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Redaktörens rader 

Forskningsarkivet i Umeå syftar till en nära samverkan mellan arkiven och 
forskningen vid universitetet. Fördenskull utger Forskningsarkivet käll-
skrifter  i skriftserien  URKUNDEN. Där publiceras valda akter och dokument 
ur våra arkiv, som blivit aktuella i pågående forskning och utbildning vid 
universitetet. 

På motsvarande sätt presenteras vetenskapliga framställningar  och 
bearbetningar av det historiska källmaterialet i rapportserien SCRIPTUM. 

Syftet med denna serie kan anges i följande huvudpunkter. Publikations-
serien SCRIPTUM skall 

1. utge forskningsmässiga kommentarer till utgåvor av källskrifter  i 
Forskningsarkivets källserie URKUNDEN, 

2. publicera andra forskningsrapporter  med anknytning till Forsknings-
arkivets verksamhet, som befinns vara angelägna för den vetenskapliga 
metodutvecklingen och debatten, 

3. publicera framställningar  av t ex lokalhistorisk karaktär av mer allmänt 
intresse för Forskningsarkivets verksamhet och för en bredare allmän-
het. 

Härmed önskar Forskningsarkivet inbjuda alla intresserade till läsning och 
till att genom egna bidrag deltaga i utgivningen av skriftserien  SCRIPTUM 
för ett ökat meningsutbyte inom och mellan olika discipliner vid vårt och 
andra lärosäten. 

För Forskningsarkivet i Umeå 

Egil Johansson 



2 

INNEHÅLLSFÖRTECKNING 

Författarens  förord  sid 3 
SAMMANFATTNING sid 4 
INLEDNING 

Syfte  sid 5 
Källmaterialet sid 5 
Bakgrund sid 7 
Den rekonstruerade elevmatrikelns innehåll sid 9 

ELEVGRUPPENS SAMMANSÄTTNING OCH RESULTAT 
Kön sid 10 
Ålder sid 10 
Hemby och ursprung sid 12 
Tid i skolan sid 13 
Inskrivning och utskrivning sid 14 
Resultat sid 15 
Familjestatus sid 16 
Läromedel sid 16 
Nöddop sid 17 
Kateketer sid 18 
Skolmästare sid 19 

SAMBAND MELLAN OLIKA FAKTORER 
Same,lappländare och nybyggare - samband med andra faktorer  sid 20 
Ålderns samband med andra faktorer  sid 23 
Studieresultat och familjestatus  och dessas 
samband med andra faktorer  sid 25 

KÄLLOR OCH LITTERATUR sid 28 
FÖRKORTNINGAR sid 30 



3 

FÖRFATTARENS FÖRORD 

Denna rapport är en del av ett större projekt som professorerna  Sten Henrysson och Egil 
Johansson driver under arbetsnamnet "Prästen  som folkuppfostrare.  Prästens roll  i norrländskt 
samhällsliv  före  folk  skolans  genomförande",  vilket finansieras  av Riksbankens 
Jubileumsfond. 
Folkundervisningen i Torne Lappmark och särskilt i Jukkasjärvi församling  har behandlats i 
ett par tidigare rapporter nämligen "... föra  dem til bättre lius i Christendomen... 
Undervisningen vid Jukkasjärvi skola och i Jukkasjärvi församling  åren 1744 - 1820" (1989) 
och "Juckasjerfwi  Scholae Matrickel. Inrättadt wid Scholans be~gynnelse år 1744. En 
rekonstruktion." (1990). Båda rapporterna ingår i serien Scriptum utgiven vid 
Forskningsarkivet Umeå Universitet, 
Föreliggande rapport redovisar en första  analys av den rekonstruerade skolmatrikelns 
uppgifter  om eleverna vid Jukkasjärvi lappskola för  åren 1744 - 1820. Analysen har vid detta 
tillfälle  begränsats till att i stort sett omfatta  samma faktorer  som övriga inom "Prästprojektet" 
redovisade analyser av lappskolorna. I huvudsak bygger analysen på de uppgifter  som 
redovisats i den rekonstruerade matrikeln (Anderzén 1990) och i övriga fall  redovisas de olika 
källor som använts. 
Arbetet bedrives jämsides med ett pågående avhandlingsarbete om undervisningen i 
Jukkasjärvi församling.  I detta sammanhang beräknar jag att kunna redovisa en fortsatt 
analys och då också med särskild hänsyn tagen till skolelevernas kunskaper, betyg etc även 
jämfört  med övriga församlingsbor. 
I framställningen  benämnes Direktionen för  Lappmarkens ecklesiastikverk i regel endast Direktionen och Domkapitlet i Härnösand i regel endast för  Domkapitlet. Språkbruket att 
använda same eller lapp, och ordsammanställningar med dessa ord som första  led, är endast 
beroende av det vanliga språkbruket vid de tidpunkter och de sammanhang som diskuteras. 

