga att insamla och behandla genom 

att varje individ följs i de olika källorna. Detta gäller 

både serien av husförhörslängder liksom även andra parallel

la källor, t ex flyttningslängder, mantalslängder eller do

kument från skolans verksamhet. Därigenom ges möjlighet till 

en ingående källgranskning med en uppföljning av data för 

enskilda individer samt till en detaljerad jämförelse av 

t ex kyrkans och skolans undervisningsverksamhet. Men möj

ligheterna därtill förverkligas i större utsträckning endast 

genom en kvantitativ metod. 
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DEN KVANTITATIVA METODEN 

Insamling och kodning av data 

Summariska beräkningar för t ex enstaka år i en husförhors-

längd ger ej alls rättvisa åt de varierande uppgifter för 

enskilda individer som bildar dessa längders inre struktur. 

Både tidsfaktorn och de enskilda individerna behöver samti

digt hållas under kontroll för att uppgifter av olika slag 

skall framträda på rätt sätt. Detta gäller då både allmänna 

persondata, förhörs- och kunskapsdata. En sådan datainsam

ling och databehandling måste ske genom att källdata till-

ordnas varje enskild individ, som i sin tur alltså följs år 

för år i de olika källorna. För att kunna utnyttja den mo

derna datatekniken klassificeras och kvantifieras de olika 

typerna av data i - som regel enkla - numeriska kodsystem. 

Databehandling 

I databehandlingen erbjuds en rik variation av datauppställ

ningar. Dels ställs t ex betygsdata vid bestämda tidpunkter 

samman med en rad andra faktorer såsom födelseår, kön, yr

kesgrupp osv och dels görs jämförelser över tiden av be

tygen för samma individer i två eller flera upplagor av hus-

förhörslängder. Vidare utförs för- och efterkontroller av 

skolgångens omfattning och betydelse för barnen i skolåldern. 

Genom att följa de enskilda individerna år från år granskas 

också ingående den officiella summariska statistiken eller 

ges möjlighet till en detaljerad källanalys. Alla dessa möj

ligheter har utnyttjats och visat sin användbarhet i denna 

rapport. 

I den statistiska behandlingen har en bestämd strategi följts. 

Först redovisas de enskilda variablernas indelning i klasser. 

För somliga variabler är klassindelningen mycket utförlig 

t ex för födelseår eller förhörs- och nattvardskvot. Då re

dovisas sammanslagningar av klasserna på lämpligt sätt i 

hopade frekvensfördelningar. Sådana variabelbeskrivningar 

ingår i bilagorna till de olika kapitlen. 
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En överblick av den totala datamassan ges då variablerna 

Korstabuleras mot varandra. Korstabellernas innehåll åter

ges i två slag av koefficienter. För tabeller med större an

tal rader och kolumner beräknas kontingenskoefficienten C, 

medan phi-koefficienten, <f>, lämnar information om den korre

lation som föreligger då variablerna dikotomiseras till fyr

fältstabeller. När C och <t> överensstämmer nära med varandra 

kan den senare med fördel nyttjas i de fortsatta analyserna. 

Det sker också t ex då tre variabler samordnas i gemensamma 

datauppställningar. 

Tudelningar av variablerna äger rum också i den automati ska 

interaktionsanalys, AID-analys, som får fullfölja databe

handlingen i vissa fall eller i sin tur får vara utgångs

punkt för fortsatta bearbetningar. 

Databehandlingen går således från översikter av datamassan 

i sin helhet och till uppdelningar av datamassan i analy

serande syfte för att åter gripa tillbaka på den totala bil

den av variablernas samlade information. Denna strategi i 

det statistiska arbetet har visat sig användbar vid detta 

slag av studier. 

Slutsatser om den kvantitativa metoden 

Den moderna datatekniken möjliggör omfattande datainsamling

ar med många olika slag av uppgifter för stora grupper av 

individer. Insamlade data kan sedan behandlas i en rik va

riation av datauppställningar, som medger långt drivna ana

lyser. 

Inte minst lämpar sig de kyrkliga husförhörslängderna utom

ordentligt väl för detta slag av databehandling. Deras in

nehåll är alltför komplicerat för summariska utvärderingar. 

I stället är deras syfte och bruk just sådant att den indi

viduella datainsamlingen och databehandlingen faller sig 

naturlig. Den gör på ett genuint sätt rättvisa åt källor

nas tillkomst och syfte. I denna databehandling följs de 
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enskilda individerna på ett sätt som svarar mot. hur de in

kommit och varit skrivna kortare eller längre tid i läng

derna. Dessutom kan på detta sätt husförhörslängdernas sam

lade information behandlas årsvis eller för längre tidspe

rioder eller uppgifter från parallella källor tillordnas 

samma individer för jämförelser och gemensam utvärdering. 

Därmed läggs också grunden för en ingående källkritik. 

KÄLLKRITISKA SYNPUNKTER 

Olika bedömare har noterat sina skattningar i husförhörs-

längderna. Huvudansvarig för den första längden, 1838-45, 

är kyrkoherde Sellin, för den andra upplagan, 1846-52, både 

kyrkoherde Sellin och åtminstone tidvis vice pastor Söder

mark, samt för de båda senare upplagorna, 1853-62 och 1853-

73, kyrkoherde Bylund. Dessutom har komminister Nygren hela 

tiden också varit verksam inom socknen. Men de variationer 

i bet ygsättningen som kan urskiljas återförs tydligast till 

perioderna för de olika huvudansvariga. 

När samma individer följs i de olika upplagorna framträder 

t ex för läsbetygen en märkbar sänkning av det högsta läs-

betyget i den tredje längden. Dock uppvisar de individer som 

kvarstår i längderna sedan de första upplagorna fortfarande 

högre betyg även i de båda senare längderna. Här spåras av 

allt att döma ett beroende av tidigare högre betygsfördel

ningar. 

För betyget i begrepp erbjuds en ännu känsligare analys. Där 

uppträder nämligen särskilt i den andra längden ett konstrue

rat mellansteg i skalan ( L_3. I och för sig avslöjar denna 

nykonstruktion något av bedömningarnas inre struktur. Dels 

ger symbolernas konfiguration på ett naturligt sätt anled

ning till detta mellansteg. Dels torde det ha uppkommit i 

analogi med de femgradiga läsbetygen och med katekesens fem 

huvudstycken. Det låter i varje fall ana hur bedömningarna 

på ett intuitivt sätt ges i fem intervall. Som regel faller 

huvudparten av bedömningarna fortfarande på det ordinarie 

mellersta skalsteget fil, även då det konstruerade betygs

steget tillämpas. Det gäller t ex den första och de båda se
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nare av de här behandlade upplagorna. Den andra längden utgör 

emellertid ett undantag. I den förs flertalet till det kon

struerade andra betygstecknet. Även om detta i viss mån kan 

ses endast som ett skrivsätt i denna längd, ger dock växling

en mellan de båda mellanbetygen en värdefull möjlighet att 

närmare iakttaga skattningarnas egenskaper. - Märklig är 

den korrigering tillbaka till en mer ordinarie fördelning 

som sker i den tredje och fjärde upplagan. Dock utnyttjas 

det konstruerade andra betygstecknet anmärkningsvärt ofta 

även i den tredje längden, nämligen för de nyligen inskrivna 

1860-62. 

Betygen i skolan återges med de kursmoment eleverna har note

rats för i skolmatrikeln. Sådana kvantitativa kunskapsmått 

behöver knappast återföras på lärarens subjektiva bedömning

ar. De stämmer också väl överens med den tid de olika ele

verna går i skolan. Därmed blir frågan om beroende mellan 

lärare och präst i betygsbedömningarna mer lätthanterlig. 

- En annan i akttagelse härvidlag är att läraren ej tycks ha 

någon insyn i h usförhörslängderna. Även läraren erhåller t ex 

betyg i dessa längder.' - Däremot ha r kyrkoherden inblick i 

skolarbetet. Hur mycket hänsyn som tas därtill i betygsätt

ningen i husförhörslängderna är svårbestämt. Snarast torde 

prästerskapet betrakta skolverksamheten endast som en del av 

den totala folkundervisningen i församlingen och därmed på 

traditionellt sätt bedöma även det ringa antalet skolbarn i 

likhet med övriga sockenbor, gamla och unga. Denna betygs-

givning tycks vara mycket medveten under denna tid just för 

barnen i skolåld ern. På husförhören jämförs och jämställs 

skolbarn och övriga barn uttryckligen i sina framsteg (jfr 

sid. 163). I fråga om bibelkunskaperna får skolbarnen sin 

belöning med noteringar för biblisk historia (sid. 187-189). 

För övrigt är mönstret påfallande likartat för både skolbarn 

och övriga barn i husför hörslängdernas betyg. 

DISKUSSION AV BETYGSÄTTNINGEN 

Noggrannheten i husförhörslängdernas betyg har diskuterats 

på olika sätt. Vägledande för diskussionen är dels före

skrifterna för betygsättningen, dels bedömarnas egna utsa

gor, dels de faktiska betygsnoteringarna och en jämförelse 

med skolans betyg. 
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Föreskrifter for betygsättningen 

Visserligen ger föreskrifterna, som är tryckta på husförhörs-

längdernas försättsblad,inget direkt bevisvärde för hur den 

aktuella betygsgivningen har skett, men de uttryckliga be

stämmelserna kan vara utgångspunkt för en sammanfattande 

diskussion. 

"Vidare och på det en så inrättad längd eller bok må i alla 
händelser och avseenden tjäna till de mera och mindre vikti
ga ändamål, som kyrkordningen och mångfaldige andra författ
ningar åsyfta, bör prästerskapet föl"1 varje person uti be
höriga kolumner anteckna icke annat än vad de igenom an
ställda förhör, upptedda ordentliga bevis m m med visshet 
veta och känna om födeisår, naturgåvor, färdighet att läsa 
i bok, kunskaps - och förståndsodling, levnad och seder, var
vid de anordnade signa eller tecken oförändrade nyttjas; och 
skola dessa alltid inom stiftet behålla densamma bemärkelse 
och mening, som dem igenom förklaringen här nedanför given 
är; även som samma ord och talesätt, varmed tecknens bemär
kelse äro förklarade böra nyttjas uti de bevis som präster
skapet av flera anledningar meddelar, i synnerhet dem vilka 
flytta ut ur församlingen."1-' 

I föreskrifterna betonas att anteckningarna i husförhörs-

längderna skall grunda sig på vad bedömaren med visshet vet 

och känner till i fråga om naturgåvor, läskunnighet m m. 

Bedömarna i Bygdeå intygar för egen del att så också har 

skett, vilket framgår av det följande. 

Bedömarnas egna utsagor 

Redan förberedelserna för skolans start innebär särskilda 

registreringar av barnens kunskaper i de s k skolplikts-

längderna (Bil. 8). De första rapporterna till domkapitlet 

betonar också prästerskapets noggranna kontroll av hemun

dervisningen. När skolgången ej får den tillslutning som 

väntats heter det t ex att skolstyrelsen "tills vidare lå

tit sig nöja med föräldrarnas undervisning i hemmet och 

prästerskapets noggranna undersökning vid husförehören, 

huru denna undervisning vårdas, samt att de i kristendoms

1) "Till efterrättelse", Bil. 1 
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kunskaperna svagaste antecknas och till ovägerlig inställel-
2 ) 

se i skolan anmanas". Sådana förteckningar över de svaga 

i kunskaperna är bevarade från åren 1849-50. Det nyss givna 

citatet av kyrkoherde Sellin kan kompletteras med ett citat 

från vice pastor Södermark i rapporten 1850. "Barnaundervis

ningen vårdas i allmänhet sorgfälligt av allmogen härstädes 

och de flesta bland dess barn erhålla i föräldra hemmet nö-
3 ) 

dig undervisning i kristendomskunskaperna."" Kyrkoherde 

Bylund är tidigare citerad i sina rapporter till domkapit

let (kap. 10). Under hans tid intensifieras förhören, de 

alltför stora husförhörslagen delas, lärarens ambulerande 

förhör i byarna på börjas osv. Bylund betonar i sina års

rapporter den tydligen goda kännedom om kunskaperna som er

hålls vid husförhören och vid ungdomens konfirmationsläs-
4 ) 

ning. Den sistnämnda formen av undervisning lägger sig 

Bylund synnerligen vinn om. I planeringen för sin verksam

het deklarerar han en utökad undervisning utöver de två 
5 ) 

veckor som dittills anslagits. Då måste ihågkommas att 

barnen redan före lästidens början utantill behärskar Lilla 

katekesen med förklaringar. Vid Visitationen 1867 noteras 

också en ovanligt lång konfirmationsberedelse för Bygdeå 
6 ) 

socken. I sin ämbetsberättelse 1871 beskriver Bylund den 

utökade konfirmationsläsningen. "Konfirmationsundervisning

en börjar i oktober och fortgår under april, maj och juni 

månader, vanligen 6 veckor med 5 undervisningsdagar i varje. 

På mellantiderna hava barnen hemläxor i Bibliska historien 

och till utanläsning några av våra härligaste kärnpsalmer. 

I samma memorial ger Bylund också ett utlåtande om tillför

litligheten i husförhörslängdernas betygsnoteringar. "För-

2) Uppgifter om folkundervisningen i Bvgdeå socken, 4 augus
ti 1849. 
3) Uppgifter om folkundervisningen i Bygdeå sock en, 20 juli 
1850. 
4) Uppgifter om folkundervisningen i Bygdeå socken, 1851-60. 
5) Visitationsprotokoll för Bygdeå socken, 21 september 1851, 
$ 8 . 
6) Visitationsprotokoll för Bygdeå socken, 27-28 september 
1867, § 18. 
7) Ödmjukt memorial av kyrkoherde Bylund, 1871. 
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hör med de flyttande hållas icke, dels emedan läsmärkena i 

husförhörsböckerna tillförlitligt angiva de flyttandes kris

tendomskunskap, dels ock därför att de sällan infinna sig 

personligen för att anmäla sig till utflyttning och avhämta 

attest." 

Till detta skall fogas den nära kontakt som har rått mellan 

prästerskapet och läraren. Kyrkoherde Bylund målar den ge

mensamma situationen för bedömarna av sockenbornas kunskap

er i sin rapport 1862. "I allmänhet äro föräldrarne något 

liknöjda för sina barns skolgång, men vårda sig dock någor

lunda om barnens undervisning i hemmet, varöver präster

skapet också vakar, och är i tillfälle att vid husförhören 

utröna, då jämväl läraren i fasta skolan merendels åtföljer. 

Möjligen kan väl ett och annat barn läsa klent, helst i bör

jan av skolåldern, men orsaken därtill är dels föräldrarnas 

vårdslöshet, djupa fattigdom och okunnighet i stavning, dels 
8 ) 

ock några barns naturfel." 

Sådana självvittnesbörd behöver ej vara särskilt säkra bevis 

på noggrannheten i bedöm ningarna. De skall ses i sitt sam

manhang med den faktiska betygsättningen. 

Betygsanteckningarnas innebörd 

Betygsanteckningarnas innebörd har diskuterats i de tidigare 

kapitlen. Husförhörslängdernas anteckningar om utantillkun-

skaper (kap. 6) och skolmatrikelns skolbetyg (kap. 22) är 

tämligen okomplicerade. De anger nämligen helt enkelt vilka 

kursmoment som var och en har tillägnat sig. 

Läsbetygen i husförhcrslängderna är likaså tämligen entydi

ga till sin innebörd även om den exakta graden av läsförmå

ga kan vara svårbestämd enligt vårt nutida sätt att se. Kri

teriet på god läsfärdighet har diskuterats i ett särskilt 

kapitel ( kap -.7) . 

8) Uppgifter om folkundervisningen i Bygdeå socken, maj 1862. 
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Skattningarna av begrepp i husfö rhörslängderna är de mest 

svårtolkade. De gjorda antagandena (kap. 8) om tre kompo

nenter i dessa betyg har ej behövt tillbakavisas. Begreppet 

synes dels avse förståelsen av kristendomskunskaperna, dels 

ha samband rned läsfärdigheten och dels också ha ett inslag 

av de tidigare anteckningarna om "naturgåvor". Men även 

dessa slutsatser måste bli föremål för fortsatta undersök-
9) 

ningar. 

Bstygsanteckningarnas samband med varandra och med bakom

liggande faktorer har diskuterats i rapportens olika delar. 

Diskussionen härav sammanfattas i nästa kapitel. 

9) En viktig utgångspunkt i det fortsatta källkritiska ar
betet utgör Sjöstrand (1971), där även betygsskattningarna 
i kyrkans husförhörslängder ingående behandlas. 
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En beskrivning av folkundervisningen i Bygdeå socken vid mit

ten av 1800-talet har vuxit fram i rapportens olika avsnitt. 

Från de olika delarna sammanfogas här till sist en helhets

bild. Dan griper i sin tur tillbaka på de första uppställ

ningarna av undersökningens disposition och innehåll (Kap. 

1  ) .  

sammanställning AV RESULTATEN 

Först sammanställs resultaten med ledning av det uppsatta 

analysschemat (Fig. 2, kap. 1). De data som närmast bearbe

tats är förhörs- och kunskapsdata i husförhörslängderna samt 

skoldata. Bland dessa data utväljs i denna presentation be

tyg i begrepp, skolgång och skolbetyg. De bakomliggande fak

torerna har rangordnats efter sina samband med ovannämnda 

data. De som har de tydligaste sambanden upptas i schemat. 

Övriga faktorer har behandlats i de olika kapitlen (Fig. 45). 

DEL II DEL III-IV DEL V 

a) Begrepp visar 
samband med 

yrkesgrupp 
nattvardsgång 
kön 
avstånd 
inskrivning ihusfhl 

(Kap. 8) 

b) Skolgång visar 
samband med 

avstånd 
yrkesgrupp 
föräldr.be?repp 
födelseår 
kön 

(Kan. 20) 

c) Skolbetyg visar 
samband med 

antal terminer 
avgångsålder 
yrkesgrupp 
kön 

(Kap, 22) 

Fig. 45. Sammanställning av resultaten för betvg i beg repp, 

skolgång och skolbetyg och en rangordning av deras 

samband med bakomliggande faktorer. 
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Betygen i begrepp (a) visar påtagligt samband med nattvards

gång och kön. Däri ligger av allt att döma en antydan om inne

börden i denna svårto lkade variabel. Sålunda skulle begreppet 

avse bl a förståelsen av kristendomskunskaperna, vilket skulle 

förklara att de flitigare nattvardsgästerna och kvinnorna er

håller högre betyg. De förra torde då genom ett mera aktivt 

deltagande i församlingslivet och de senare, kvinnorna, torde 

genom sitt större ansvar för katekesundervisningen i hemmen 

äga mera insikter i de kunskaper som den kyrkliga folkundervis

ningen avser. Även andra förklaringar kan naturligtvis tänkas. 

De här antydda förslagen måste bli föremål för ytterligare pröv

ning i nya studier . 

Att de som har bott längre bort från kyrkbyn eller att de som 

nyl igen inskrivits i husförhörslängderna tycks få lägre betyg 

i begrepp skulle i stället bära vittne om noggrannheten i- skatt

ningarna. De nämnda kategorierna är ej tillräckligt väl kända 

för en mer differentierad betygsättning i likhet med de närbo

ende eller de sedan en längre tid kvarboende. Men också sådana 

iakttagelser behöver bli föremål för ytterligare studium. 

För barnen i skolåldern märks främst att skolgången har samband 

med skolvägens längd (b) eller att skolbetygen har samband med 

antalet terminer i skolan (c) eller att skoldata har samband 

med kön så till vida att gossarna går i skolan i större ut

sträckning än flickorna (b - c). 

Genomgående för resultaten är emellertid att det sociala mönstret 

tydligt träder fram i varje del av undersökningen (a - c). Detta 

gäller både i analysen av husförhörslängdernas förhörs- och kun

skapsdata (a) och i behandlingen av skoldata (b - c). Hela tiden 

intar yrkesfaktorerna en framträdande plats i rangordningen av 

förklarande faktorer. Denna övergripande aspekt på resultaten 

sammanfattas till sist i en öve rsikt, där hänsyn tas både till 

olika undervisningsformer, betyg i husförhörslängderna, skolre-

sultat samt yrkesgrupp (Fig. 46). 
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Figuren sammanfattar resultaten i de olika avsnitten. Mot

svarande siffermaterial återfinns i respektive kapitel. En 

övergripande sifferpresentation som svarar mot figuren åter

ges i en bilaga (Bil. 25). Men här är en resonerande kommen

tar mer användbar. Alla, både vuxna och barn, får del av den 

traditionella kyrkliga folkundervisningen (A). De flesta 

barn får fortsättningsvis endast denna hemundervisning., even

tuellt förstärkt av lärarens besök i de mer avlägsna byarna 

(B). En mindre andel barn går dessutom i skolan, särskilt 

då i de m er närliggande byarna (C). Bomliga av dessa skol

barn når kunskaper i skolan utöver minimikursen (D). Dessa 

uppvisar då också de högsta betygen i husförhörs längderna, 

vilket även gäller skolbarnen i stort (C) i jämförelse med 

övriga barn (B). 

Men då är de mer välbeställda familjernas barn, yrkesgrupp 1, 

mycket starkt överrepresenterade i skolan (C~E). Denna yrkes

kategori har också genomgående de klart högsta betygen vid 

alla uppdelningar (A-E). Således skulle dessa familjers 

större aktivitet i fråga om skolverksamheten kunna sägas 

karakterisera en hemmiljö som är stimulerande för kunskaps

inhämtning (skolgång) och därmed också med skäl kan tänkas 
1 ) 

svara mot högre betyg i t ex husförhörslängdorna. 

Om istället yrkesgrupperna 7-8 följs i diagrammet, återfinns 

deras barn i skolan med ofta lägre betyg (C) än kamraterna i 

samma yrkeskategorier med enbart hemundervisning (B) och 

fortfarande med lägre betyg för dem som ej nått över minimum 

i skolans kurser (E). För dessa barn fungerar skolan snarast 

som "fattigskola". De barn som har bristfällig hemundervis

ning uppspåras i husförhören och sätts i skola. Ofta är de 

något äldre än sina kamrater och de når som regel ej lika 

långt i sitt skolarbete (kap. 22). För flertalet skolbarn 

får dock skolan anses fylla sin avsedda uppgift som "med

borgarskola", d \/ s ge undervisning och kunskaper som utgör 

1) Detta samband mellan hemmiljön och t ex skolgång dokumen
teras alltjämt i våra dagar. Jfr t ex Flinck (1965), Gordon 
(1970), Husen (1970). 
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sn fortsättning på och ett direkt t illskott till den gängse 

hemundsrvisningen. 

DISKUSSION AV FOLKUNDERVISNINGEN I BYGDEÅ VID 1BOQ -TALETS MITT 

Don första folkskoleinsoektôrsberâttcîlsen för f5vre Norrland 

1861-63 tords ge dori bästa upofattningen om betydelsen av de 

resultat som erhållits angående folkundervisningen i Byede* 
2 ) 

socken. Detta särskilt som dsn förste folkskoleinspektören, 

E A Rosenius, varit verksam som brukspredikant och lärare i 

Bygdeå norra sockendsl 1848-1861 och fortfarands bor kvar i 

socknen som folkskoleinspektör, när redogörelsen skrivs i 

juni 1863. Mycket i berättelsen påminner om förhållandena i 

Bygdeå, t ex avsnitten om åtgärderna mot tredskande föräldrar 

eller om lärarnas resor ute i byarna. Det som sägs om hemun

dervisningen och skolgången torde också i hög grad vara till-

lämpligt på Bygdeå sucke n. Hemundervisningen både kritiseras 

och lovordas. Den kritiseras på grund av so mliga föräldrars 

oförmåga och försumlighet i handledningen av barnen. Skol

undervisningen måste komma till och höja folkets bildning. 

Samtidigt vill Rosenius ej att aktiviteten i hemmen skall 

avtaga. Därom är redan citerat (sid. 132). Han tänker sig 

att en samverkan mellan hemmpt och skolan är det bästa för 

framtiden. 

"Med tiden, sedan först tillräckligt många "egentliga" folk
skolor blivit anlagda och föräldrar och målsmän blivit satta 
i nödvändigheten att där ordentligt inställa sina barn, måste 
det komma därhän att den ene brodern och systern skall i 
stavning och innanläsning kunna skickligt handleda den andra; 
och omsider da dessa hunnit uppväxa, skola de lyfta hela bör
dan av småskolorna från statens skuldror och själva finnas 
vara, en och var för sina barn, - de ömmaste och bästa små
skolelärare ... Må den tiden snart kunna komma.' 

2) Berättelser om folkskolorna i riket 1861-63 (1865) i av
snittet om Härnösands stift, sid. 19-51 av E A Rosenius. 
3) Sid. 30 i nämnda berättelse (not. 2). 
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Rosenius våndas med den problematik som kännetecknar folksko

lans kris under inledningsskedet. Â ena sidan yrkar han på en 

lagstiftning om att alla barn skall ha intyg av en examinerad 

lärare om att de inhämtat kunskaper motsvarande minimikursen 

i folkskolan, innan de får börja konfirmationsläsningen. Â 

andra sidan önskar han en fortsatt aktivitet och medverkan 

från hemmens sida som stöd i barnaundervisningen. De båda 

undervisningssystemen eriper in i varandra, vilket också 

framgått av materialet från Bygdeå socken (Fig. 47). 

SKOLANS VERKSAMHET 

A) Den traditionsila 
kyrkliga folkunder
visningen för alla, 
både vuxna och barn 

C) Skolgång (jämte 
hemundervisning) för 
skolbarnen 

B) Enbart gängse hem
undervisning för öv
riga barn 

KYRKANS FOLKUNDERVISNING 

d) Skolan fungerar 
som "medborgarskola" 

E) Skolan fungerar 
som "fattigskola" 

Fig. 47. Folkundervisningen vid 1800-talets mitt. 

Två undervisningssystem griper in i varandra. Det nya systemet 

skall taga vid efter det gamla och leda fram till en definitiv 

förbättring av barnundervisningen med bl a ordnad e kunskaper i 

skrivning och räkning. Processen är krisartad. De båda syste

men har en tendens att alltför mycket utesluta varandra. När 

t ex skolgången ensidigt betonas minskar aktiviteten i hem

undervisningen alltför hastigt. När istället möjligheten till 

av skolan erkänd hemundervisning utnyttjas i al ltför hög grad 

stannar skolverksamheten av till stor del. En samordning av 

de båda systemen eftersträvas. Då skall skolans verksamhet 

kunna växa till alltmer, men med verksamt stöd av den gängse 

hemundervisningen. Detta är folkundervisningens kris och ut-



244 

veckling under IQOO-talets mittperiod. På denna kris och på 

danna utveckling i Bygdeå socken har denna rapport lämnat 

bevis. 
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27. UPPSIAG TILL FORTSATT FORSKNING >8K9SCB> ! I V e s a s B s s a e a s s 8 s s s s a a s s a s s 8  

Undersökningen är tidsmässigt och geografiskt begränsad. 

Generaliseringar kan ej utan vidare göras till andra tider 

eller större områden. Istället får resultaten ge uopslag 

till fortsatt forskning. 

1. Exempel på det historiska kallmaterialet har demonstre
rats. Samma slag av källor och med samma koder för betygs-

anteckningarna i husförhörslängderna förekommer i hela Här

nösands stift (Norrland utom Gävleborgs län) under 1800-talet. 

Betygen utsätts med all noggrannhet i rr.ånga socknar. (Ibland 

ges betyg tom för varje år på husförhörslängdernas höger

sidor.) Därmed skulle erfarenheterna från Bygdeå socken vara 

tillämpbara på ett större material. En fortsatt katalogiser

ing av källmaterialet för äldre tider och även för andra 
11 

stift har också påbörjats. 

2. Även metodutvecklingen är tillämpbar vid fortsatta under

sökningar. Oatainsamlingen för varje individ i de olika se

rierna av källor gev en god kännsdom om källmaterialet. Den 

innebär också en ingående källanalys, där båda brister i 

källmaterialet och brister i mer summariska arbetsmetoder 
2 ) 

avslöjas. En ändamålsenlig strategi i den statisti ska be

arbetningen kan också tillämpas på olika slag av källmate

rial. 

3. Resultaten angående folkundervisningen vid 1600-talets 

mitt i Bygdeå socken har visat att t ex förhörs- och betygs

data i husförhörslängderna är möjliga att bearbeta med den 

moderna pedagogikens statistiska metoder. Till dessa data 

har fogats ytterligare faktorer som tillsammans belyser det 

historiska skeendet. Särskilt är de sociala faktorernas be

li 3fr sid. 7-8, not 10-13. 
2) Brister i summarisk statistik har visats i denna rapport, 
del III, eller hos Söderberg (1971). Därmed berörs även hur 
otillräcklig t ex en summarisk behandling av det statistiska 
materialet kan vara. Jfr Åkerman, Cassel & 3ohansson (1971) 
Appendix 2. 
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tydelse i folkundervisningen värda att notera. Likaså den om

fattning och intensitet rned vilken den traditionella fo lk-

och hemundervisningen låter sig dokumenteras. Kanske ligger 

häri uppslag till nya vinklingar i beskrivningen av den his

toriska miljön och t ex den ordnade skolundervisningens till

komst och framväxt. 

Ett antal socknar har också undersökts. Resultaten visar på 

många punkter stor samstämmighet. Det sociala mönstret gör 

sig gällande både i h usförhörslängdernas betyg och i skolans 

verksamhet. Kvinnor (mödrarna) har som regel högre betyg än 

männen, gossarna går i större utsträckning i skolan än flick

orna, betygen utsätts med viss försiktighet för de nyinflyt

tade, me 1lanbetyget i begrepp [ L ) förekommer även i andra 

socknar osv. Resultaten från olika undersökningar skall 

efter hand ingå i en for tgående rapportering, där även den 
3 ) 

pågående katalogiseringen av källmaterialet skall redovisas. 

4. En annan erfarenhet av föreliggande undersökning är, att 

detta slag av forskning i ovanligt hög grad kräve r och be

fordrar ett tvärvetenskapligt samarbete med t ex teologer, 

historiker, idéhistoriker, demografer och statistiker. Sådant 
4 ) 

samarbete har också inletts. 

3) 3fr sid. 8, not 11-13. - I Appendix II kommenteras de hit
tillsvarande resultaten närmare. 
4) I Umeå har tvärvetenskapliga kontakter erhållits med ett 
flertal discipliner: bl a angående de allmänhistoriska frå
gorna med historia, ekonomisk historia och idéhistoria, an
gående källkritik och historiska förklaringar dessutom med 
vetenskapsteori samt angående de statistiska frågorna med 
företrädare för ämnet statistik. Dessutom har utanför Umeå 
samarbete kommit till stånd med teologer, professor Åke 
Andrén och docent Allan Sandewall, Uppsala, och professor 
Bill Widén, Åbo, samt med historiker, nämligen docent Sune 
Åkerman och gruppen för emigrationsforskning i Uppsala. Ge
nom det sistnämnda samarbetat har kontakter även erhållits 
med ett större nordiskt emigrationsforskningsprojekt. 
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5. Än en gång förtjänar det att påpekas, att det i första 

hand är läskunnighetens - och inte t ex skrivkunnighetens -

utveckling som kartläggs med hjälp av de kyrkliga förhörs-

längderna. En sådan kartläggning av läskunnigheten torde för 

vissa stift kunna ga tillbaka ända till 1600-talet, varvid 

intresset snarast koncentreras till skillnaden mellan läs-

kunniga och icke läskunniga, medan betygsgraderingarna blir 

intressanta under senare perioder. 

6. Därmed berörs på nytt det internationella perspektivet. 

Hur mycket av skrivkunnighet och förmåga att skriva sitt 

namn som de läskunniga enligt förhörs längderna kan prestera 

är i och för sig en viktig forskningsuppgift. En sådan 

forskning skulle också länka samman resultaten från flera 

länder.^ ̂ 

7. Hittills har undervisningsarbetet i u-länderna s om regel 

lånat sina förebilder från ett ordnat skolväsende enligt 

västerländskt mönster. Huruvida rön angående den informella 

hemundervisningen under mer än två sekler i Sverige i någon 

mån kan utnyttjas för ett första steg i ett alfabetiserings-
6 ) 

arbete t ex på landsbygden i något u~land återstår att se. 

5) I sin rapport i maj 1862 angående folkundervisningen i 
Bygdeå skriver kyrkoherde Bylund: "Knappt hälften av dem som 
årligen konfirmeras hava lärt sig något räkna och skriva." 
Vissa förhörslängder i Lunds stift innehåller kolumner även 
för "skriver". Dessa är f n föremål för inventering. Likaså 
pågår på försök en insamling av dokument angående namnteck
ningar - testamenten, vittnesintyg o s v - i någr a norr
ländska socknar för jämförelse med husf örhörslängdernas no
teringar om läskunnighet m m. Jfr sid. 121. 
6) Kontakter har erhållits bl a med Svenska Unescorådet för 
diskussion av dylika - men även a ndra - eventu ella tillämp
ningar i en u-landssituation. - Angående det internationella 
perspektivet i övrigt, se kap. 1. 
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£ÂLLgRsgÇH=LITTERATyR 

OTRYCKTA KÄLLOR 

Riksarkivet, Stockholm (RA) 

Ecklesiastikdepartementets statistiska avdelnings arkiv: 

Handlingar angående folkundervisningen (D)r 
- Uppgifter angående folkundervisningen 1847-1862 (Da) 
- Sarrmandrag av konsistoriemas uppgifter angående folkskolornas till 
stånd 1847, 1850, 1853, 1856, 1859, 1862 (Db) 

Kommittéarkiv intill 1900: 

Uppfostringskommttén 1812: 
- Protokoll 1812-1825 (Vol. 1-2) 
- Uppgifter från konsistorierna, bl a Härnösands stift (Vol. 21) 

Lan |̂ar̂ iv!t_i_H|n)ösanä_lHLA2 

Härnösands domkapitels arkiv: 

Protokoll (Ala) 
Domböcker och resolutionsbok 1845-1893 (B 11:3) 
Prästmatrikel (D V, vol. 1) 
Manualhandlingar (E III): 
- Ordnade efter orter 1841-1880 (E III, vol. 159, 173, 194) 
- Angående folkskolor 1841-1880 (E III, vol. 168, 185, 206) 
Visitationshandlingar (F III be, vol. 2) 
Prästmöteshandlingar och synodalakter (F VI, vol. 1 a) 
Handlingar angående undervisning och skolväsen (G I): 
- Läroverket i Uhieå, examenskatalog 1800-65 (G I bg, 5) 
Handlingar angående folkskolor (G III): 
- Skrivelser 1820-1865 (G III a, vol. 2) 
- Skolreglementen och handlingar angående skolorna (G III b, vol. 10) 
- Folkskoleinspektörerna: årsberättelser 1859-64 (G III ha, vol. 1) 

Häradsskrivarnas i Norrbottens och Västerbottens läns arkiv: 

Första fögderiet i Västerbottens län: 
- Mantalslängder i Bygdeå socken 1843-1866 (Vol. 39-42) 

Bygdeå kyrkoarkiv: 

Katekismilängd 1639-1752 (A 1:1) 
Husförhörslängd 1746-1762 (A 1:2) 
Husförhörslängd 1771-1788 (1794) (A 1:3) 
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b r frait»f«>r aU t t«ppiiA «ig väl, bv arom Bokbindaren m å erhi nras. 

t.o Hela Bo ken bör med bl yerts S inieras, oclt af ståndet em ellan ra derna bl ifva tmgeßr $ Ittmj ty pi\ ett mindre rom kan det ej 
b*f|\âmligfn mit redigt itifûras, om e n Person gutt, på ett år, 3 eller 4 gångor till Nattvarden, ehu ru det sk er me d Nomror, till ex. V 
tl!'*r drn 21 Juli; irke hell er, om af ett lljonela^ de n ene dör, oc h den a ndre åter gifter sig , ka rt den n ykomne Maken redigi inükrifvos 
é d'n itMrukitas Mülle; men Bum, sont födas, eller red an ej öro komne UH dew ad der, att do in om iO år kunna tili Nattvarden admitte* 

»krifta* nnrmaro till hvarandrxi; och blifver det iifven nödigt, der många Barn Unnas eller fiere Tjenstehjon om åre t afflytla ocli ombvtas* 
l(ho IKar och en P erson far ej opptagft me ra än en enda rad ; hvarföro alla Titlar, som itmärka Slui id, NariupiTw g, Siä%t-

»Vap m. tu., Afven ^jelfva Kamne^ der rammet så fol drar, böra skrtfvas förkortninpvii; meo icke så abbrevieras, att otyd lighet och mks-
Ug derigeiioui kunna op pkotoma* • 

%1dare o rh på del en s å inrå ltad fjlngd eller Bok må i alla händelser oc h afseenden tjena till da mer a och min dre vigliga « ii-
I djfti^l, M>m K)iko-Ordningen och iiu mgfaHdigo am lre Författningar r»»yfia, Imr Presterskapei, för hvarje per son, uti bd»<»rigc ko lumn-er 

it^khA icke an nat an h v ad de ige nom a nställde förliö r, opptedde ordenteliga bevis ni. oi.f med vis shet vet a och kami a om tcitifKe* 
It, Njlwt'ifm, färdighet all lås a i Bok, Komkapft« och Förstånds^odling, Lelnnd oc h Sede r; h varv id de an ordnade Sign a eller Tecken 
«•). f .'»i itrade n> Hj«*s och nkola d es^a al ltid oc lt alle städes inom Stilte t behålla de nsamma be märkelse ocli me ning, som dem igenom i* Or--
II «ffi.^ri» h är füre gifven år; åfven so m samma ord ocli talemitt, hvafm ed Tekuens bemärkelse åro lörklarade, bora nyttjas uti 
d* l^% smn Pr c^lerskspcl af Here anledningar med delar, i synnerhet dem, hvt lka flytta utar Fö rsamlingen. En klok Lärare tillser, att 
rj tuffiti på c vstkra r ykten, el ler för ett o clt ann at «tundre felsteg helst af vitgdoms olorsigtigliet, blifver i Boken not erad med sväf vando 
Mr* kr t vw, eller M som ostadig; alati bör de tta Äl Srke: skrifvas en daat for der», som gjort sig me ra allmänt och bevisligen 
i "tid l '«»r böj rhe till någon vi ss last, t» ex. fattori, tràtgirightl, och står i fara att igenom vanan lorderfvas; men der förbättring, tjla« 
%ct\Mi£ ii Apnt oc h ag a tillk ommer, bö r dett a märke ge nast br ingas till en rått linia, * såsom likn ande en rått och jem n vag .^ icke heiler 
»*»> drt uo dfiilla en eA ertånksam Lån«re oc h »om år någo t van, att var a nog rann vid sin a embetsgöroniid, att fit^killigo sm.» o» :sta»dig* 
li*ti*r feAra i boken aiunarkas, så fram t låttliet , redighet oc h ordn ing, vid åUkil lige tillfallen skola möjeligeo vi nnas, t. ex. att för Vng-
ti ^ar, i««« %vid n»got Pub likt Läroverk, skrifves Skola, Gyttinas«um |X. oli det åre ts Kommonion-Kolomn; hvilkei» omständighet 
*-ti T abftle»» ^:o Ö b« r iuftlr as; att i ftista eller anmärknings-Kolumnen skri fv es för ve derbörande, tyttf wcknför, oskicklig tilt arùete, ùtind, 
d (% dm h itu m. som i fttiuma Tab ell bör ingå fc> 

l:o Vid.tre ia ktinges, att, då ett Ba rns Föd else, Dop m. m * ïnskrifves i Kyrko^Boken, s å bör oc k de ss Nam ii och Födelse-är p:v 
Mmma f.ing in furi«s i C-Uhcchisations-ilokcn, hvilket faller sa m ycket mindre litnderlîgl, soni Presten bör upp slå de nno sed nare, ont han 
»V.*U t«rd \Kxhet k\ino.i ins krifva Barnaföderskans ålder i den forra, hvilkei är nöd igt i afseende på Tabellen N;o ( K Detta kan åfven 
%ara nôdî^l, » afseende p å an dra omständigheter. 