Jukkasjärvi den 1 september 1990 

Sölve Anderzén 
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SAMMANFATTNING 
Under 1700-talet intensifierades  kyrkans verksamhet och undervisning i Lappmarken. Genom 
1600-talets kyrkliga enhetsverk var området till namnet kristnat men kyrkan arbetade fortsatt 
i en missionssituation. Församlingens pastor ansvarade för  den kyrkliga undervisning som 
bedrevs genom katekespredikningar och husförhör.  Föräldrarna hade i första  hand ansvaret 
för  barnens undervisning men saknade själva undervisning och kunskaper. Dessa 
undervisningsformer  kompletterades genom att fasta  lappskolor inrättades och att kateketer 
anställdes för  att bedriva ambulatorisk barnundervisning. Sex elever bereddes årligen plats 
vid de fasta  lappskolorna. Undervisningen vid lappskolan var avsedd att vara tvåårig och 
eleverna förutsattes  föra  kunskaperna vidare i sin hemmiljö efter  slutad skolgång. 
Lappskolans uppgift  var också att ge ytterligare undervisning till elever som var lämpliga till 
kateketer, präster eller andra tjänster i Lappmarken. 
Vid Jukkasjärvi lappskola bedrevs undervisningen på finska  trots att huvuddelen av eleverna 
inte behärskade detta språk när de anlände till skolan. Samiska var undervisningspråk under 
några få  år (1748-1751) och endast en elev examinerades på enbart samiska böcker. 
Läromedlen var abc-bok, Luthers lilla katekes och psalmbok. För de 52 elever som läste ett 
slags överkurs användes postillor och olika barnaböcker. 
Av de 196 pojkarna (71%) och 79 flickorna  (29%) som antogs anlände inte alla till skolan. 
187 pojkar och 78 flickor  genomgick skolan med varierande resultat. 210 elever dimitterades 
från  skolan som "förswärligen  underviste".  Kunskapskraven därvid varierade och var 
beroende av elevernas förutsättningar.  Bland dem som icke fullföljde  skolgången finns  bl a 
23 elever som rymde och 12 som avled. 
Elevåldern vid antagningen varierar mellan 7 och 38 år. För hela perioden var flickornas 
medelålder högre än pojkarnas (15,8 år mot 14 år). Både flickornas  och pojkarnas åldrar 
ökade under tidsperioden. Huvuddelen (92%) av eleverna kom från  samebyarna och endast en 
mindre del (22 elever varav den förste  antagen 1768) kom från  nybyggarbyarna. 
Mellan åren 1769-1819 undervisades 77 elever (både pojkar och flickor)  om rätta sättet att 
handha nöddopet. Dessa elever var hemmahörande i byar på långt avstånd ifrån  kyrkbyn. 
Enligt kyrkohandboken var nöddopet avsett att företagas  i krissituationer men blev p g a 
församlingens  struktur en vanlig dopform. 
17 av eleverna var efter  skolgången anställda som kateketer i församlingen.  Tiden mellan 
avslutad skolgång och tillträde av kateketsysslan har varierat. Hälften  av dem tillträdde inom 
två år efter  avslutad skolgång. De övriga varierade tiden mellan 3 - 3 6 år. En elev återfinns 
som resekateket efter  undervisningsreformens  genomförande  1819. 
Skoltiden för  dem som dimitterades från  skolan varierade alltifrån  någon månad upp till 41 
månader. Huvuddelen dimitterades efter  ca två års skolgång. Under tidsperiodens första  del 
dimitterades eleverna i regel efter  examination i samband med kyrkhelgen vid marknadstiden. 
Efterhand  varierar tiden för  utskrivning i större omfattning  och tycks också bero på de 
renskötande samernas flyttningar  mellan olika betesområden. Skoltidens längd var också 
beroende av elevernas förmåga  att tillgodgöra sig undervisningen. Nybyggarbarnen 
tillbringade kortare tid vid skolan vilket bl a kan förklaras  med att de hade bättre kunskaper 
i finska  språket och större vana vid och erfarenhet  av kristendom och kyrkans verksamhet. 
Flera frågeställningar  fordrar  ytterligare forskning.  Bl a vilken betydelse hade skolan för 
kristendomsundervisningen i församlingen  och vilka avgörande låg bakom att ett barn utsågs 
till elev. Vid en första  granskning av den rekonstruerade elevmatrikelns 
familjeregisteruppgifter  framgår  t ex att ett stort antal elever kom från  samma familjer.  37 
elever hade ytterligare ett syskon, 7 elever hade två syskon och 3 elever hade 3 syskon som 
elever vid skolan. 21 föräldrar/styvföräldrar  varav den ena själv varit elev vid skolan sände 
sina barn till skolan (bland dessa föräldrar  återfinns  tre kateketer). 
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INLEDNING 

Syfte 
Någon matrikel över eleverna vid Jukkasjärvi skola har icke kunnat återfinnas  i något arkiv. 
Med hjälp av uppgifter  om eleverna påträffade  i andra källor har en rekonstruerad 
elevmatrikel upprättats och publicerats (Anderzén 1990). Denna kallar vi kort och gott för 
den rekonstruerade elevmatrikeln. I det följande  redovisas och analyseras denna med hjälp av 
ett antal frekvens-  och korstabeller. I första  hand gäller det rekrytering och resultat samt 
förändringar  i dessa hänseende under tidsperioden 1744-1820. Tillgång till den rekonstruerade elevmatrikeln underlättar förståelsen  av de resonemang som förs  i samband 
med analysen. Lappskolan var en del av missions- och undervisningsverksamheten i 
Lappmarken. För förståelsen  av denna hänvisas främst  till Hallers och Widéns arbeten samt 
till den nyligen utkomna "Högströms  Missions  förrättningar"  (Hallencreutz 1990). 

Källmaterialet 
Då vi icke har tillgång till någon elevmatrikel som källa för  analysen utan gör denna utifrån 
en rekonstruktion lämnas här en kortfattad  redogörelse för  hur denna genomförts.  I övrigt 
hänvisas till övriga rapporter (Anderzén 1989b och 1990) där källorna presenteras och 
diskuteras mer utförligt. 
Den förkomna  elevmatrikeln vid Jukkasjärvi lappskola hade uppenbarligen inköpts före  år 
1750 och ersättning begärdes i efterskott  för  denna då den ecklesiastika staten upprättades 
för  år 1751 (se vidare Anderzén 1990 s 4). Vid Visitatio Classica i Lappmarken finns 
antecknat från  Jukkasjärvi skola: 

"§  1. Schola'Matrickelen  upwistes, inrättad  ähr 1744, och inbunden uti en bok i folio, 
hwaruti Vice-Pastoren  och Schola'-  Mästaren  Herr  Magr  Engelmarek  infört  alla de i 
Scholan  antagne barn samt deras  perfecter,  när de wid visitationer  blifwit 
examinerade,  ibland  hwilcka  den första  är förrättad  af  Herr  Probsten Magr  Abraham 
Fougt;  den andra  af  Herr  Kyrkoherden  Johan  Tornberg;  den tredje  af  Herr  Isaac 
Grape i församlingens  närwaro; den fjerde  år 1750 af  Vice-Pastoren  Herr 
Magr  Engelmark".  (HDA FIII bf:10,  16/1 1751) 