îo ^Mt då » K\ rko«Bcl;en eli Dödsfall med «*me omständigiieter inför es, sk all ock för den a Äidne sk rifvfts o t» F örhörs-Boken de t 
l't'i, i llvr«rthâti- cîler Kommunion-Kolumnen for det löpande året. 
ko Att insen tillä te* bo i en Socken och bruka Sajighctsmedlen i en an nan, om do o ck ut göra ett Pasto rat; ty utom and ra ola-

^Vtille, ige nom sådan tillåtelse, Tabellen N:o 0 aldrig blifva riktig och sann; livarföre då någon flyttar eller går i tjenst i an* 
t .n I « bevis honom bör g enast meddekis, od» den Ört, Stad eller Socken, dit han flyttar, jemte Atteste n! datum, skrifvas i 
h « »»i Kolumnen f ur de t året, wni han lenmar För s^ttilirtgetu Hans Namn öfvefstrykes med ej gröfre penna, än a tt det äfven sc» 
« « » k  ̂l\dvii£t läsast hvilkei ofla torde beliöfvas i m franiüd. 

• ^ Att h ^ar oc h en Perso», finnes i Boken akrtfven för M îlmUU, der ha n stö rre de len af året sig up pehåller på det upp vkrif-
* » »( tflnpfv.-Hjde Kmunuiiiikauter ma låt tare oc h med «» era ord ning skr; hv ar före, och eg entehgen i anseende Idi labeM^n .« 

•• • •' l-ra, i - MinrrUct de t året, för hvilke t Taliell en 0 etil d skola vpp rållas, »å vnl infl yttande Pe r^mier af andra Fflrsimmigar, m.iu 
'["• 1 ,M,t s^knen ömsat Hu sbönder dier Botfålle, »nly*fts Ii dagar, I «igst 3:ne ve ckor ifrån Michaelis, på en eller V:n c «^irua-a r, 
• - * H ^hiiîi.iitiupredikan hallen de forr e då exa minerat oc h-prnlVas, om de sva ra em ot ««ne me dhafde Bevis , och se dan menisi*«, 
• # *'• .Afe i fr An det It u h">ll e ller B y, der ile tjetintr ocli n pplV«n s v edcrtHlrliiçrn, der d e «» <intms. 

lv . r «.| imv Vr-t infra t»»»*1«f % t*m » «»muh1 |(umlft fîAit/*»\rde en»eUw** |Mr«;A«»lvrtgar «ntinn̂ »1 i ike 
1 t ,l* * i.'ii mu* ml 2„i\t> ftMifst i'iv'-r.'' * nî» p, 



TYrfcitni för kolumnen: I»Jisct* och F<"irMAr. 
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ivi ùtgrqtpei. 
Ihr s\a£t begrepp. 

flar någorlunda begrep p. 

Har försvarligt begrepp, 

Hnr godi begrepp* 

ibi inrntnhi^u.vji ft. 
|(/%r begvut all I.«*ä, 

Laser »\agl. 

taWr i tägtirltirtda. 
försvarligt, 

Lä«er med fitrd'ghet. 

tor tifwihïsuhifiau 
Läser lUttlteri Lilla Olherhes; nel» jeitife dettanti »tun 
Första lluftudsl yrket of Svcbiîti Förklaring; och si» vidare en punkt fur hvardera af de Fyr» «frige ttufvwlslyclitn. 

Glömmes nit^oti af d*"sa det;ir, så dragés ifrån 
Punkten uppföre ftt fnt strrek, vid .\kedd 
Förbättring, åter kan intima» uti en utritad punkt. 

, Således betyda 
Laser försvarligt i bok; ts.tr godi begrepp: förglömt att iilanlüi liisa 4:de odi S:te IKufvudslyckeL 
liwr svagt i tmk: Siar svagt begrepp : kan LttUicri Lilla Latbeches utantill: men fikglômt I odi % Hufvudslyckct af Svebibi 

Förklaring : ännu ej läsit de 

Tcekcn for Koïttmitcit: Frcjil. 
Oordenteltg, felaktig eller brottslig i något afseende; hvtfket närmare utmärkes med Nummer» af det budord, hvaremol Mài 

etter furbrytcLscrne nr o begftngne* 
Für fy Iteri sättes en puttkt efter det »väfvand* »trecket 
For Irätgirighct sattes et» pun kt framför* det stiftande strecket» 

Vid skeende förbättring gifres det svftfvande strecket Uti et» gr of, rät liriia; men Budordets nummer qv*rblifver; hvarewot punk-
teu sammanbindas sned rätta limen, enär fyllerilasten eller trätgirigheten verkeltgen .oppliört. 

Kür någon undergått KroppsstraflT, e ller Kyrkoplikt, eller msfttat S rmf anmärkes sådant med ett kor» efrimtvit dea «maimer eller 

tecken, tom utvisar brottets art. 
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Således betyda 
Känd för Uppstudsighet emot Föräldrar eller Rttsb&ider. 

Kand för snatter! odi fylleri. 

Mistat äran för mened. 

Straffad för stöld och fylleri. 

Densamma, na mera, icko kâud för otrohet eller fyller».. 
Obi. livar och en Inser lättelrgen att desse Tecken för lefvemct och seder icke böra nyttja» för andre, än dein, tom antingen 

Iro tillforlâtetigen kände och varnade eller laglige« f örvunne till de brott och förseelser, hvtika anmåxicea» 

Tcekncn for Kolumnen: Förhör. 
K. Närvarande. 

För de frånvarande sätte» ej något Tecken 
Tcckncn for Koftmmcm NaUvnrdsgAng. 

4 f Kommunicerat den ß Jancari odi den S Julit; då öfre xiffran utmärker dagen och den nedre, månaden af året 
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Husförhörslängci i Bygd eå socken 1846-52 
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Husförhörslängd i By gdeå socken 1853-62 
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Husforhorsjournal for Bygcteå socken 1852-91 
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Utflyttnings längd för Bygdeê socken för åren 1850-51 
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Bil, 6. Karta över 

Bygdeå socken 
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BYGDEÂ SKO LEE GLEME NTË 1846 Bilaga 7il 

P ro toco l l i ,  hå l l e t  i  Bygdeå  Sc ho l ae -
s t y re l se  den  2^ r a  Augus t i  1846 .  

§ 1. 

S.D .  W id  wä ck t  f r åga  o m e t t  behö r i g t  o rgan i s e rande  a f  
Fo l ks ko lan  w id  Robe r t s  f o r s  B ruk s  e l l e r  i  Nor ra  D i s t r i k t e t  a f  
denna  Sm ak en 3  f ö red rogs  e t t  a f  Lä ra ren  de rs tädes  He r r  Joh .  
Ha rd i n  upg jo r t  p ro j ec t  t i l l  Reg lemen te  3  så  l ydande :  

§ J. 

Soho lan  d r  f as t  och  l äse t i den  bes täm d  t i l l  6  månade r  
o m å re t .  

§  2 .  

Läse t i d en  bö r j a r  den  1  Ap r i l  och  s l u ta r  den  l a Oct o 
be r .  Unde r  dessa  t e rm ine r  l äses  a l l a  söckendaga r  i  v )  e  ekan  3  t im 
mar  f .m .  0ch  3  t immar  e f t .m idd .  3  u tom Onsdags -  och  Lö rdags  e f t e r 
m iddaga r  3  då  hem lexo r  e rhå l l as .  A f  dessa  bes tämda  t immar  använ 
des  2 n e  f ö r  morgon -  och  a f t onbön 3  gymnas t i k  sam t  mun t rande  k ro pps -
ö fn i nga r  unde r  ba r  h imme l 3  nä r  wäder l eke n  de t  t i l l å t e r .  

§  3 .  

1 - .  Nä r  ba rn  f y l l t  8  å r  i n s tä l l es  de t  i  Sko lan 3  dere s t  
S jukdom e l l e r  anna t  l aga  f ö rh i nde r 3  som D i rec t i o ne n  godkänne r 3  
i c ke  mö te r .  De t  s ka l l  då  m ins t  känna  bo ks tä fwe rne  i  Sw ensk  och  
La t i nsk  s t i l 3  sam t  ha fwa  g j o r t  någon  b ö r j an  me d  s t a fn i ng .  Yng re  
ba rn  som f y l l t  6  å r 3  må ä f ven  begagna  Sk o lu nde rv i sn i nge n 3  om 
de ras  må l sm än  så  önska  och  D i r ec t i onen  p rö f va t  de t  t j en l i g t .  

2 - .  B l i fwe r  ba rn ,  som f y l l t  8  å r 3  i c ke  t i l l  unde rv i sn ing  
i  Sko lan  i n s t ä l l t s  e l l e r  om d e t  ba rn  som red an  i ns k r i f v e t  ä r s  
obehö r i gen  a fhå l l es  f r ån  Sko lgång 3  f ö r f a res  såsom i  8 e  §  5  mom.  
a f  Ko ng l .  Ma j t : s  Nåd iga  S tadga  den  1 8^ e  J un i i  1842  f ö re sk r i f ves .  

3 - ,  A l l a  i  Scho lan  i nsk r i f ne  ba rn  sko la  dag l i gen  bew is ta  
unde rv i sn ing en 3  deres t  l aga  f ö r f a l l  e j  mö te r 3  e l l e r  sådana  om
s tän d ighe t e r  i c ke  i n t rä f f a som i  8  §  4  m om .  a f  o f van  åbe ropade  
Nåd iga  S tadga  ä r o  up tagne .  

4 - .  W i l l  någon  unde rv i sa  s i t t  ba rn  hem m a s  ska l l  sådan t  an 
mä las  sa mma dag  te rm-m en  t age r  s i n  bö r j an ;  wa re  i cke  dess  m ind re  
p l i k t i g  i ns tä l l a  de t  w id  Onsdag s  f ö rhö ren ,  samt  i n fö r  F res te r ska -
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pet, nä r  så  f o rd ras 3  på  de t  u t r önas  må s  o m und e rv i sn ing en  he m m a 
i  nogg ranhe t  ooh  o m fa t t n i n g  någ o r l unda  mo tsva ra r  den  som i  Scho -
l an  medde las .  Ske r  de t  e j  s ka l l  o rden t l i g  Sko lgång  å l äggas .  

S - .  Rä t t i ghe t  a t t  l em na  So ho lan  i n t rä de r  i c ke  f ö r r  än  ba r 
ne t  t i l l  de t  m ins ta ,  i nh emta t  de  i  7  §  a f  184 2 -å rs  s tad ga  upp räk 
nade  ämnen .  Sko lande  ba rne t  l i k wä l  e f t e r  å fgången  f r ån  Soho lan  
a l l t i d  bev i s ta  Onsd ags  f ö rhö ren ,  så  l änge  ooh  i n t i l l  dess  de t  a f  
P res te r sk ape t  emo t tages  a t t  t i l l  den  H .  Na t t va rdens  begående  be 
redas .  W id  t e rm inexa menss lu t  medde la r  D i r eo t i one n  r ä t t i ghe t  a t t  
uphö ra  med  Sko lg ång  å t  dem s om sådan t  önska ,  ooh  de t  f ö resk r i f na  
kunskapsmå t te t  i n hemt a t .  

§  4 .  

På  s ä t t  Kon g l .  S tadgan  a f  den  1 8^ e  Jun i i  1842  i  6  
ooh  7  §§  b j u de r ,  wa re  Läseäm ne na  f ö l j an d e  :  

1 - .  Re n  ooh  f l y t and e  i nnan l äsn ing  a f  Sw enska  s p råke t ,  så  
La t i nsk  so m Sw ensk  s t i l .  Ooh  m å  unde r  de t  sådan t  i n l ä res  i n te t  
anna t  kun skapsä mne  än  sk r i f n i n g  ooh  r äkn ing  de r j emte  f ö red ragas .  

2 - .  Ca techesen  och  Gagn e rs  B i  i s ka  E i s to r i a ,  båda  wä l  u tan 
t i l l  samt  beg re ppe t  så  my  oke t  å l de r  och  f a t t n i n gs fö rmåga  t i l l å t a ,  
de runde r  Lä ra ren  omso rg s fu l l t  t i l l äm pa r  Ch r i s t endomens  sann inga r  
på  l e fnade n ,  och  wa re  en  sann  och  l e f vand e  R e l i g i o ns  Kunskap  f ö r 
näms ta  f ö remå l e t  med  u nd e rv i sn ing en s  så  a t t  den  geno m s tä nd ig  ö f -
n i ng  i nskä rpe s  på  w a rak t i g t  s ä t t .  

3-, Kyrkosång s  med  undan tag  f ö r  dem s om d e r t i l l  sakna  a l l t  
an lag .  

4~ .  Sk r i f n i ng  e f t e r  f ö res k r i f t .  

5 - .  De  f y ra  räknes ä t ten  i  he la  t a l 3  hv ar i f r ån  dock  f l i c ko r  
b e f r i a s ,  o m må l smännen  s ådan t  önska .  

6 - .  ö fn ing  i  gymnas t i k .  

Wexe lunde rv i sn ings  Me thod  användes  w id  s ta fn i n g  och  r en l äsn ing 3  
samt  i  ö f r i g t  dä r  den  t j en l i g  ä r  och  D i rec t i onens  o rd fö r ande  f i n 
ne r  de t  l ä mp l i g t .  Men  w id  Ca techesens  f ö r k l a r i ng  och  Re l i g i on s 
sann inga rnas  t i l l äm pn ing  må  L ä ra ren  i c ke  bega gna  M on i t ö re r s  Utan  
de t t a  å l i gg an de  s j e l f  f u l l g j  ö ra .  

§  5 .  

1~ .  Und e rv i sn ingen  bö r j as  och  s l u ta s  dag l i g en  me d  u p läsan -
de t  a f  e t t  Cap i t e l  i  Nya  T es tam en te t ,  bön  och  Sång .  

2 - .  Sedan  morgo nbönen  ä r  g j o rd ,  f ö re tages  l äsn in gen  i  C i r k 
l a r  och  C la sser  e f t e r  ba rnens  o l i ka  f r ams teg ,  på  sä t t  Be l l anches -
t e r s ka  me th oden  a nv i sa r .  
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3=  Gymnas t i k  i n l ä res 3  och  l eka r 3  som f o rd ra  k r opps rö re l se  3  
t i l l s t ä l l as  a f  Lä ra re n  på  de r t i l l  t j en l i ga  me l l an s tu nder 3  såwä l  
f ö re  som e f t e r  m iddag  en 3  såsom u pp f r i s kn ing smed e l  och  på  de t  ba rn  
i oke  må  t r ö t t as  a f  l äng re  än  högs t  en  t immes  s t i l l as i t t ande  i  sen 
de r .  

4 -  t f f ve r  ba rnens  sede r 3  f l i t  och  o rde n t l i gh e t  ha f ve  Lä ra 
ren  den  nogg rannas te  omwårdn ad s  och  wa re  f ö r  dem i  a l l t  en  e f t e r -
f ö l j and swär d  f ö resyn .  M ind re  f e l s t eg  s t ra f fa r  han  gen om wa rn ing 3  
ned f l y t t n i ng  f ö r  t immar  och  dag  a f sk i l d  p l a t s 3  f ö r l us t  a f  r ä t t i g 
he t  a t t  de l t aga  i  l eka rn e  f ö r  dagan 3  e l l e r  l i nd r i g  sko laga .  -  Fe l 
ak t i ghe t  3  som e nv i s t  f o r t sä t t es  u t an  önskad  f ö r bä t t r i ng  samt  
g rö f r e  f ö rb r y te l se r 3  anmä le  Lä ra re n  hos  D i rec t i o nen 3  som e f t e r  
oms tänd ighe te rn a  de rom f ö r f oga r .  

5 -  t f f ve r  Soho lba rn en  f ö re r  Lä r a ren  o rden t l i g  ma t r i ke l 3  
sä rsk i l d  f ö r  va r j e  t e rm i n 3  up tagande  a l l a  t i l l  hemv i s t 3  f ö rä l d ra r 3  
f öde l seå r  och  kunskapsg rad  w id  t e rm inens  b ö r j an .  De ru t i  an tecknas  
ä f ven  de  daga r  då  ba rne t s  u t an  ve de rbö r l i g t  t i l l s t ån d 3  u teb l i f v i t  
f r ån  Scho lan 3  samt  o r saken  t i l l  de t ta  u teb l i f va nd e .  

6=  W id  t e rm inens  s l u t  upp rä t t e  Lä r a ren  examensca ta l og 3  up 
tagande  a l l a  ba rnen  e f t e r  ma t r i ke l 3  och  den  C lass  de  i nneha fva 3  med  
en  sä rsk i l d  Co lumn  f ö r  hva r j e  kunskapämne 3  en  f ö r  f l i t  och  en  f ö r  
se de r .  U t i  hva rde ra  a f  dessa  co lumner  u t sä t t e r  han  d e t  be tyg  b a r 
ne t  e rh å l l e r  med  f ö l j ande  boks tä f v e r :  A 3  som be t yde r  be röm l i g 3  
B godkänd 3  C f ö r sva r l i g 3  och  D  o t i l l r äc k l i g .  Fö r  de  ba rn  som un 
de rv i sas  he mma u t  sä t t e s  be t ygen  i  Ca ta logen  w id  s j e l f va  examen .  

Genom k ung ö re l se  f r ån  P red i ks to l a rne  i  Sockn ens  bäg ge  
Ky rko r  t i l l kä n na g i f ve r  Lä r a ren  dagen  då  Läse te rm inen  sk a l l  b ö r -
j a s 3  sam t  dagen  d å  den  me d  o f f en t l i g  E xam en  s ka l l  s l u ta s .  L i ka le 
des  ka l l a r  han  t i l l  Examens  unde rgående  s amma dag 3  e l l e r  om u t 
rymmet  i  Scho lan  de t  e j  t i l l å t e r 3  t i l l  annan  dag 3  de  ba rn  som 
ha f t  hem lexo r .  

Lä ra ren  emo t tage r  Scho lans  t i l l hö r i ghe te r  e f t e r  i n 
ven ta r i um 3  och  den  wå rda r .  Hv ad  ba rn  a f  okynne  e l l e r  wå rds löshe t  
f ö r s tö ra  ska l l  a f  Lä ra re n  anmär kas 3  f ö r  a t t  de  f e l andes  f ö rä l d ra r  
e l l e r  må lsm än  Scho l cassan  g o t t g j ö ras .  