Föreliggande analys bygger i huvudsak på den rekonstruerade elevmatrikeln. Denna är en 
sammanfattande  sammanställning av de uppgifter  som återfunnits  för  varje elev. Insamlingen 
av dessa uppgifter  har skett genom ett försök  till fullständig  genomgång av olika arkiv 
(Jukkasjärvi kyrkoarkiv, Domkapitlets och Direktionens arkiv samt prostarkivet) där 
handlingar, som har med skolverksamheten i Jukkasjärvi, har förutsatts  kunna bli återfunna. 
Målsättningen var att låta de olika arkivens handlingar komplettera varandra och upprätta en hel följd  av handlingar täckande varje år under perioden 1744-1820. Varje år skulle 
ämbetsberättelser och visitationsprotokoll sändas in till Domkapitlet och Direktionen. Kopior 
av handlingarna har förvarats  vid skolan i Jukkasjärvi men är förkomna  (se vidare a a s 5). 
Någon hel följd  av visitationshandlingar och ämbetsberättelser (årliga vistationer hölls icke 
vid skolan) har icke kunnat upprättas. Handlingar saknas för  åren 1744, 1747-1749, 1756, 
1773-1774, 1777 och 1812. För dessa år är ett antal vistationer är kända bl a den tredje 
visitationen av skolan från  år 1749 (se ovan), visitationer år 1773 och 1774 ("—§8  Enligit 
1773 års Visitations  akt,  är det  Året  för  Scholae  Barnen upkiöpt  böcker  för  17 Sk.  8., och År 
1774 enligt  det  Årets  Act för  24 Sk.  24. — " [HDA FIII bf:9,  22/2 1775] ) . Möjligtvis har 
icke några handlingar insänts för  år 1774 då Domkapitlet i brev till Direktionen anmäler att: 
"... om Juckasjärfvi  Församling  är ingen berättelse  inkommen, af  den orsak  att  Pastor 
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derstädes  i början af  året med döden  afgått  [2 april 1774] " (RA KDL Ink. Skrivelser 29/10 
1774) . I viss utsträckning har uppgifter  om skoleleverna funnits  tillgängliga i annan 
skriftväxling  till Domkapitlet och Direktionen etc . För åren 1773-1774 och 1812 har inte 
några uppgifter  hittills kunnat påträffas. 
Tillvägagångssättet vid rekonstruktionen har genom en summarisk redovisning presentarats i 
en tidigare rapport. Vid rekonstruktionen upprättades personakter för  varje skolelev om 
vilken uppgifter  påträffades.  Dessa personakter utgör vad som tills vidare kan kallas den kompletta matrikeln. Denna kan p g a sin omfattning  för  närvarande icke presenteras utan 
finns  tillsvidare endast tillgänglig hos artikelförfattaren.  Vid analysen har den emellertid 
använts som komplement till den rekonstruerade elevmatrikeln. 
Genom omorganisation nedlades Jukkasjärvi lappskola 1820 och den sista eleven, Johan 
Henricsson Saeva, lämnade skolan den 24 januari 1820. Skolmästaren och kyrkoherden Pehr 
Palmgren antecknade därvid i sin avgivna årsberättelse om Jukkasjärvi skola att: 

"Enligit  Schola'-Matrickeln  hafva  i Jukkasjärvi  Schola  ifrån  den 14 Januarii  1744, 
då denna Schola  tog sin begynnelse, till  sistlidet  års slut, då den indrogs,  187 
gåssar och 78 flickor  njutit  undervisning".  (HDA bf:9,  5/7 1820) 