De t t a  f ö r  s l a g 3  hv i l ke t  t i l l  s i n  sy f t n i ng  f anns  wa r  a  
wä l  ups t ä l l t 3  b le f  och  a f  Sko l s t y re l sen  i  ö f r i g t  g i l l ad t  och  an 
t age t  såsom t i l l äm p l i g t  i  a f seende  å  Scho lo rne  i nom denna  Socken 3  
u tom me d  hänseende  å  nedannämnde  punc te r  i  hv i l ke t  f a l l  s tadgades  :  
O • Yl& 1=  A t t  Läse t i d en  f ö rde las  i  2  t e rm ine r 3  den  f ö r r a  f rån  

och  me d  den  1  M ars a t i l l  och  med  den  15  Ju n i i 3  och  den  sedna re  
f r ån  och  med  den  1  Sep tember  t i l l  och  me d  den  15  Novemb er .  

2 -  A t t  t i l l  i n tagn in g  i  Scho lo rne  be rä t t i g as  de  ba rn  som 
ä ro  i  å l de r  eme l l an  6  och  15  å r  dock  med  sky ld i gh e t  f ö r  hva r t  och  
e t t  a t t de rw id  begagna  un de rv i sn ing en  i  a l l a  de  ämnen 3  de r i  un der 
v i sn ing  en l i g t  den  gä l l a nd e  Lancas te rme thoden  i  Scho lo rne  medde las  
u tan  a t t  må l smän  o ch  f ö rä l d ra r  må  ega  a t t  f ö r  s ine  ba rn  undan tags 



v i s  äska  unde rv i sn ings  medde lande  i  e t t  e l l e r  anna t  ens taka  ämne  

3 -  A t t  i  f r åga  o m å l i ggande t  f ö r  de  ba rn  s om f r ån  de t  
de  f r ån  Sko lan  a fgå t t  och  t i l l de ss  de  b l i f v i t  t i l l  de ras  f ö r s ta  
Na t t va rdsgång  be redde 3  a t t  bev i s ta  Onsdags -  och  Lö rdag  s  f ö rh ö r  en 3  
denna  sk y ld i gh e t  i c ke  ov i l l ko r l i gen  må  d ra bba  a l l a  sådana  ba rn }  
e l l e r  så  t i l l ä mp as 3  s om s ku l l e  dessa  både  Onsd ag  och  Lö rdag  i  
w a r j e  weoka }  wara  twugna  a t t  f ö rhö ren  bew is ta 3  u tan  sku l l e  i  de t 
t a  f a l l  de t  på  Lä ra re n  be ro s  a t t  med  kä nnedom a f  sk i l j ak tpge  om
s t änd igh e te r  3  besagde  f ö re sk r i f t  m i l d ra  e l l e r  skä rpa .  

På  So ho lae s t y re l sens  wägna r  

E r .  01 .  Se l l i n  

/ L .  Ho  Im g r i en  

Å r  1846  den  7  e  Octobe r  ä r  f ö r es tående  Re g le rn  
de  a f  vede rbö rande  Sko l s t y re l s e  de ru t i  g jo r de  änd r i nga r 3  
Cons i s to r i um fö red rage t  i  dess  P ro toco l l  an teck nad t  och  g  
a t t  t i l l s v i d a re  gä l l a }  be tyga r  Hä rnösands  D omcap i t e l  u t  

en te  med  
i n fö r  
odkänn t  
sup r a .  

I n  f i d em 

And .  S idne r  

Lösen  24  sk .  Banco .  
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Bilaga 10:2 

ELEVFÖRTECKNINGAR FOR BYGDEÅ SÖDRA SKOLDISTRIKT 1848-36 

T ermin Gossar Flickor Totalt 

Vårterminen 1848 24 9 33 
Höstterminen 1848 26 18 44 
Vårterminen 1849 17 12 29 
Höstterminen 1849 9 6 15 
Vårterminen 1850 5 5 10 
Höstterminen 1850 8 7 15 
Vårterminen 1851 9 11 20 
Höstterminen 1851 11 11 22 
Vårterminen 1852 - - -

Höstterminen 1852 25 23 48 
Vårterminen 1853 16 13 29 
Höstterminen 1853 29 21 50 
Vårterminen 1854 23 18 41 
Höstterminen 1854 - - -

Vårterminen 1855 25 26 51 
Höstterminen 1855 20 12 32 
Vårterminen 1856 19 14 33 

ELEVFÖRTECKNINGAR FÖR BYGDEÄ NORRA SKOLDISTRIKT 1848 och 1850 

Vårterminen 1848 25 15 40 
Höstterminen 1848 26 12 38 
Vårterminen 1850 14 7 21 
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B i  l a g a  1 1 : 2  

OFFICIELL 5K0L5TATISTIK 1047, 1850, 1553, 1856, 1859 FÖR 

HELA RIKET, HÄRNÖSANDS STIFT, VÄSTERBOTTENS FÖRSTA KONTRAKT 

OCH BYGDEÂ SOCKEN 

Barn i Därav andelen barn i 
skolåldern fasta ambul. län 
Totalt skolor skolor 

HELA RIKET 

1847 366.480 26,5 24,7 4,9 
1850 436.678 33,0 28,8 5,5 
1853 454.675 33,6 29,2 5,3 
1856 486.264 32,8 30,0 5,5 
1859 507.522 34,8 31,1 6,4 

HÄRNÖSANDS STIFT 

1847 (6.751 ) 20,9 9,8 0,9 
1850 31.192 16,3 10,0 1,8 
1853 38.254 18,9 12,3 2,0 
1856 46.021 18,0 13., 9 2,7 
1859 48.620 19,5 14,0 2,9 

VÄSTERBOTTENS FÖRSTA KONTRAKT 

1847 1 .630 7,7 1,5 -

1850 4.591 7,3 7,1 1,7 
1853 5.676 10,9 8,1 1,7 
1856 6. 862 8,2 12,4 3,3 
1859 6.711 11,8 10,7 2,6 

BYGDEÂ SOCKEN 

1847 764 9, 7 - 0,2 
1850 775 6,6 - 1,0 
1853 725 19,3 - 0,8 
1856 773 16,1 - 0,5 
1859 767 12,3 - 0,5 

I denna översikt anges andelen barn i skilda skolformer. 

Övriga barn är oklart definierade i skolstatistiken. För 

dem som upptas i uppgifterna för "saknar undervisning" heter 

det i kommentarerna t ex "ännu ej till förhör inställda", 

vilket torde åsyfta förhör av läraren ifrågavarande år. 

Dessa barn borde snarast föras till gruppen "undervisade i 

hemmet". 

Källor: Eckl. dep. statistiska avd. arkiv. Handlingar ang. 
folkundervisningen. (Litt. Da, Db) Riksarkivet. 
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Skolans räkenskaper i By gdeå socken 1847-1866 

Å r  I n k o m s t e r  1 8 4 7 - 5 7  R d  b a n k o  1 8 5 7 - 6 6  R d  r i k s m y n t  

Skolavg. Bidrag Bidrag Bidrag 
Lantränt. Kronof. Lantränt, .Socknen Ränta Balans Surrma 

1847 272:42 60:35 17:35 0:00 0:00 0:00 
1848 276:28 61:40 0:00 300:00 0:00 2:23 351:19 
1849 279:29 63:02 0:00 0:00 0:00 187:22 530:06 
1850 282:40 65:36 0:00 0:00 0:00 113:00 519:46 
1851 285:47 65:25 0:00 0:00 0:00 377:25 670:34 
1852 288:05 66:19 106:32 0:00 0:00 141:42 734:13 
1853 291:00 65:34 106:32 140:04 0:00 0:00 603:22 
1854 306:03 72:13 106:32 0:00 0:00 0:00 534:46 
1855 322:05 73:72 0:00 0:00 0:00 92:10 488:10 
1856 329:27 76:22 0:00 0:00 0:00 88:10 494:12 

Beo. ,1857 330:08 76:01 0:00 0:00 0:00 94:12 500:22 
Rmt. ,1857 495:26 114:06 0:00 0:00 0:00 141:38 750:70 

1858 •506:09 115:61 0:00 0:00 0:00 127:95 749:68 
1859 518:03 107 : ö7 0:00 0:00 11:40 136:18 773:18 
1860 528:31 109:03 0:00 0:00 8:33 168:99 814:66 
1861 545:49 112:92 0:00 0:00 18:81 389:49 1066:79 
1862 701:96 0:00 214:50 33:98 856:24 1806:68 
1863 730:76 0:00 0:00 112:07 1547:28 2390:18 
1864 739:11 0:00 0:00 82:19 1586:52 2558:28 
1865 644:27 121:52 0:00 0:00 86:12 1633:96 2485:87 
1866 666:96 128:22 0:00 0:00 93:83 1786:52 2675:53 
• • a 

U t g i f t e r  1 8 4 7 - 5 7  R d  b a n k o  1 8 5 7 - 6 6  R d  r i k s m y n t  

Lär. lön Lär.lön Lär.lön Mtrl Skuld 
Bygdeå R.-Fors Amb.sk. m m Revers Balans Surrma 

1847 100:00. 273:16 0:00 36:72 0:00 2:23 351:19 
1848 200:00 165:80 0:00 25:86 0:00 187:22 640:44 
1849 200:00 200:00 0:00 17:06 0:00 113:00 530:06 
1850 200:00 200:00 0;00 119:46 0:00 0:00 519:46 
1851 200:00 200:00 0:00 12:18 258:16 0:00 670:34 
1852 200:00 200:00 0:00 15:04 319:09 0:00 734:13 
1853 200:00 200:00 0:00 11:29 141:42 49:46 604:22 
1854 200:00 200:00 0:00 43:36 0:00 93:10 534:46 
1855 200:00 200:00 0:00 0:00 0:00 88:10 488:10 
1856 200:00 200:00 0:00 0:00 0:00 94:12 494:12 
1857 200:00 200:00 0:00 0:00 0:00 14:04 500:22 
1857 300:00 300:00 0:00 0:00 0:00 22:75 750:70 
1858 300:00 300*00 0:00 13:56 100:00 36:18 749:68 
1859 300:00 300:00 0:00 0:00 150:00 18:99 773:18 
1860 100:00 300:00 0:00 25:17 330:00 59:49 814:66 
1861 1) 18:75 150:00 3)40:00 1:80 685:00 171:24 1066:79 
1862 75:00 2) 0:00 160:00 24:30 1015:00 532:38 1806:38 
1863 75:00 500:00 110:00 69:66 1290:00 296:52 2390:18 
1864 75:00 550:00 57:50 141:82 1340:00 293:96 2558:28 
1865 75:00 550:00 60:00 1:50 1595:00 191:52 2485:87 
1866 75:00 550:00 160:00 82:57 1395:00 437:96 2675:53 

1857 räknas summorna om till riksdaler riksmynt. 
1) Läraren Bodên i Bygdeå har från 1861 lön endast för resor till byarna. 
2) Brukspredikant Rossnius lämnar skolan 1861. Näste lärare får högre lön,500 rd. 
3) Ambulerande småskollärare börjar sista kvartalet 1861, två lärare. 
Anm.: I surrmoma för matrl m m ingår även räntor osv. 
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BEFOLKNINGSSTATISTIK FÖR BYG DEÅ SOCKEN 1805-1675 
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Fig. Befolkningsutvecklingen i Bygdeå socken 1805-75 (Undersöknings
perioden inramad] 

Befolkningen i Bygdeå socken 1845-1662 (jämte Robertsfors bruksfors.) 

Är Födda Döda Inflytt. Utflytt. Surrrna Man Kvinnor 

1845 131 55 64 37 3422 1704 1718 
1846 122 62 80 64 3498 1750 1748 
1847 133 77 37 42 3549 1771 1778 
1848 137 41 53 76 3652 1817 1835 
1849 143 44 54 45 3758 1862 1896 
1B50 147 62 55 60 3843 1909 1934 
1851 128 52 n q / .J 38 3956 1953 2003 
1852 132 87 46 57 3998 1984 2014 
1853 166 72 45 40 4096 2035 2061 
1654 162 73 cc 60 4161 2081 2100 
1855 141 86 50 45 4239 2134 2105 
1856 190 132 60 56 4304 2156 2148 
1857 154 108 49 57 4363 2179 2148 
1858 183 60 55 45 4472 2235 2237 
1859 181 53 62 90 4560 2279 2281 
1860 174 59 65 59 4681 2344 2337 
1861 173 84 53 68 4753 2385 2368 
1862 172 96 73 80 482B 2420 2408 

Källor; Femårstabeller och Mortalitetstabsller 1805-1859, surrmariska 
befolkningsuppgifter 1860-1875 sannt ministeriallängder 1805-75. 
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BAKGRUNDSDATA FÖR DEN VUXNA BEFOLKNINGEN 1862 

Bilagan ger bakgrund till kapitel 4. Variablerna presente

ras i sina frekvensfördelningar med uppdelning dels i ett 

större antal klasser, dels i sex klasser och dels i två 

klasser (dikotomisering). Uppdelningen i sex klasser nytt

jas vid beräkning av kontingenskosfficienter (Bil. 15) och 

dikotomiseringen i två klasser ligger till grund för phi-

koefficienterna (Kap. 4). Dessutom ges kortfattade kommen

tarer till variablerna där så erfordras. 

14 a)Födelseår och motsvarande ålder år 1862 (N = 1 503) 

Födda tom 1801 Ålder: 61 år och äldre 168 11,2 % 

1802-1811 51 -60 år 166 11,0 % 

1812-1821 41 -50 år 224 14,9 % 

1822-1831 31 -40 0 ar 357 23,8 % 

1832-1841 21 -30 o ar 369 24,5 % 

1842-1846 16 -20 o ar 219 14,6 % 

Födda tom 1831 31 år och äldre 915 60,9 % 

1832-1846 16 -30 år 588 39,1 % 

Totalt 1503 100,0 % 

Kommentar : Varje enskilt födelseår kan behandlas för sig, 

men här har som regel sammanslagningar gjorts till ovanstå

ende sex åldersgrupper vid beräkning av kontingenskoeffici

enter (Bil. 15) och till de två övergripande åldersgrupper

na i andr a fall. Den sista dikotomiseringen har gjorts så 

att den yngre åldersgruppen i sin tur sammanfaller i fråga 

om födelseår med barnen i skolåldern 1847-62 enligt del 

III-V. 

14b) Kön (N = 150 3) 

Män 745 49,6 % 

Kvinnor 758 50,4 % 

Totalt 1503 100,0 % 



1 4 : 2  

14c) Civilstånd (N = 15 03) 

Ogifta 590 39,2 % 

Gifta 781 52,0 % 

Änkor/änklingar 132 8,8 % 

Totalt 1503 100,0 % 

Kommentar : Vid dikotomisering sammanslås ds båda senare klas

serna. 

14d) Inskrivningsår i husförhörs längderna 1846-62 (N = 15 03) 

1846 eller tidigare 808 53,7 % 

1847 16 1,1 % 

1848 16 1,1 % 

1849 38 2,5 % 

1850 18 1,2 % 

1851 26 1,7 % 

1852 7 0,5 % 

1853 52 3,5 % 

1854 24 1,6 % 

1855 39 2,6 % 

1856 40 2,7 % 

1857 25 1,7 % 

1858 37 2,5 % 
1859 55 3,6 % 

1860 70 4,6 % 

1861 105 7,0 % 
1862 127 8,4 % 

Totalt 1503 100,0 

Kommentar: Siffrorna motsvarar den ena delen av diagrammet i 

figur 8 sidan 26. Märkbar är dsn tilltagande om- och inflytt

ningen åren närmast 1862. Det bör observeras att det gäller 

gäller 1862 års befolkning och hur den har inkommit i läng

derna. Därför erhålls denna ökning de sista åren. 
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14e) Inskrivningstyp 1846-62 (N = 150 3) 

Kvarboende sedan 1846 808 53, 7 % 

Omflyttade inom socknen 1847-62 582 38, 8 % 

Inflyttade från annan socken 1847-62 113 7, 5 % 

Totalt 1503 100, 0 % 

Kommentar: Ds kvarboende står alltså skrivna på följ den av 

motsvarande uppslag i de fö rsta husförhörsupplagorna fram 

till 1862. De omflyttade inom socknen kommer in på de aktu

ella uppslagen för södra sockendelen 1862. De har då omskri-

vits från andra uppslag i l ängderna 1847-62 och kvarstår så

ledes i den aktuella populationen för södra sockendelen 

1862. De inflyttade har inkommit från annan socken 1847-62. 

Ingenting hindrar emellertid att även t ex de omflyttade har 

kommit som inflyttade i ett tidigare skede av undersöknings-

perioden. 

14 f ) Utskrivningsår i husförhörs längden 1863-73 (N = 150 3) 

1863 172 11,4 % 

1864 92 6,1 % 

1865 65 4,3 % 

1866 63 4,2 % 
1867 53 3,5 % 
1868 123 8,2 % 

1869 73 4,9 % 

1870 54 3,6 % 

1871 53 3,5 % 

1872 38 2,5 % 

1873 35 2,3 % 

Omskrivna till nästa uppslag 682 45,5 % 

Totalt 1503 100,0 % 

Kommentar: Också här märks den starka rörligheten närmast 

undersökningsåret 1862. De svåra nödåren 1867-68 avtecknar 

sig med många avgångna 1868, da flesta genom dödsfall. 682 

personer kvarstår 1873 och skrivs över till nästa upplaga 

av husförhörs längder. 
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14g) Utskrivningstyp 1863-73 (N = 150 3) 

Utskrivna som avlidna 1863-73 287 19,1 % 

Utskrivna som omflyttade inom socknen 1863-73 422 28,1 % 
Utskrivna som utflyttade till annan socken 112 7,5 % 

Kvarboende till efter 1873 682 45,4 % 

Totalt 1503 100,0 % 

Kommentar: Vid dikotomisering sammanslås de tre första klas 

serna. 

14h) Nattvardskvot 1659-62 (N - 1444) 

Nattvardskvot 2,1 och däröver 180 12,5 % 

1,6 - 2,0 262 18,1 % 

1,1 - 1,5 370 25,6 % 

0,6 - 1,0 402 27,8 % 

0,1 - 0,5 109 7,6 % 

0,0 121 8,4 % 

Nattvardsgång oftare än 1 gg /år 812 56,2 % 

Mindre ofta 632 43,8 % 

Totalt 1444 100,0 % 

Kommentar: Antalet noterade nattvardstillfällen för åren 

1859-62 har adderats och sedan dividerats med det antal år 

(av åren 1859-62} som vederbörande varit skriven i p opula-

tionen. Den så framräknade kvoten tillåter en än mer detal

jerad databehandling. Som regel har ovanstående hopningar 

nyttjats i sex respektive två klasser. Eftersom ej alla 

ännu är konfirmerade blir det totala antalet individer 1444. 



14i) Yrkesgrupp (N = 150 3) 

1. Ämbets- och tjänstemän m fl 118 7, 9 % 

2. Bönder: 17/128 mtl och mer 154 10, 3 % 

9-16/120 mtl 276 18, 4 % 

1-8/128 mtl 256 17, 1 % 

3. Landbönder, nybyggare 149 9, 9 % 

4. Hantverkare 30 2, 0 % 

5. Fältjägare 70 4, 7 % 

6. Torpare 27 1, 8 % 

7. Arbetare, sågkarl, fiskare, sjöman 191 12, 7 % 

0. Backstugu- och inhyseshjon 102 6, 8 % 

9. Pigor och drängar 130 8, 7 % 

1. Ämbets- och tjänstemän m fl 118 7, 9 % 

2. Bönder: 9/138 mtl och mer 430 28, 7 % 

3. Övr. bönder, landbönder, nybyggare 405 27, 0 % 

4-7. Hantverkare, fältjägare, torp., arb. m fl318 21, 2 % 

0. Backstugu- och inhyseshjon 102 6, 8 % 

9. Pigor och drängar 130 8, 7 % 

1-2. Ämb. o. tj.män m fl, självägande bönder 804 53, 5 % 

3-9. Landbönder och alla övriga 699 46, 5 % 

Totalt 1503 100, 0 % 

Kommentar: Yrkesindelningen har gjorts inom en ram med klas

serna 1-99. Här har tiotalssiffran nyttjats för övergripan

de hopningar. I den första gruppen ingår bl a yrkeskategori

erna präst, officer, länsman, lantmätare, skollärare, lots-, 

tull- och fyrvaktmästare, patron, skeppare, styrman m fl. 

Hopningen till sex klasser nyttjas vid kontingensberäkningar 

och den sist angivna tudelningen för phi-koefficienterna. 

Mantalsuppgifterna för de självägande bönderna har hämtats 

från husförhörslängderna och mantalslängden för december 

1962. 

Observeras bör att såväl yrkesklassificeringen som de båda 

följande klassificeringarna enligt mantal och matlagens 

storlek avser uppgifter familjevis, där sedan varje medlem 

i familjen tillordnas den för familjen gällande koden. Det 

är nämligen uttryck för den sociala miljön som eftersträvas 

i denna och de båda följande variablerna. 
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14j) Antal mantalsavgifter per hushåll enligt mantalsläng 

den 1863 (N - 1503) 

Antal mantalaavgifter: 5 eller fler 173 11,5 % 

4 178 11,8 % 

3 217 14,5 % 

2 457 30,4 % 

1 156 10,4 % 

0 322 21,4 % 

Tre mantalsavgifter eller fler per hushåll 568 37,8 % 

Färre mantalsavgifter per hushåll 935 62,2 % 

Totalt 1503 100,0 % 

Kommentar: Uppgifterna är hämtade från mantalslängden 1863 

för Bygdeå (Bil. 5) och avser antalet personer som erlagt 

mantalsavgift. Detta antal mantalsavgifter per hushåll till

ordnas sedan varje medlem i hushållet. Pigor och drängar ar 

svårplacerade. Antingen Kan de ingå som medlemmar i de hus

håll där de tjänar och där deras skatt utgår eller också kan 

de föras för sig och ställas utanför tillordningen av man

talsavgifter. Det sistnämnda är fallet i ovanstående tabell 

där pigor och drängar ingår i den sista klassen. Därmed blir 

tabellen jämförbar med motsvarande behandling av matlagets 

storlek (14 ). 

14k) Matlagets storlek enligt mantalslängden (N * 1503) 

9 personer eller fler i matlaget 173 11,7 % 

7-8 personer 258 17,9 % 

5-6 personer 360 23,8 % 

4 personer 206 13,7 % 

2-3 personer 246 16,3 % 

1 pers on 260 17,1 % 

5 personer eller fler i matlaget 791 52,6 % 

Färre personer 712 47,4 % 

Kommentar: Även här är pigor och drängar förda till den sis

ta klassen av ensamstående. Eftersom det är den sociala mil
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jön som beskrivningan eftersträvar har denna behandling av 

tjänstefolket i ds båda sista variablerna (14 j ) utnytt

jats. För övrigt utgår dessa båda variabler som regel i jäm

förelserna och ersätts av indelningen i yrkesgrupper. 

141) Husförhörsrotar (by) och avstånd till kyrkbyn (N = 150 3) 

Kyrkoroton (Skinnarbyn, Bygdeå) 104 6,9 % 

Dalkarlså 148 9,9 % 

öndebyn, Junkboda 121 8,0 % 

Bäck, Näs 151 10,0 % 

Bodbacken 80 5,3 % 

Gullmark m fl byar 126 8,0 % 

Rickleå (södra och norra) 171 11,4 % 

Ratan 66 4,3 % 

Djäkneboda m fl byar 154 10,0 % 

Norum m fl byar 121 8,0 % 

Äkulla, Sjuismark m fl byar 176 11,4 % 

Bjensjöå m fl byar 85 5,7 % 

Upp till ca 2,5 km från kyrkbyn 310 20,6 % 

Ca 2,5 - ca 5,0 km 367 24,4 % 

Ca 5,0 - ca 10 km 435 28,9 % 

Ca 10 - ca 1 5 km 157 10,5 % 

Ca 15 - ca 2 0 km 158 10,5 % 

Ca 20 km och mer från kyrkbyn 76 5,1 % 

Totalt 1503 100,0 % 

Kommentar : Alla 69 byar, större och mindre, har kodats. Här 

sammanförs de i sina husförhörsrotar och efter ungefärligt 

avstånd till kyrkbyn. Husförhörsrotarna i socknen är i färd 

med att delas under den undersökta perioden. Rickleå t ex 

delas i en rote söder och en rote norr om älven. I rotarna 

med många små byar flyttar husförhöret från by till by i 

ytterligare en turordning. I den längst bort liggande roten, 

t ex Bjensjöå m fl byar, sker husförhören i följande byar 

1853-62; Häggnäs, Häggnäs, Bjenfors, Bjenfors, Ryssjön, 

Kettbergsheden, Bjensjön, Bjensjön, Krokån och Storliden, 

Bastuliden och Bäckliden. De båda sista åren görs något 

slag av kombination mellan byarna. (Jfr kartan, Bil. 6.) 
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DEN VUXNA BEFOLKNINGEN 1862. VARIABELFÖRTECKNING 

Redovisningen av siffermaterialet måste begränsa sig till de variabler 

soia visat sig vara mest betydelsefulla i den avsedda analysen av fraiar-

för allt förhörs— och kunskapsdata. Men för att ge en uppfattning om. 

den totala datamassan återges här en översiktlig variaböiförteckning. 

Variablernas nummer på hålkorten, anges och. deras plats i olika kolumner 

samt inora parentes de positioner (klasser) som utnyttjats. 

Nr Variabel (klasser) Plats på hålkortet 

1* Födelseår (00—99) Kol» 12—13 
2. Kön (1,2) 14 
3. Civilstånd (1—3) 15 
4. Läsbetyg 184-5 (0-5,9) *6 
5. Begrepp 184-5 (0-5,9) 17 
6. Läsbetyg.18521 (0—5,9) l8 
7« Utantillkunskaper 1852 (0~9) 19 
8. Begrepp 1852 (0—5,9) 20 
9. Läsbetyg 1862 (dikotomisering 0,1) 21 
10. Läsbetyg 1862 (0-5,9) 22 
11. Utantillkunskaper 1862 (0—9) 23 
12. Begrepp 1862 (0—5,9) 24 
13. Begrepp 1862 (dikotomisering 0,1) 25 
14-. Avbrott i boendet före 1862 (1) 26 
15~30. Husförhör varje år 184-7—62 (0—9) 27—42 
31. Utfattig (1) 43 
32. Förhörsfrekvens 1853—62 (00-99) 44-45 
33» Anmärkning (frejd) (0—9) 46 
34r37» Nattvardsgång varje år 1859—62 (0—9) 47—50 
38. Nattvardsfrekvens 1859—62 (00—99) 51—52 
39» Antal år skriven tom 1862 (01—16) 53—54 
40. Läsbetyg 1863—73 (0—5,9) 56 
41. Utantillkunskaper 1863—73 (0—9) 57 
42. Begrepp 1863-73 (0-5,9) 58 
43» Utskrivningsår (63—74) 59—60 
44. Utskrivningstyp (1—5) 61 
45* Inskrivningsår (46—62) 63—64 
46. Inskrivningstyp (1—5) 65 
47. Yrkesgrupp (10—99) 67-68 
48. Skattetyp i mantalslängden (0—2) 69 
49. Antal mantalspenningar per hushåll (0—9) ?0 
50. Matlagets storlfek (0—9) 71 
51. By (01-69) 72-73 
52. Avstönd till kyrkbyn (1-7) 74 
53« Byns storlek (1—5) 75 
54. Uppslag i husförhörslängden 1862 (001—999) 77—79 
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översikt av samband för befolkningsdata för den vuxna befolkningen 1862 

i Bygdeå södra sockendel (kontingenskoeff., frihetsgrader, N = 1503 och 

för nattvardskvot N = 1444 ) 

Kontingenskoefficientema återfinns i den övre diagonalen. De avser ta

beller med en storlek som anges med frihetsgraderna i den undre diago

nalen, dvs med en indelning i rader och kolumner enligt variabelför

teckningen i föregående bilaga (Bilaga 14). 

Kön Civ. Inskr. Utskr. Föd. 
år 

Nattv. Yrke Skatt Hush. By Avst. 

Kön .19 .08 .03 .06 .09 .10 .07 .04 .06 .03 

Civil
stånd 2 .27 .47 .64 .33 .38 .48 .44 .14 .14 

Inskr. 
typ 2 4 .27 .40 .22 .41 .41 .29 .13 .20 

Utskr. 
typ 3 6 6 .55 .28 .41 .33 .31 .19 .16 

Födelse
år 5 10 10 15 .35 .39 .42 .36 .17 .17 

Nattv. 
kvot 5 10 10 15 25 .34 .34 .33 .18 .17 

Yrkes
grupp 5 10 10 15 25 25 .75 .65 .43 .43 

Antal 
skattepl. 5 10 10 15 25 25 25 .67 .32 .29 

Hush, 
storlek 5 10 10 15 25 25 25 25 .25 .23 

By, 
rote 5 10 10 15 25 25 25 25 25 .82 

Avst. fr. 
kyrkbyn 5 10 10 15 25 25 25 25 25 25 
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FÖRHÖRSDATA FÖR DEN VUXNA BEFOLKNINGEN 1662 

Denna bilaga ger ytterligare siffermaterial till kapitel 5. 

16a. Förhörskvot 1853-62 (N = 150 3) 

Förhörs
kvot 

Abs. 
tal 

Proc 
tal 

m 

Bevistat förhör, inskr. 1862 1.00 28 2 % 

Bevistat 

Bevistat 

varje förhör, kvot: 

förhör med kvoten: 

1.00 

.76-.99 

151 

326 

10 

22 

% 

% 

Begränsning 
till inskr. 
före 1862 

Bevistat förhör med kvoten : .51-.75 395 26 % N = 13 76 
Bevistat förhör med kvoten : .26-.50 357 24 % 

N = 13 76 

Bevistat förhör med kvoten : .01-.25 82 5 % 

Ej bevistat förhör, kvot : . 00 66 4 % 

Ej bevistat förhör, inskr. 1862 .00 98 7 % 

Summa N = 1503 100 % 

Kommentar : Antalet bevistade förhör 1853-62 divideras med an

talet år som en individ varit skriven i p opulationen. Efter

som de som inkommit i p opulationen 1862 tilldelas kvoten ett 

eller kvoten noll, hålls denna kategori under kontroll genom 

särskilda klasser först och sist i fördelningen. Vid kon-

tingensberäkningarna begagnas emellanåt denna större sprid

ning av klasserna. Vid dikotomisering görs uppdelningen mel

lan dem som bevistat husförhören i genomsnitt oftare än vart

annat år (kvot 0.51-1.00) och dem som varit närvarande mer 

sällan (kvot 0.00-0.50). Den sistnämnda tudelningen till

sammans med de tidigare angivna dikotomiseringarna av övriga 

variabler (Bil. 14) ger fyrfältstabeller av de följande mer 

utförliga tabellerna, som ligger till grund för kontingens-

beräkningarna. Fyrfältstabellerna ger underlaget för phi-

koefficienterna. 
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16b. Förhörskvot - födelseår, kön civilstånd, in- och ut

skrivningstyp 

Förhörskvot 
.00- .01-
-.00 -.25 

.26-
-.50 

.51-
-.75 

.76-
-.99 1.00 

Sunrna 
% 

Surrma 
Abs. tal 

F. 1801 o tidigare 6.5 10.1 22.6 32.7 22.6 5.4 100.0 (168) 

F. 1802-11 4.8 7.2 22.9 22.9 29.5 12.7 100.0 (166) 

F. 1812-21 3.6 6.7 23.2 29.0 26.8 10.7 100.0 (224) 

F. 1822-31 9.5 5.0 28.3 28.9 18.5 9.8 100.0 (357) 

F. 1832-41 21.1 4.9 26.6 23.9 13.9 10,3 100.0 (369) 

F. 1842-46 11.4 0.9 14.2 21.0 28.8 23.7 100.0 (219) 

Män 10.1 5.1 20.1 24.2 25.2 15.3 100.0 (745) 

Kvinnor 11.7 5.8 27.3 28.4 18.2 8.6 100.0 (758) 

Ogifta 16.4 4.4 21.7 22.0 21.0 14.4 100.0 (590) 

Gifta 7.4 5.6 25.2 28.3 22.5 10.9 100.0 (781) 

Änkor/änkl. 6.8 9.1 24.2 33.3 19.7 6.8 100.0 (132) 

Kvarboende 
sedan 1846 1.7 4.8 20.9 29.1 30.9 12.5 100.0 (808) 

Omfl. 1847-62 21.6 5.5 26.0 23.9 10.7 12.4 100.0 (582) 

Infi. 1847-62 21.2 9.7 33.6 18.6 11.5 5.3 100.0 (113) 

Avlidna 1863-73 6.6 7.3 23.3 29.3 22.7 10.8 100.0 (287) 

Omfl. 1863-73 18.7 4.0 24.6 21.1 18.7 12.8 100.0 (422) 

Utfl. 1853-73 17.0 8.0 19.6 25.9 19.6 9.8 100.0 (112) 

Kvarboende till 
efter 1873 6.9 5.1 24.2 28.3 23.3 12.2 100.0 (682) 

Totalt 10.9 5.5 23.8 26.3 21.6 11.9 100.0 (1503) 

Kommentar : Högre -förhörskvot företes för de äldsta och medel

ålders, för männen och de kvarboende. De yngre, födda 1832-41, 

samt de flyttande har däremot lägre förhörskvot. Fyrfältsta

beller bildas med de dikotomiseringar som angetts för varje 

variabel (Bil. 14). 
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16c. Förhörskvot - nattvardskvot (IM = 1444 ) 

Förhörskvot 
.00- .01- .26- .51- .76- Surrma Surrma 
-.00 -.25 -.50 -.75 -.99 1.00 % Abs. tal 

Nattv.kvot 
2.1 och däröver 1.1 0.6 17.8 28.9 32.2 19.4 100.0 (180) 

1.6-2.0 3.8 1.5 18.3 31.0 28.2 17.2 100.0 (262) 

1.1-1.5 2.4 4.6 25.2 27.6 27.8 12.4 100.0 (370) 

0.6-1.0 12.9 6.2 30.1 27.4 14.4 9.0 100.0 (402) 

0.1-0.5 10.1 15.6 37.6 26.6 6.4 3.7 100.0 (109) 

0.0 64.5 13.2 9.1 3.3 4.1 5.8 100.0 (121) 

Totalt 11.2 5.5 24.2 26.9 21.2 12.0 100.0 (1444) 

16d. Förhörskvot - inskrivningstyp och nattvardskvot för in

skrivna före 1862 (N = 137 6) 

Kvarboende 
sedan 1846 1.7 4.8 20.9 29.1 30.9 12.5 100.0 (808) 

Omfl. 1847-61 9.1 6.8 31.8 29.5 13.1 9.8 100.0 (472) 

Infi. 1847-61 9.4 11.5 39.6 21.9 13.5 4.2 100.0 (96) 

Nattv.kvot 
2.1 och däröver 0.0 0.6 18.1 29.4 32.8 19.2 100.0 (177) 

1.6-2.0 0.8 1.6 19.5 32.9 30.1 15.0 100.0 (246) 

1.1-1.5 2.4 4.6 25.1 27.6 27.8 12.4 100.0 (370) 

0.6-1.0 7.7 6.9 33.2 30.1 15.9 6.3 100.0 (365) 

0.1-0.5 10.1 15.6 37.6 26.6 6.4 3.7 100.0 (109) 

0.0 14.7 16.5 20.2 19.3 22.9 6.4 100.0 (109) 

Totalt 4.8 6.0 ' 25.9 28.7 23.6 11.0 100.0 (1376) 

Kommentar: När de inflyttade under- året 1862 hålls undan mins

kar antalet i den första och sista kolumnen, de kan nämligen 

erhålla endast antingen förhörskvot .00 eller 1.00. Totalt 

sett sjunker korrelationsmåtten vid denna begränsning. Denna 

skillnad hålls under kontroll vid varje uppdelning. Här har 

valts att i kapitel 5 presentera de högre korrelationsmåtten 

med totala antalet individer, särskilt som endast 17 indivi

der är nyinflyttade från andra socknar 1852. De övriga 110 är 

omflyttade inom socknen och således redan kända. 
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16s. Förhörskvot - yrkesgrupp, mantalsavgift, matlagets stor

lek (N = 150 3) 

Förhörskvot 
.00- .01-
-.00 -.25 

.26-
-.50 

.51-
-.75 

.76-
-.99 1.00 

Surrma 
% 

Surrma 
Abs. tal 

1» Ämb.o.tj.m.mfl 13.6 14.4 15.3 30.5 19.5 6.8 100.0 (118) 

2. Själväg. bönder 3.7 3.2 19.8 27.0 30.3 16.0 100.0 (686) 

3. Landb. nybygg. 6.7 4.7 31.8 30.4 17.6 8.8 100.0 (145) 

4. Hantverkare 13.4 0.0 33.3 36.7 16.7 0.0 100.0 (30) 

5. Fältjägare 10.0 5.7 17.1 42.9 20.0 4,3 100.0 (70) 

6. Torpare 3.7 3.7 37.0 29.6 11.1 14.8 100.0 (27) 

7. Arb. m fl 16.2 8.9 30.9 22.5 14.1 7.3 100.0 (191). 

6. Inhys. m fl 12.8 11.6 28.4 23.5 17.7 5.9 100.0 (102) 

9. Pigor, drängar 43.9 1.5 27.7 9.2 1.5 16.2 100.0 (130) 

Mantalsavg. per hus
håll: 5 el. fler 6.4 11.0 13.3 30.1 29.5 9.8 100.0 (173) 

4 3.4 1.7 21.4 20.2 36.0 17.4 100.0 (178) 

3 4.6 3.2 22.5 28.0 27.1 14.7 100.0 (218) 

2 7.2 3.5 25.8 30.0 20.6 12.9 100.0 (457) 

1 15.4 9.0 25.0 27.6 18.0 5.1 100.0 (156) 

0 24.9 7.2 28.0 20.6 9.4 10.0 100.0 (321) 

Matlagets storlek 
9 pers. el. fler • 4.0 9.1 18.8 24.4 29.0 14.8 100.0 (176) 

7-8 personer 3.1 4.6 21.1 26.9 30.7 13.4 100.0 (260) 

5-6 personer 7.8 5.6 21.8 27.9 23.2 13.7 100.0 (358) 

4 personer 5.3 1.9 27.1 35.9 18.4 11.1 100.0 (206) 

2-3 personer 10.6 6.9 25.6 26.4 23.6 6.9 100.0 (246) 

1 person 32.3 5.1 26.8 16.7 6.6 12.5 100.0 (257) 

Totalt 10.9 5.5 23.8 26.3 21.7 11.9 100.0 (1503) 
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16 f. Förhörskvot - husförhörsrote, avstånd till kyrkbyn (N = 1503) 

Förhörskvot 
.00- .01-
-.00 -.25 

.26-
-.50 

.51-
-.75 

.76-
-.99 1.00 

Sumte 
% 

Surrma 
Abs. tal 

Kyrkoroten 19.2 9.6 26.0 17.3 19.2 8.7 100.0 (104) 

Dalkarlså 6.1 4.1 36.4 26.4 21.6 5.4 100.0 (148) 

öndebyn, Gunkboda 11.6 5.8 19.0 27.3 22.3 14.1 100.0 (121) 

Bäck, Näs 8.0 7.3 23.2 31.8 18.5 11.3 100.0 (151) 

Bodbackan 12.5 5.0 12.5 30.0 22.5 17.5 100.0 (80) 

Gullmark m fl byar 6.7 3.2 17.5 32.5 25.4 12.7 100.0 (126) 

Rickleå 9.4 4.7 22.8 25.2 25.2 12.9 100.0 (171) 

Ratan 13.6 4.6 22.7 25.8 18.2 15.2 100.0 (66) 

Djäkneboda m fl 
byar 11.7 5.5 25.3 22.7 24.7 9.1 100.0 (154) 

Norum m fl byar 10.7 4.1 24.0 21.5 14.9 24.8 100.0 (121) 

Sjulsmark mfl byar 11.4 5.7 24,4 26.7 23.3 8.5 100.0 (176) 

Bjensjöå m fl byar 14.3 4.8 25.0 28.6 19.1 8.3 100.0 (85) 

Upp till ca 2,5 km 11.6 6.8 28.9 23.8 21.9 7.1 100.0 (310) 

Ca 2,5-ca 5,0 km 9.3 5.5 19.1 31.3 21.0 13.9 100.0 (367) 

Ca 5-ca 10 km 10.6 5.3 25.8 24.1 23.7 10.6 100.0 (435) 

Ca 10-ca 15 km 11.5 5.7 16.6 26.8 26.8 12.7 100.0 (157) 

Ca 15-ca 20 km 13.9 4.4 24.1 23.4 15.2 19.0 100.0 (158) 

Ca 20 och däröver 10.7 2.7 28.0 29.3 16.0 13.3 100.0 (76) 

Totalt 10.9 5 = 5 23.6 26.3 21.7 11.9 100.0 (1503) 



LÄSBETYG FÖR DEM VUXNA BEFOLKNINGEN 1862 

B i l a g a  1 7 : 1  

Eftersom läsbetygen för den vuxna befolkningen koncentrerar 

sig till de båda högsta skalstegen återges här andelen 

högsta betyg (T I) vid olika uppdelningar av övriga variab

ler. Fyrfältstabeller erhålls med de tudelningar som tidi

gare angivits (Bil. 14 och 16). 

17a. Läsbetyg 1862 - födelseår, kön, civilstånd, in- och 

utskrivningstyp 

Totalt 
Abs. tal 

Därav med högsta betyg (E I) 
Abs. tal % 

F. 1801 eller tidigare (165) 65 39,4 

Födda 1802-11 (163) 58 35,6 

Födda 1812-21 (224) 65 29,0 

Födda 1822-31 (357) 59 16,5 

Födda 1832-41 (366) 113 30,9 

Födda 1842-46 (218) 57 26,2 

Män (737) 194 26,3 

Kvinnor (756) 223 29,5 

Ogifta (584) 176 30,1 

Gifta (777) 196 25,2 

Änkor/änklingar (132) 45 34,1 

Kvarboende sedan 1846 (803) 305 38,0 

Omfl. inom socknen 1847-62 (579) 97 16,8 

Inflyttade 1847-62 (111) 15 13,5 

Avlidna 1863-73 (284) 84 29,6 

Omfl. inom socknen 1863-73 (421) 96 22,8 

Utflyttade 1863-73 (111) 42 37,8 

Kvarboende sfter 1873 (677) 195 28,8 

Totalt (1493) 417 27,9 

Kommentar : Endast de 1493 individer som erhåller läsbetyg 

medtages. (Jämför kap. 7 sid. 69.) 
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17b. Läsb'etyg 1862 - ins krivningsår 1846-62, utskrivnings

år 1863-73 

Totalt Därav med högsta betyg CE 1) 
Abs« tal Abs. tal % 

Inskrivningsår 
1646 eller tidigare (803) 305 38,0 

1847-50 (88) 22 25,0 

1851-52 (31) 4 12,9 

1853-54 (75) 16 21,3 

1855-56 (78) 13 16,7 

1857-58 (61) 6 9,8 

1859 (55) 7 12,7 

1860 (71) 9 12,7 

1861 (105) 15 14,3 

1862 (126) 20 15,9 

Utskrivningsår 
1863 (170) 38 22,4 

1864 (92) 20 21,7 

1865 (65) 27 41,5 

1866 (62) 15 24,2 

1867 (53) 18 34,0 

1868 (122) 27 22,1 

1869 (73) 18 24,7 

1870 (54) 15 27,8 

1871 (52) 18 34,6 

1872-73 (73) 27 37,0 

Efter 1873 (677) 194 28,7 

Totalt (1493) 417 27,9 

Kommentar: De sedan 1846 kvarboende har märkbart högre be-

tyg (beroende på en tidigare högre bstygsfördelning). De 

senare inskrivna i 1862 års population har lägre betyg. 

De utflyttade har en jämnare betygsfördelning. Flärklig är 

den lägre betygsfördelningen 1868-69, då under nödåren 

många av d& äldre och till hälsan svagare avled. 
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17c. Läsbetyg 1862 - nat tvardskvot (N = 1435) 

Totalt 
Abs. tal 

Därav med högsta läsbetyg (L i) 
Abs. tal % 

Nattvardskvot 
2,1 och däröver (180) 82 45,5 

1.6 - 2.0 (262) 76 29,0 

1.1 - 1.5 (367) 102 27,8 

0.6 - 1.0 (401) 98 24,4 

0.1 - 0.5 (108) 29 26,8 

0.0 (117) 22 18,8 

Totalt (1435) 409 28,6 

17d. Läsbetyg 1862 - yrkes grupp, mantals avgift, matlagets 

storlek 

Totalt 
Abs. tal 

Därav med högsta betyg (E 3) 
Abs, tal % 

Ämb. o. tj.män m fl (115) 93 80,9 

Självägande bönder (683) 214 31,3 

Landbönder, nybygg. (149) 24 16,1 

Hantverkare (29) 6 20,7 

Indelta soldater (70) 10 14,3 

Torpare (27) 2 7,4 

Arbetare, sågkarl m fl (191) 32 16,8 

Inhyses-backst.folk (100) 19 19,0 

Pigor, drängar (129) 17 13,2 

Antal mantalsavg./hushåll 
6 eller flera (103) 57 55,3 

4-5 (244) 111 45,5 

3 (217) 69 31,8 

2 (455) 85 18,7 

1 (155) 37 23,9 

0 (319) 58 18,2 

Matlagets storlek 
9 personer eller fler (168) 81 48,2 

7-8 personer (258) 91 35,3 

5-6 personer (358) 85 23,7 

4 personer (206) 56 27,2 

2-3 personer (246) 48 19,5 

1 person (257) 56 21,2 

Totalt (1493) 417 27,9 



17e. Läsbetyg 1862 - hu sförhörsrote, avstånd till kyrkbyn 

[N = 149 3) 

Totalt Därav med högsta betyg CL _D 
Abs. tal % 

Kyrkoroten (100) 37 37,0 

Dalkarlså (147) 53 36,1 

Öndebyn, Junkboda (119) 44 37,0 

Bäck, Näs (150) 21 14,0 

Bodbacken (80) 36 45,0 

Gullmark m fl byar (125) 26 20,6 

Rickleå (171) 22 12,9 

Ratan (66) 38 57,6 

Djäkneboda m fl byar (154) 47 30,5 

IMorum m fl byar (120) 22 18,3 

Akulla, Sjuismark m fl byar (176) 57 32,4 

Bjensjöå m fl byar (85) 14 16,5 

Inom ca 2,5 km fr. kyrkbyn (304) 117 38,5 

Ca 2,5 - ca 5 km (365 92 25,2 

Ca 5 - ca 10 km (434) 126 29,0 

Ca 10 - ca 15 km (157) 41 26,1 

Ca 15 - ca 20 km (158) 29 18,4 

Ca 20 km och däröver (75) 12 16,0 

Totalt (1493) 417 27,9 
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17-F» Läsbetyg 1B62 - förhörskvot (N = 150 3) 

Totalt Därav med högsta 
Abs. tal betyg CL I) 

Abs. tal % 

Bevistat förhör, inskr. 1862, kvot: 1 .00 (29) 5 17,2 

Bevistat förhör varje år, kvot: 1 .00 (151) 50 33,1 

Bevistat förhör med kvoten: .76-.99 (325) 124 38,2 

Bevistat förhör med kvoten : .51-.75 (395) 104 26,3 

Bevistat förhör med kvoten: .26-.50 (357) 78 21,9 

Bevistat förhör med kvoten: .01-.25 (82) 25 30,5 

Ej bevistat förhör, kvot: .00 (66) 16 24,2 

Ej bevistat förhör, inskr. 1862: .00 (98) 15 15,3 

Totalt (1503) 417 27,7 

Kommentar ; Samtliga individer ingår i t abellen. De somJLn-

skrivits 1862 har lägre läsbetyg än övriga (tabellens första 

och sista rad). Kontingensberäkningar har gjorts även med 

denna utförligare uppdelning av förhörskvoten. 
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Bilaga 19:1 

BEGREPP FÖR DEN VUXNA BEFOLKNINGEN 1862 

I bilagan presenteras de 1429 individer som erhållit betyg i 

begreppet 1862. 

17 a) Begrepp 1862 - födelseår, kön, civilstånd in- och ut
skrivningstyp (N=1429) 

Begrepp 1862 

T H 
Summa 
Abs.tal 

F. före 1802 17,2 20,9 55,8 6,1 0,0 100% (163) 

F. 1802-11 19,6 20,3 52,2 6,7 1,3 100% (163) 

F. 1812-21 20,1 17,4 56,7 5,8 0,0 100% (224) 

F. 1822-31 21,6 16,8 54,1 7,3 0,3 100% (357) 

F. 1832-41 26,2 22,4 38,1 12,4 0,9 100% (362) 

F. 1842-46 20,0 22,5 43,1 13,7 0,7 100% (16C1 

Män 26,3 19,7 45,2 8,2 0,6 100% (701) 

Kvinnor 17,2 19,9 53,0 9,5 0,4 100% (728) 

Ogifta 25,8 18,9 41,3 13,2 0,8 100% (523) 

Gifta 19,5 20,1 53,4 6, 0,4 100% (776) 

Änkor/änklingar 17,7 21,5 56,2 4,6 0,0 100% (130) 

Kvarb. sedan 1846 22,1 18,0 50,1 9,3 0,5 100% (751) 

Orrtfl. 1847-62 22,4 18,0 50,2 9,0 0,4 100% (568) 

Infi. 1847-62 14,6 41,8 38,2 4,5 0,9 100% (110) 

Avlidna 1863-73 20,1 20,5 52,9 6,1 0,4 100% (278) 

Omfl. 1863-73 23,0 22,3 44,1 10,3 0,3 100% (395) 

Utfl. 1863-73 18,1 21,3 42,6 13,7 4,3 100% ( 94) 

Kvarb. 21,9 17,8 51,7 8,4 0,2 100% (662) 

Totalt 21,6 19,8 49,2 8,9 0,5 100% 
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19b. Begrepp 1862 ~ i nskrivningsår 1846-62, utskrivningsår 

1863-73 (N = 14 29) 

Begrepp 1862 

I* • I " ^ f |^| 
Inskrivningsår 
1846 el. tid. 

22,1 18,0 50,1 99,9 100% (751) 

1847-50 12,6 20,7 54,0 12,6 100% ( 87) 

1851-52 16,1 22,6 58,1 3,2 100% ( 37) 

1853-54 22,2 19,4 54,2 4,2 100% ( 72) 

1855-56 27,3 16,9 45,5 10,4 100% ( 77) 

1857-58 21,3 31,2 37,7 9,8 100% ( 61) 

1859 14,8 14,8 63,0 7,4 100% ( 54) 

1860 26,1 17,2 44,9 11,6 100% ( 69) 

1861 22,1 25,0 44,2 8,7 100% (104) 

1862 22,8 25,2 43,9 8,1 100% (123) 

Utskrivningsår 
1863 23,1 20,1 45,6 11,2 100% (169) 

1864 22,6 20,2 44,1 13,1 100% ( 89) 

1865 21,1 19,3 49,1 10,5 100% ( 57) 

1866 28,6 25,0 37,5 8,9 100% ( 56) 

1867 27,6 19,6 43,1 9,8 100% ( 51) 

1868 29,1 20,5 44,4 6,0 100% (117) 

1869 13,0 30,4 47,8 8,7 100% ( 69) 

1870 9,8 31,4 47,1 11,8 100% ( 51) 

1871 20,8 12,5 56,3 10,4 100% ( 48) 

1872-73 9,2 18,5 61,5 10,8 100% ( 65) 

Efter 1873 21,9 17,8 51,7 8,6 100% ( J 

Totalt 21,6 19,8 49,2 9,4 100% (1429) 

Kommentar: De båda högsta betygen sammanslås i denna och 

följande tabeller. 
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19c. Begrepp 1062 - nattvarrlskvot, yrkesgrupp, mantalsav

gift och matlagets storlek (N = 142 9). 

Begrepp 1862 Summa 
% Abs.tal 

T T T T X 

Nattv. kvot 

2,1 och däröver 9,4 21,7 53,3 15,6 100% C180) 

1,6 - 2,0 22,6 12,3 5S, 3 8,8 100% (261) 

1.1 - 1,5 20,0 20,5 51,1 8,5 100% (356) 

0,6 - 0,9 27,3 18,4 45,2 8,1 100% (396) 

0,1 - 0,5 22,2 30,6 38,0 9,3 100% (108) 

0,0 23,7 26,3 41,5 8,5 100% (118) 

Ämb. o. tj.män m fl 1,0 3,3 57,1 34,8 100% (112) 

Självägande binder 19,8 18,3 54,2 7,7 100% (650) 

Landbönder, nybygg. 31,2 20,6 41,8 6,4 100% (1411 

Hantverkare 10,0 33,3 50,0 6,7 100% ( 30) 

Indelta soldater 19,4 26,3 44,8 9,0 100% ( 67) 

Torpare 36,0 16,0 48,0 0,0 100% ( 25) 

Arbetare, sågkarl m fl 26,1 25,5 43,6 4,8 100% (188) 

Inhyses-backs„folk 34,8 20,2 32,6 12,4 100% ( 89) 

Pigor, drängar 22,8 23,6 47,2 6,3 100% (127) 

Antal mantalsavg./hus
håll 6 eller flera 19,6 13,7 44,1 22,6 100% (102) 

4 - 5  17,6 18,9 50,2 13,2 100% (227) 

3 19,5 17,1 51,2 12,2 100% (205) 

2 20,6 20,1 55,6 3,7 100% (437) 

1 26,6 19,5 'A,2 9,7 100% (154) 

0 25,7 24,0 42,1 8,2 100% (304) 

Matlagets storlek 
9 personer eller flera 12,0 20,0 48,7 *9,3 i 00% (150) 

7-8 personer 22,7 1'~,6 53,4 7,3 100% (247) 

5-6 personer 20,4 22,5 50,4 6,7 100% f ^ 

4 personer 23,9 14,2 49,2 12,7 100% (197) 

2-3 personer 22,3 21,0 50,0 6,7 100% (238) 

1 person 25,6 22,4 42,9 9,1 100% (254) 

Totalt 21,6 19,8 49,2 9,4 100% (1429) 
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19 d) Begrepp 1862 - husfSrhörsroie, avstånd till kyrkbyn och förhörs

kvot (N = 1425} 

r t ' H 12 7] 
% 

Surrma 
Aba. tal 

Kyrkoroten 6,1 20,4 60,2 13,3 100,0 (98 i 

Dal karl sä 22,5 23,2 41,6 12,7 100,0 (142) 
öndebyn, Junkboda 16,0 18,5 52,9 12,6 100,0 (119) 
Bäck» Mäs 16,5 24,1 52,4 6,S 100,0 (145) 
Bod bac ken 14,9 19,0 56,7 9,4 100,0 (74) 

Gu limark m fl byar 23,9 14,7 51,6 9,8 100,0 (122) 
Rickleå 25,8 27,0 41,1 6,1 100,0 (163) 
Ratari 1,6 3,4 73,4 16,6 100,0 (64) 

Djäkneboda m fl byar 30,8 10,3 50,7 8,2 100,0 (146) 
No rum m fl byar 20,0 23,6 50,9 5,5 100,0 (110) 
Akulla, Sjuismark m fl 26,1 20,0 44,9 3,1 100,0 (165) 
Bjensjöå m fl byar 43,2 21,0 28,4 7,4 100,0 (81) 

Inom ca 2,5 km fr. kyrkbyn 14,1 20,5 52,2 13,1 100,0 (297) 
Ca 2,5 - ca 5 km 19,0 21,9 50,3 8,8 100,0 (352) 
Ca 5 - ca 10 km 22,5 17,6 49,6 10,3 100,0 (409) 
Ca 10 -- ca 15 km, 26,8 15,0 51,6 6,5 100,0 (153) 
Ca 15 - ca 20 km 26,4 22,3 48,0 3,4 100,0 (148) 
Ca 20 km och däröver 40,0 24,3 25,7 10,0 100,0 (70) 

Bevistat förhör varje år, 9,4 21,7 53,3 15,6 100,0 (160) 
9evistat förh, m k v .76-. 99 22,6 12,3 56,3 8,0 100,0 (261) 
Bevistat förh» m kv .51-. 75 20,0 20,5 51,1 8,5 100,0 (366) 
Bevistat förL m kv .26™. 50 27,3 18,4 46,2 8,1 100,0 (396) 
Bevistat förht m kv .01-. 25 22,2 30,6 38,0 9,3 100,0 (108) 
Ej bevistat förhör. 23,7 26,3 41,5 8,5 100,0 (118) 

Totalt 21,6 19,6 49,2 9,4 100,0 (1429) 
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Bilaga 21 5 1 

SKOLBARN OCH ÖVRIGA BARN 

Uppdelning efter födelseår 

Totalt Andelen skolbarn 
Födda Abs. tal Abs. tal 

1832-33 76 5 

1834-35 99 16 

1836-37 111 27 

1838-39 70 21 

1840-41 103 28 

1842-43 105 30 

1844-45 107 35 

1846-47 116 26 

1848-49 117 20 

1850-51 100 15 

1852-53 95 9 

1854-56 196 12 

Totalt 1295 244 

Antalet skolbarn i enskilda byar Sr: 

Kyrkobordet 12 skolbarn, Skinnarbyn 53, Dalkarlså 24, önde-

byn 21, Bäck och Näs 34, Bobacken 1.7, Gu llmark 22, Rickleå 

14, Ratan 20, samt ett fåtal skolbarn från de 'övriga byar*, 

Djäkneboda 6, Junkeboda 3, Rödås 3, Risböle 2, österboda 2, 

Vänfors 4 Qch Kroksjösundet, Lustigkulla, Kullholm, Brednoret, 

Gryssjön, Bäcklund, Sjuismark ett skolbarn vardera byn. 
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Totalt Därav skolbarn 
Yrkesgrupp Abs. tal Abs. tal % 

Ämbets- och tjänstemän m fl 116 59 51,0 

Bönder 

17/128 rntl och mer 193 37 19,2 

9-16/128 mtl 263 45 17,1 

8/128 mtl och mindre 196 . 25 12,7 

Nybygg, landbönder 150 6 4,0 

Hantverkare 16 6 — 

Soldater 70 11 15,7 

Torpare, arb. m fl 123 19 15,5 

Inhysesfolk m fl 168 36 21,4 

Totalt 1295 244 18,4 
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BARN I SKOLÅLDERN 1847-62 OCH ANDELEN SKOLBARN MED UPPDELNING 

EFTER BY (N = 1 295) 

By Barn i s kolåldern Därav 
Totalt skolbarn 

Skinnarbyn 73 53 
Kyrkobordet 28 12 
Dalkarlså 126 24 
Öndebyn 46 21 
3 unkboda 52 3 
Kroksjönäs 2 0 
Kroksjösundet 8 1 
Bäck 47 10 
Näs 77 24 
Bodbacken 66 17 
Gullmark 47 22 
Lustigkulla 6 1 
Högfors 3 0 
Västervik 1 0 
Brände 5 0 
Lantnäs 8 0 
Kvarnfors 9 0 
Ratubäck 4 0 
Vargliden 8 0 
Nidolf 5 0 
Rickleå 146 14 
Gransjö (Ratan) 19 7 
Stensäter 38 13 
Djäkneboda 43 6 
Kullholm 14 1 
Ny vi k 7 0 
Rat u 41 0 
Sörbäck 5 0 
Floremark 5 0 
Brednoret 6 1 
Bränndalen 9 0 
Lantvallen 4 0 
Norum 49 0 
Gryssjön 23 1 
Bölesbäcken 4 0 
Vi 1lnäs 9 0 
Nyböle 3 0 
Sandåsen 16 0 
Ivarsnäs 5 0 
Akulla 48 0 
Fällfors 8 0 
Bäcklund 5 1 
Sj ulsmark 24 1 
Brattfors 3 0 
Rödås 6 3 
Risbäck 3 0 
Ri sböle 9 2 
Bäcknäs 7 0 
Stenträsk 6 0 
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By Barn i skolåldern 
Totalt 

Därav 
skolbarn 

Sörfors 7 0 
Berglidsn 1 0 
Österboda 7 2 
Vänfors 7 4 
Bjensjöå 16 0 
Zackrisborg 4 0 
Häggnäs 13 0 
Bastuliden 4 0 
Bäcksjö 4 0 
Bäckliden 9 0 
Granfors 8 0 
Bjenfors 8 0 
Ryssjön 5 0 
Krokån 6 0 
Storliden 10 0 

Totalt 1295 244 



SKOLBARN OCH ÖVRIGA BARM. VARIABELFÖRTECKNING. 

Bilaga 21:5 

Pä samma sätt som i en tidigare bilaga (bil. 14:8) får en förteck

ning över samtliga variabler ge en antydan om det totala siffermateri

alet, varav endast en liten del har kunnat redovisas. Tillsammans med 

variablernas nummer och plats (kolumner) på hålkorten anges även de 

positioner (klasser) som utnyttjats. 

Nr Variabler (klasser) Plats på hålkortet 

1. Födelseår (32-56) Kol 1—2 
2. Födelseort (1-5) 3 
3. Kön (1,2) 4 
4. Inskrivningsår i husförhörslängderna (46—62) 5*~6 
5. Inskrivningstyp (1-5) 7 
6. By (01-69) 8-9 
7. Yrkeskategori I-III I847r52 (1-4) 10 
8. Husförhörskvot 1847—62 (0—9) 11 
9. Yrkesgrupp (01-29) 12-13 
10. Yrkeskategori I-III l85>-62 (1-4) 14 
11. Civilstånd (1-4) 15 
12. Åldersgrupp (1,2,6,9) 16 
13-16. Nattvardsgång varje år 18%9—&2 (0—9) 17—20 
17* Far läsbetyg 1846—62 (0—9) 21 
18. Far begrepp 1847-52 (0-5,9) 22 
19» Far begrepp 1853—62 (0—5,9) 23 
20. Mor läsbetyg 1846—62 (0—9) 24 
21. Mor begrepp 1846—52 (0-5,9) 25 
22. Mor begrepp 1853-62 (0-5,9) 26 
2>*-26. Nattvardsgång varje dr 1859—62 (0—9) 27—30 
27. Läsbetyg 1845 (0-5,9) 31 
28. Utantillkunskaper 1845 (0—9) 32 
29. Begrepp 1845 (0-5,9) 33 
30. Läsbetyg 1852 (0-5,9) 34 
31. Utantillkunskaper 1845 (0—9) 35 
32. Begrepp 1852 (0-5 ,-9) 36 
33. Läsbetyg 1862 (0-5,9) 37 
34. Utantillkunskaper 1862 (0—9) 38 
35. Begrepp 1862 (0-5,9) 39 
36. Utskrivningsår ur husförhörslängderna (47—74) 40—41 
37. Läsbetyg vid utskrivning 1847—73 (0—5»9) 42 
3f.. Utantillkunskaper vid utskrivning 1847—73 (0—9) 43 
39» Begrepp vid utskrivning 1847-73 (0—5»9) 44 
40—55» Husförhör varje år 1847—62 (0—9) 45—60 
56. Läsbetyg enligt skolpliktslängden 1847 (0—5,9) 61 
57» Utantillkunskaper enl. " !î (0—9) 62 
58. Skolgång — icke skolgång, kodning A (0—9) 63 
59» Skolgång — icke skolgång, kodning B (0—9) 64 
60—75. Skolgång icke skolgång varje år 1847—62 (0—9) 65—8.0 

Ovanstående 75 variabler nyttjas för samtliga barn i skolåldern 

1847-62. För skolbarnen tillkommer ytterligare variabler (nr 76—96), 

vilka presenteras i bilaga 24:6. 
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Förkontroll 1847. De förklarande variablernas rangordning, 

Grupp 1 Max BSS 

Läsning 9.87 
Utantill 9.12 
Avstånd 5.12 
Föd.år 2.86 
Yrkesgrp 2.00 
Far begr. 1.48 
Hor begr. 0.91 
Kön 0.79 

Grupp 3 Max BSS 

Avstånd 5.69 
Yrkesgrp. 2.56 
Far begr. 2.52 
Födelseår 0.47 
Mor bear. 0.26 
Kön 0.07 
LMsning 0.03 

1 Grupp 5 Max BSS 

t Avstånd 0 .25 
j Födelseår 0 .24 

Grupp 4 a Max BSS 
Far begr. 5 ,06 
"tor begr. 1 .46 
Yrkesgrupp 1 .29 
Födelseår 0 .55 
Avstånd 0 .21 
Kön 0 .16 

Grupp 2 Max B: 

Utantill 1 .59 I 
Födelseår 1 .12 
Läsning 1 .07^ 
Yrkesgrp 0 .95 
Avstånd 0 .73 
Mor begr. 0 „66 
Kön r< ,39 
Far begr. 16 

Grupp 7 Max BSS 

Far begr. 1 .37 
Avstånd 1 .02 
Mor begr 0 .78 
Yrkesgrupp 0 .67 
Födelseår 0 .39 
Läsning 0 .24 
Kön 0 .09 

Grupp 6 Max BSS 

Yrkesgruop 0 .38 
Födelseår 0 .36 
Kön 0 .25 
utantill 0 .18 
Far begr. 0 .16 
Mor bsgr. 0 .13 
Avstånd 0 .13 
Lysning 0 .05 

Efterkontroll 1847-73. De (fem första) förklarande variablernas 

rangordning. (Bil. 23) 

Grupp 1 Max BSS 

Avstånd 18.98 
Yrkesgrupp 10.62 
Förhörskvot 5.54 
Mor begr 64 2.38 
Födelseår 2.84 

Grupp 3 

Yrkesgrupp 
Födelseår 
Hor begr 52 
Far läsning 
Mor läsning 

BSS Grupp 4 Max BSS 

5.53 Far begr 62 2.94 
4.16 Yrkesqrupp 2.55 
2.88 Far läsning 2.35 
2.76 Födelseår 2.00 
2.71 Beqrepp 1.87 

Grupp 2 Max BSS Grupo 9 Max BSS 

Yrkesgrupp 3.24 
Far beqr 52 1.77 
Förhör skvot 1.53 
Far begr 62 1.53 
Mor begr 62 1.34 

Far begr 62 3 c27 
Far bear 52 2.63 
Födelseår 1.32 
Läsning 0.70 
Mor begr 52 0.68 

Yrkesgrupp 3.24 
Far beqr 52 1.77 
Förhör skvot 1.53 
Far begr 62 1.53 
Mor begr 62 1.34 

Far begr 62 3 c27 
Far bear 52 2.63 
Födelseår 1.32 
Läsning 0.70 
Mor begr 52 0.68 
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Efterkontroll 184-7—73 av hemundervisning och skolgång. De förklarande 

faktorernas rangordning i AlD-analysen. 

Grupp 1 Max BSS 

Avstånd 18,9 
Yrkesgrupp 10,6 
Förhörskvot 5,5 
Moi- begr 62 2,9 
Födelseår 2,S 
Mor läsbetyg 2,1 
Far läsbetyg 1 ,rj 
Far begr 52 1,5 
Mor begr 52 1,4 
Läskunnighet 1,2. 
Begrepp 0,9 

; Far begr 62 0,8 
Kön 0,4 

/ 

Grupp 3 Max BSS 

Yrkesgrupp 5,5 
Födelseår 4,2 
Mor begr 52 2,9 
Far läsbetyg 2,8 
Mor läsbetyg 2,8 
Förhörskvot • 2?7 
Far begr 62 1,7 
Mor begr 62 1,5 
Avstånd 1,0 
Far begr 52 0,9 
Begrepp 0,9 
Kön 0,5 
Läskunnighet 0,3 

Grupp 2 Max BSS 

Yrkesgrupp 
Far be gr 52 
Förhörskvot 
Far begr 62 
Mor begr 62 
Begrepp 
Mor läsbetyg 
Mor begr 52 
Avstånd 
Far läsbetyg 
Kön 
Lä s kunn i ghet 

Grupp 4 Max BSS 

Far begr. 62. 2,9 
Yrkesgrupp 2*5 
Far läsbetyg 2,4 
Födelseår 2,0 
Begrepp 1,9 j 
Mor begr 62 1,4 
Förhörskvot 1,2 
Mor begr 52 0,9 
Kön o,7 
Far begr 52 0,4 
Läskunnighet 0,2-
Mor lä.sbetyg 0,2 . 

Grupp 8 Max BSS 

Födelseår 0,8 
^ Mor läsbetyg 0,7 
Far läsbetyg 0,5 
Forhörskvot 0,5 
For begr 52. 0,4 
Begrepp 0,3 
Far begr 62 0,3 
Kön 0,3 
Mor begr 62 0,3 
Läskunnighet 0,2 
Mor begr 52 0,2 
Avstånd 0,1 

Grupp ? Max BSS 

Föd»år 2,1 
Förhékv. 1,4 
Kön 0,7 
Begrepp 0,6 
Far läsfifcv "0,3 

Grupp 9 Max BSS 

Far begr 62 3»3 
Far begr 52 2,6 
Födelseår 1,3 
Läskunnigh. 0,7 
Mor begr 52 0,7 
Far läsbetyg 0,4 

Grupp 6 Max BSS 

Föd.år 1,5 
Förh.»kv. 1,3 
Yrkesgrupp ;,9 
Begrepp 0,9 
Far läsn. 0,6 
Mor begr 62 0,6 
Kön 0,4 
Mor läsn. 0,4 
Läskunnighet 0,2 
Far begr. 62 0,2 

Max BSS = Maximal Between Sums of Squares 
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Skoldata för skolans elever 

Skoldata uppdelas i denna bilaga efter kön och presenteras i 

översiktliga tabeller. 

24a) Inskrivningsår och - ålder efter kön (N=244) 

Gossar Flickor ÅBsSial 

Inskrivningsår 

1847 40 25 65 

1840 9 8 17 

1849 3 2 5 

1850 1 6 7 

1851 2 4 6 

1852 19 22 41 

1853 16 10 26 

1854 2 2 4 

1855 6 6 12 

1856 5 4 9 

1857 5 2 7 

1858 7 2 9 

1859 4 4 8 

1860 4 0 4 

1861 7 2 9 

1862 g 6 15 

Inskrivningsålder 

15 år och äldre 2 2 4 

14 år 4 4 8 

13 år 5 2 7 

12 år 14 4 18 

11 år 18 12 30 

10 år 21 18 39 

9 år 14 11 25 

8 år 21 24 45 

7 år 26 18 44 

6 år 14 10 24 

Totalt 139 105 244 
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24b) Avgångsår och - ålder efter kön (N=244) 

Gossar Flickor Totalt 
Abs.tal 

Avgångsår 

1847 14 14 28 

1848 20 7 27 

1849 5 7 12 

1850 0 2 2 

1851 1 5 6 

1852 14 11 25 

1853 10 6 16 

1854 8 6 14 

1855 9 13 22 

1856 8 2 10 

1857 6 6 12 

1858 2 5 7 

1859 3 2 5 

1860 6 1 7 

1861 3 0 3 

1862 7 7 14 

1863-64 11 6 17 

1865-66 
1867 och senare 

5 
7 

4 
1 

9 
8 

Avgångsålder 

16 år och äldre 7 4 11 

15 år 11 11 22 

14 år 18 10 28 

13 år 17 9 26 

12 år 20 9 29 

11 år 25 16 41 

10 år 19 15 34 

9 år 8 13 21 

8 år 8 13 21 

7 år 4 5 9 

6 år 2 0 2 

Totalt 139 105 244 
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24c) Kursmoment i läsning, skrivning och räkning efter kön 

(N=234) 

Kursmoment Gossar Flickor T otalt 

Läsning 

3 33 17 50 

2 70 49 119 

1 33 29 62 

Ej anteckn. 0 3 3 

Skrivning 

3 18 5 23 

2 32 21 53 

1 55 45 100 

Ej anteckn. 31 27 58 

Räkning 

3 30 6 36 

2 22 16 38 

1 36 25 61 

Ej anteckn. 48 51 99 

136 98 234 

Kommentar: 234 elever återfanns i matrikeln angående betyg. Av 

dessa har ytterligare tre elevers betygsanteckningar förstörts, 

varför dessa elever ej får någon anteckning, jfr läsning enligt 

tabellens första del. 



Bilaga 24:4 

24d) Examensbetyg med uppdelning efter kön. 

Gossar Flickor Totalt 

Innanläsning 

Läser med färdighet 9 10 19 

Läser försvarligt 34 15 49 

Läser någorlunda 29 16 45 

Ingen anteckning 18 10 28 

Katekesen 

Bibelspråk 43 18 61 

Hela katekesen 34 29 63 

Ej hela katekesen 11 3 14 

Ingen anteckning 2 1 3 

Biblisk historia 

Hela Bibi, hist. 33 21 54 

Ber. i Gamla Test. 32 15 47 

Begynt Bibi. hist. 17 13 30 

Ingen anteckning 8 2 10 

Skriver efter förskrift 

Förskrift 11-16 34 14 48 

6-10 28 20 48 

1-5 18 12 30 

Ingen anteckning 9 6 15 

Rättskrivning 

Almquists lärobok 11 3 14 

Vinges lärobok 21 3 24 

Börjat rättskrivn. 17 7 24 

Ingen anteckning 41 38 79 

Räkning 

Bråk 16 2 18 

Sorter 17 8 25 

Enkla tal 30 17 47 

Börjat 13 10 23 

Ingen anteckning 14 14 28 

90 51 141 
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Gossar Flickor Totalt 

Geografi 

Hela Vinges lärobok 3 14 

Ytterligare länder 18 8 26 

Norge 9 6 15 

Sverige 5 3 8 

Börjat 11 2 

Ingen anteckning 54 32 86 

Historia 

Allm. hist, av Vinge 5 16 

Lutherska tiden 6 2 8 

Katolska tiden 8 8 16 

Börjat 1 2 3 

Ingen anteckning 70 38 108 

90 51 141 

Sammanfattning av 

betygen 

Historia 20 13 33 

Geografi 16 6 22 

Räkning 52 27 79 

Skrivning 17 25 42 

Läsning 31 24 55 

Ingen anteckning 3 10 13 

Totalt 139 105 244 



Bilaga 24-:6 

SKOLDATA. VARIABELFCRTECKNING 

I bilaga 21:5 har de variabler som är gemensamma för samtliga barn i 

skolåldern 184-7-62, nämligen variablerna nr 1—75» uppräknats» Häx 

fortsätter presentationen med de variabler som avser speciella skol— 

data för skolbarnen. På samma sätt som tidigare anges variablernas 

nummer och plats på hålkorten samt de positioner (klasser) som ut

nyttjas i varje kolumn. 

Nr. Variabel (klasser) Plats på hålkortet 

76. 
77. 
78. 
79. 
80. 
81. 
82. 
83. 
84. 
85. 
86. 
87. 
88. 
89. 
90. 
91. 
92. 
93. 
94. 
95. 
96. 

År för inskrivning i skolan (4-7—62) Hålkort 2 kol. 1—2 
Ålder vid inskrivningen (5,6,.... ) 3—4-
År för avgång ur skolan (4-7,4-8...) 5—6 
Ålder vid avgång ur skolan (6,7.-..) 7—8 
Tid i skolan enligt matrikeln (1,2..,.) * 9 
Dessutom enligt terminslistorna (Q,1,2....) . -10 
Tidrymd från inskrivning till avgång 11—12 
Kursmoment i läsning (0—3,9) 13 
Kursmoment i skrivning (0—3 >9) 1^" 
Kursmoment i räkning (0—3,9) 15 
Examensbetyg i innanläsning (0—5,9) 16 

i katekesen (0—9) 17 
i bibi. hist. (0-5»9) là 
i skrivning efter förskrift (01—16) 19—2D 
i rättskrivning (0-5,9) 21 
i räkning (0—5»9) 22 
i geografi (0—6,9) 2<3 
i historia (0—5,9) 24r 
av betygen (var.nr.83—93) (0—9) 25 

Sammanfattning av lärokurs(var.nr.83—85) (0—3) 26 
Anteckning om antal terminer i skolan (. If2,3» « • •) 27—28 

Examensbety 
Examensbetyg 
Examensbetyg 
Examensbetyg 
Examen s be tyg-
Examen s betyg 
Examensbetyg 
S ammanf at t n i n 



Bilaga 2i 

ÖVERSIKT AV FOLKUNDERVISNINGEN 1847-73 

A) 

Samtliga i den äldre 
åldersgruppen, barn i 
skolåldern senast 
1862, som erhåller 
betyg i begrepp 1847-
73 

Yrkesgrupp Antal 

1 Ämb. m fl 59 
2-3 Bönder 406 
4-6 Hantv. m fl 77 
7-8 Inhys. m fl 75 

Totalt 617 

C) Även skolgång D) Läst över minimum 

Yrkesgr. N % Yrkesgr. N % av A 

1 32 54,3 1 18 30,5 
2-3 80 19,7 2-3 3 0,7 
4-6 20 26,0 4-6 3 3,9 
7-8 18 24,0 7-8 0 

Totalt 150 24,3 Totalt 24 4,0 

B) Enb. hemunderv. 

Yrkesgr. . N % 

1 27 45,7 
2-3 326 80,3 
4-6 57 74,0 
7-8 57 76,0 

Totalt 467 75,7 

E) Ej läst över min. 

Yrkesgr. N % av A 

1 14 23,8 
2-3 77 19,0 
4-6 17 21,1 
7-8 18 24,0 

Totalt 126 20,3 

25 a) Den äldre åldersgruppen - barn i skolåldern senast 1862 - med upp
delning efter yrkesgrupp 

A) 

f!' -;.-,lvcrde i begrepp 
1847-73 för ovanstå
ende grupper 

Yrkesgr. N Medelv 

1 59 3,46 
2-3 406 2,45 
4-6 77 2,18 
7-8 75 2,40 

Totalt 617 2,50 

C) D) 

N Begr. N Begr. 

1 32 3,44 1 18 3,78 
2-3 80 2,50 2-3 3 -

4-6 20 2,35 \ 4-6 3 -

7-8 18 2,06 \ 7-8 0 -

Totalt 150 2,63 Totalt 24 3,37 

B) E) 

M Begr. 
\ 

N Begr. 

1 27 3,48 \ 1 14 3,22 
2-3 326 2,44 2-3 77 2,47 
4-6 57 2,11 4-6 17 2,42 
7-8 57 2,52 7-8 18 2,06 

Totalt 467 2,48 Totalt 126 2,48 

25 b) Den äldre åldersgruppen - barn i skolåldern senast 1862 - med 
uppdelning efter begrepp 1847-73 



B i l a g a  2 6 : 1  

FORMLER 

^ = ad - bc 

/(a + b)(a + c)(b + dHc + d)' 

• • 'fi 
/ N 

X2 vid sammanställning av tre variabler, se Pierce, A. 

Fundamentals of Nonparametric Statistics, Belmont 1970, 

sid. 211-215. 

C beräknat för de tredimensionella uppställningarna 

i kap. 4 och 5 blir för fig, 11, sid. 50: C - ,61, f&r 

fig. 12, sid. 53: C « .40 samt för fig, 14, sid. 70: 

C » .43, vilka värden alla överstiger de parvisa korre

lationerna for samma variabler enligt bilaga 15 och 

tab. 9, sid. 65. 



Formlerna for AID-analys enligt formlerna för ensidig 

varîansanâlfä: 

n. i 
ï l 
i*i j-i 

y) 
n5 v 
L 
j = l 

Cy4 ij *t + ^ 
y) 

p ni 

= l l - *i>* 
i-i j-i 

P 
fy.; - y)2 s WSS • ess 

i-1 

BS S « nj C y1 - y>* * " y>! " "jyJ • n ~ " 

, iEüJ2 , qy^)a - ilHiJii 
n, n n i 2 

Se Åkerman, S. - Cassel, P.G. ~ Johansson, E. 

Befolkningsröriighstens bakgrundsvariabler - e tt försök 

med AID-analys. Medd. nr 2. Emigr.forskningsgruppen vid 

historiska institutionen, Uppsala universitet 1371. 

Appendix 3. Sid. 70-71. 



Appendix I 

&yô^IiEii5i^S=ôy=QI=&ÏBKLIgA=Hy§FÔRHÔRSLÂN0DEByAS=iyNEbÂLL 

Allmänna metodfrågor 

(Ur rapport, september 1970) 
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I något omarbetad -form återges här kapitel 2 och 3 i en tidi

gare metodrapport (Johansson, 1970). 

l^§öüL|^g^gCb=&güyiNf^öV=DAIA 

RAPATA I H U S F 0 R! i ÖR S L Ä N 0 Ü E R MA OCH I PARALLELLA KÄLLOR 

Husförhörslängdernas innehåll utgör rådata i här beskrivna under

sökningsförfarande . Dessa rådata kan ställas tillsammans med in

formation ifrån andra källor. För allmänna demografiska data 

görs sammanställningar med t ex längder över födda, döda, in-

och utflyttade. Förhörs- och kunskapsdata jämförs med material 

ifrån skolans verksamhet o s 

INSAMLING AV DATA 

Ofta sker datainsamli ngen först i klartext. Åtminstone bör vissa 

viktigare eli sr mer svårtydda 'jppg.\ fter noteras i autentisk form

ulering. På så sätt följer datainsamlingen helt n ära källmateria

let. Iakttagelser av handstil, överstrykningar m m behålls då i 

minnet. Därför bör da t a?, nsaml inge formulären disperar.-a r '• • - -

kan bidraga till den fortgående text- och källkritiska analysen. 

Ett väl tilltaget utrymme för minnesanteckningar är således vär

defullt. 

GRUPPERING AV DATA EFTE R INFORMATIONSNIVÅ 

Vid dispositionen av datainsamlingsformulären iakttages även att 

informationen föreligger på olika informationsnivåer, vilket bl a 

medger att vissa delar av hålkorten kan dupliceras -f"r hela grup

per av individer. Så upprepas exempelvis bydato för samtliga by

bor, familjedata för alla familjemedlemmar osv. Dessutom har 

informationsnivån viss betydelse for den fortsatta databehandling

en . 



BESTÄMNING AV INFORMATIONSTYPER. UPPDELNING I VARIABELGRUPPER. 

Inom de olika informationsnivåerna urskiljs besläktade informa

tionstyper. Dessa sorteras och sammanförs i variabélgrupper. Da

tamassans grovstruktur får bestämma samordningen. I följande över 

sikt föreslås en sådan indelning av husförhörslängdernas innehåll 

Uppdelning görs efter informationsnivå och variabeltyp. Parallell 

källor antyds. Förslaget avser 1800-talets senare del (Fig. 1). 

HySEÖRbDB§LM£§Rf\!ö 

DEMOGRAFISKA DATA 
Data på församlings- och bynivå: 

1. Stift, län, församling, husfhl nr 
2. Rote, by 
3. Geografisk indelning, avstånd, m m 

Data på gårds- och familjenivå: 

T ex: 

Folkstatistiska tabeller m m 

Fastighetslängder 
MantaIslängder m m 

Korrmunionlängder 

Födelse- och doplängder 

Lysnings- och vigsellängder 
(Speciella noteringar) 
Konrmunionlängder 

15-22: 
Födelse- och doplängder 
Död- och begravningslängder 
In- och utflyttningslängder 
Flyttningsbetyg 
Emigrationsuppgifter 
m m 

4. Uppslag i husfhl. 
5. Gård, yrke m m 
6. Mantal, ekonomi m m 
7. Familjestorlek m m 
8. För barnen: föräldr. nattv-frekv. 

Data på individnivå: 

T ex: 

Folkstatistiska tabeller m m 

Fastighetslängder 
MantaIslängder m m 

Korrmunionlängder 

Födelse- och doplängder 

Lysnings- och vigsellängder 
(Speciella noteringar) 
Konrmunionlängder 

15-22: 
Födelse- och doplängder 
Död- och begravningslängder 
In- och utflyttningslängder 
Flyttningsbetyg 
Emigrationsuppgifter 
m m 

9. Födelsedatum och - ort 
10. Kön 
11. Familjeställning m m 
12. Civilstånd, tid för ändring därav 
13. Frejd, anmärkningar 
14. Nattv-gång varje år, nattv-frekv 

15. Typ av inskrivning i husfhl. 
16. Tid för inskrivning 
17. Församling fr. vilken infl. skett 
18. Uppslag fr. vilket omflyttn. skett 

19. Typ av utskrivning ur husfhl. 
20. Tid för utskrivning 
21. Församl. till vilken utfl. skett 
22. Uppslag till vilket orrrfl. skett 

T ex: 

Folkstatistiska tabeller m m 

Fastighetslängder 
MantaIslängder m m 

Korrmunionlängder 

Födelse- och doplängder 

Lysnings- och vigsellängder 
(Speciella noteringar) 
Konrmunionlängder 

15-22: 
Födelse- och doplängder 
Död- och begravningslängder 
In- och utflyttningslängder 
Flyttningsbetyg 
Emigrationsuppgifter 
m m 

FÖRHÖRS- OCH KUNSKAPSDATA 
23-27: 

Katekisationslängder 
Husförhörsprotokoll 
Konfirmationslängder 
Flyttningsbetyg (Obs! betygi) 
Skolpliktslängder 
Skolans matriklar, betygskata
loger, examensprotokoll m m 
Militära rullor m m 

Data på familjenivå: 

23. För barnen: föräldr. kunskaper 

Data på individnivå: 

24. Förhörs varje år, förhörsfrekvens 

25. Läskunnighet 
26. Utantillkunskaper 
27. Begrepp. "Förstår". 

23-27: 

Katekisationslängder 
Husförhörsprotokoll 
Konfirmationslängder 
Flyttningsbetyg (Obs! betygi) 
Skolpliktslängder 
Skolans matriklar, betygskata
loger, examensprotokoll m m 
Militära rullor m m 

Fig. 1. Indelning av data efter informationsnivå och variabeltyp 
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KODNING AV ENSKILDA VARIABLER 

Sedan datamassan på d etta sätt sorterats i olika variabelgrupper 

behöver varje enskild variabel avskiljas och definieras och i sin 
1 ) 

tur brytas ned i si tt eget specifika kodmönster. 

För somliga variabler duger klartexten utan vidare som kodschema. 

Dit hör anteckningar om uppslagens nummer i husförhörslängderna, 

födelsedatum, vigseldatum och andra dateringar. 

Strukturen hos andra variabler framgår av deras benämning. Så inne

bär t ex län, församling, rote, by, mantal, kön, civilstånd, fa

miljestorlek föga problem vid klassifikationen. 

Men andra variabler åter ter sig mera svårbemästrade. "Typ av in

skrivning"' och "typ av utsk rivning" kan nämnas därvidlag. Dessa 

båda variabler presenteras närmare i nästa avsnitt. 

2sS = ̂ ysyAUgsjRATEgiEB » 

I föregående avsnitt har rutinen för insamling och kodning av data 

i korthet presenterats. Därav framgår att redan en grovhantering 

av de olika variabelgrupperna medför åtskilliga urvalsproblem. Där

för upptas här de mest framträdande urvalsmöjligheterna till be

handling, dvs möjligheterna att göra avgränsningar i fråga om 

tid, rum, individ och innehållslig information. 

AVGRÄNSNING I TIDEN. 

Husförhörslängderna är som regel uppställda att räcka i fem- eller 

tioårsperioder. Således förekommer samma individer i flera upp

lagor av längder. Detta förhållande medger en rik variation av 

tidsmässiga avgränsningar. 

1) Benämningen variabel har bibehållits även i de fall där det i 
strängare mening är fråga om endast kvalitativ klassifikation. 
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1 . Enkel slutpopulation i en u pplaga husförhörslängder 

a) Utan hänsyn till inskrivning 

Den enklaste tidsmässiga avgränsningen är att taga med endast slut-

populationen i a n viss husförhcrslängd, d v s de individer som 

står kvar ostrukna vid upplagans utgång och således omskrivs till 

nästa upplaga. Genom att jämföra den förra upplagans avslutning 

och den följande upplagans begynnelse kan tidsutdräkten för om

skrivningen beräknas. Då får man en up pfattning om tidsrymden inom 

vilken slutpopulationen har hämtats. En sådan bestämning av slut-

populationen är förmodligen deri säkraste metoden att urskilja t ex 

totalbefolkningen i e n församling vid e n viss tidpunkt, särkskilt 

om samma års mantalslängd får utgöra parallell källa. 

Vid denna typ av urvalsmodell behandlas i första hand variabel-

grupperna 1-14 och 23 - 27 (Fig. 1), Ytterligare information in

går i de båda följande varianterna. 

b) Med hänsyn även till inskrivning i samma upplaga förhörs längder. 

Nära till hands ligger att den enkla slutpopulationen vid en upp

lagas utgång även bestäms i fråga om när och hur den införts i upp

lagan. Därmed medtages även variabelgrupperna 15 - 18 i datain

samlingen. Här ges ett exempel på hur variabel nr 15, "typ av in

skrivning", lämpligen kan konstrueras. 

Variabel 15. Typ av inskrivning i hus förhörslängderna 

1 = kvarstående sedan förra upplagan husförhörslängder 

2 = inskriven såsom född inom upplagans tidsperiod 

3 = inskriven såsom omflyttad från annat uppslag 

4 = inskriven såsom inflyttad från annan församling 

5 = in skriven såsom inflyttad från annat län 

6 = inskri ven såsom inflyttad från annat land 

Med ledning av dessa bestämningar differentieras slutpopulationen 

inom samma upplagas ram. Men differentieringen kan föras vidare. 
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c) Med hänsyn även till utskrivning i n ästa upplaga förhörs-

längder. 

Slutpopulationen i em förhörslangdsupplaga definieras ju så 

att däri ingår de individer som kvarstår ostrukna och som ö-

verförs till nästa upplaga. Dessa individer kan lätt följas 

1 den senare upplagan vad det gäller typ och tid för utskriv

ning. Motsvarande kodning av varia bel 19, "typ av utskrivning", 

blir därvid på följande sätt. 

Variabel 19. Typ av utskrivning ur husförhSrslängderna. 

^ = kvarstående hela nästa upplaga ut 

2 « utskriven ur nästa upplaga såsom avliden 

3 « uts kriven såsom omflyttad till annat uppslag 

4 = utskriven såsom utflyttad till annan församling 

5 = uts kriven såsom utflyttad till a nnat lan 

6 = ut skriven såsom utvandrad till annat land 

I denna senaste variant av urva lsmodeller ingår således även 

de återstående variabelgrupperna, 19 - 22. Ds tre varianterna 

för behandling av slutpopulationer illustreras i följande fi

gur (Fig. 2). 

Antal 
ind. 

2-6 2-6 

Inskrivningstyp î 1 Utskr.typ: 1 

(1840) Husfhl A (1350) Husfhl B (1860) 

Fig. 2. Urvalsmodell for enkel slutpopulation med hänsyn till 

inskrivningstyp i samma upplaga och utskrivningstyp i näs ta 

upplaga förhörs längder. - Slutpopulationen tankes vara tagen 

ur en upplaga som utgår 1850, 
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2« En syrie r.ìutnopu3 .-s11 oner 1 f lärs upplagor hus-förhörs-

längder 

Med samma urvalsförfarande som tidigars nämnts kan en rad 

s 1u t p op ulatloner 1ank a s ihop, F Brbi nde 1 s e 1ä n k e n u tgör därvid 

individerna i koriningsKiass . 1 i . variablerna 15 och 19, "kvar

stående från föregående upplaga" respektive; "kvarstående hela 

nästa upplaga ut". Dessa indivicer är nämligen identiska mel

lan två på v arandra följande slutpopulationer. Oet som skil

jer däremot sr antalet av födda, döda, Din- in- och utflytta

de. - Den på s å sätt förlängda urvalsmodellen skisseras i 

näs ta figur» 

(1840} Husfhl A C18503 Husfhl B (I860) Husfhl C (18703 

Fig, 3. En serie slutpopulationer tänkta för åren 1840» 1850, 

1860 och 1870, samt antydningsvis deras inskrivning och ut

skrivning i de olika upplagorna. 

Det måste betonas att de båda senaste figurerna endast är 

stiliserade u r v a 1smo d 9lier, således ingen typ av tabeller i 

grafisk framställning. De lodräta strecken motsvarar tänkta 

slutpopulationer i upplagor som skrivs om vid jämna skiften 

av decennier. De held r a gn a s t r s eken upptill illustrerar var

je slutpopulations in- och uts krivning enligt figur 2. Oe 

lägre ned sfrreckade linjerna antyder hur 1840-ârs s lutpopu-

lation representeras fram till 1860 och 1870 och senare. Sam

ma linjer kan naturligtvis dragas även för de övriga slutpo-

pulationerna. Likaså kan motsvarande antydningar göras om hur 

t ex 1870-års population finns successivt införd i t idigare 
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upplagor. Urvalsmodellen erbjuder att nästan oöverskådligt 

system av urvalsmo j ligheter, Särskilt vid behandlingen av 

förhörsdata sr ssrierns av êterkonwrianG© jårcvföreisetillfållsn 

av stor betydelse. 

3. T o t a1p o p u1a t io n e n i en he l upplaga husforhörslangder 

Slutpopulationen urskiljes lätt på förhörsIsngdsuppslaget. 

Den består sv dB ostrukna individerna, Men den fångar total-

populationen vid endast en tidpunkt, nämligen vid upplagans 

utgång. 

Vill man i stället berSkna totalbefolkningen vid vissa be

stämda år under upplagans tidperiod bereder detta ofta svå

righeter. In- och utskrivning fungerar såsom komplicerade 

mekanismer inne i husforhörs längdernas dynamiska innehåll. 

Det är svårt att hålla dessa skiftningar under fullständig 

kontroll for vissa år. 

Ett mera tidsödande men desto redigare tillvägagångssätt är 

då att ta med alla individer under alla Sr i en hel upplaga. 

Då erhålls totalbefolkningen under hela tidsperioden med dess 

förändringar i fråga om födda, döda» om- in- och utflyttade» 

Den kan återges i l ikhet meid figur 3 » men med in- och utskriv

ning schematiskt framställt för varje är (Fig. 4). 

Antal ind. 

M— « j. i. 
1850 51 52 53 54 55 

Fig. 4. Totalpcpulationen 1850-55 i en h usförhörs längd med 

antydan om hur individerna varje år in- och utskrivits i längden 



g 

4. Tot? ib/ *olk' 1 nr *>r> £ larn unp I ano •' hus"orhorslängder 

Också den senast föreslagna urvo1snode11 »n kan utvidgas tids- ' 

m as s i g t t i 11 a11 omf a t ta flera u p p1 a g o r hubf B rH SrslSn g der» 
Meri arbetet med datainsamlingen blir då synnerligen mödosamt. 

Först dä man tillgriper överföring till hålkort av varje in

divids data på de oliks uppslagsn kan arbetet genomföres med 

n å g g r 111 • i y k e r t: e t » D & k s n m a n a v b n 1 å m n a d S r hän e ri s tor del 

s v f o r? ' - r -'U' bc h.ll U. 1-r' î ;;p:i t:T tnt vid täta orrt-

f ly ttni "nom uppU»£' f , ' dr r t: 
ö o  rt^r.-js fram i e fter

hand pÄ K .1 • r. . ten och fs?I?i: i;; r*-».tap r.«d kontroll emot da-

t c n "  n r - c < n  1  î  n » - .  "  i - . r i i  n c K n  i  c  :  - ,  '  -  r > .  

Fyî a av Iii- n>>r •*"*. T. •r-'-DDNOI ir - •••Lr^ì si-n.ì her rj'-'r&t 

såsom exempel .v". d-vn i-ts.e-c . ms?er>. Exemplen kars 

mångfaldigas. Att t ex utvälja ds tre-fyr« alita êran i en 

följd sv uppla g o r ä r e 11 ga n s k a e n v a n d b a r t > f aringssått. 

- Hen framställningen måste gå vidare till andre dimensioner 

i systemet av urvalsmojlighetsr. 

GEOGRAFISK AVGRÄNSIMING 

Den tidsmgfîsiga avgränsni ; r/ i k,,m  avse vitt skilds geograf iaka 

områden. Stift» län, för rote, by och gård - så vitt 

skilda är urvalssitema* ivc*> dsn geografiska avgränsning-

en. De vanligast nyttjade år forsamling» rote och by. 

URVAL AV INDIVIDER 

Hittills har tn ialivjpu 1 òtìnner red viss tidsmässig eller gao-

grafxsk svgrn?"-,ning diskuterat". Ingenting hindrar emellertid 

att sådana total pepulati-oner bryts ned i olika grupper av in

divi der. 

Kön och yrkesgrupp utgör en vanlig indelningsgrund. Ålders-

variabeln utnyttjas t ex då barn i skolåldern behandlas i 
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fråga om läskunnighet, skolgång m m. Gruppen kvarboertde i 

flera upplagor av husförhörs längder blir föremål för pröv

ning sv kunskapskillnader i mera komplexa undersökningsupp

läggningar. Befolkningsförändringarnas funktioner analyseras 

g e n o m  u r v a l  a v  g r u p p e r n a  o m -  i n -  o c h  u t f l y t t a d e  o s v .  

URVAL AV INFORMATION OCH UTNYTTJANDE AV PARALLELLA KÄLLOR 

UrvalsfSrfarandet är naturligtvis hela tiden ett urval av 

information, Men sedan de övergripande avgrSnsningarna 

gjorts i fråga om tid och rum och personer, som skall ingå 

i. en undersökning, återstår likväl bestämningen av vilken 

detaljinformation som faktiskt skall medtagas och hur den 

skall arrangeras. Denna detaljinformation hämtas således 

både ifrån husförhörslängderna och ifrån parallella källor. 

Vid datainsamlingen märker man snart vilka data som uppträ

der ofta nog och med tillräcklig exakthet för kodning. Î 

princip kan all information kodas åtminstone i enkla klassi

fikationer. Men någonstans i informationsmassan måste en 

gräns dras. fcn god regel är att hellre taga med för mycket 

an för litet i den första datainsamlingen. 
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