I de olika källorna har uppgifter  påträffats  om 277 olika personer vilka anges varit antagna 
till alternativt inskrivna vid skolan eller att det på annat sätt omnämnes att de fått 
skolundervisning. Alla dessa uppgifter  har medtagits i rekonstruktionen bl a av den orsaken 
att de är representiva för  urvalet av elever till skolan. Den förkomna  elevmatrikeln omfattade 
265 elever, var och en med sitt särskilda elevnummer i matrikeln. I den rekonstruerade elevmatrikeln har varje elev tilldelats ett elevnummer och ett försök  gjorts att sortera bort 
sådana som varit antagna men aldrig anlänt till skolan. Dessa har tilldelats ett eget 
elevnummer , men samma elevnummer följt  av bokstaven b har tilldelats den elev som 
närmast därefter  antagits eller anges antagen "i dens och dens ställe" (gäller sammanlagt nio 
elever: 068, 070, 073, 077, 205, 219, 220, 221 och 231) . I de fall  då någon elev vistats vid 
skolan vid flera  tillfällen  så har eleven icke fått  något nytt elevnummer utan har behållit det 
som tilldelades vid första  tillfället  åtföljt  av bokstaven a (gäller elevnumren 123 och 167). 
Tre elever (301x, 302x och 303x) kan icke med säkerhet antas ha varit elever vid skolan då 
de icke återfinns  i några visitationshandlingar eller liknande utan endast har en 
marginalanteckning i husförhörslängden  A 1:2 (se vidare a a s 7) . Elevnummer 143 har 
lämnats outnyttjat i rekonstruktionen. Elevnummerföljden  1-265 upptar 187 pojkar och 77 
flickor.  Ytterligare en flicka  skall således ha varit elev vid skolan. Hon har troligen varit elev 
någon gång under elevnummerföljden  120-265. Susanna Michelsdotter Påve f  1758 finns  i 
husförhörslängden  Al:l markerad med sch. Hon har vid rekonstruktionen tilldelats 
elevnummer 266. Tidpunkten för  hennes vistelse vid skolan och några närmare uppgifter  om 
hennes skolgång är okända vilket är orsaken till att hon icke kan tilldelas något bestämt 
elevnummer i följden  120-265. 

Den rekonstruerade elevmatrikeln har registrerats som en särskild databas varvid stavningen 
av vissa ortsnamn etc inte bevarats källtrogen utan standardiserats för  att förenkla  vidare 
databearbetning. Under perioden 1744-1764 saknas åldersuppgifter  för  nio elever. I den rekonstruerade elevmatrikeln har dessa tilldelats en beräknad ålder, som är lika med 
medelåldern för  övriga under samma tioårsperiod antagna elever (vid inskrivningen antas 
eleverna: 013,018,019,022,026 ha varit 13 år; eleverna 046,067,068b och 070b ha varit 12 år). 
Databasen har 280 poster men omfattar  endast 277 olika personuppgifter  p g a det 
outnyttjade elevnumret 143 och att posterna 123a och 167a är samma personer som 123 och 
167. 
De fjorton  elevuppgifterna  utöver de 265 som varit skolans verkliga antal elever är de för 
vilka det ovan redovisats, således: 

068, 070, 073, 077, 205, 219, 220, 221, 231, 301x, 302x och 303x samt 123a och 167a. 
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Bakgrund 
Den kyrkliga verksamheten etablerades först  i kustsocknarna och ansvaret för  den kyrkliga 
verksamheten i Torne Lappmark åvilade länge pastor i Torneå. Under Karl IX:s tid fattades 
beslut om ett intensivt byggande av kyrkor och ordnande av de kyrkliga förhållandena  i 
Lappmarken. Sommaren år 1607 fullbordades  byggandet av kapellet i Simojärvi [Jukkasjärvi], 
Kyrka uppfördes  vid samma tidpunkt också i Tenoteki [Enontekis]. Den definitiva 
avsöndringen av Torne Lappmark ägde rum 1673 och kapellet i Jukkasjärvi gjordes till 
moderkyrka i Jukkasjärvi församling  med Enontekis som annexförsamling  (Enontekis utgör 
från  1748 egen församling). 
Under 1700-talet var den absolut övervägande delen av församlingsbor  helnomaderande 
samer. I församlingens  östliga delar hade en begynnande kolonisation genom 
nybyggesverksamhet inletts under 1600-talet men förblev  av blygsam omfattning  under den 
period som omfattas  av föreliggande  undersökning. 
I Lappmarken hade den kyrkliga verksamheten en klar missionsuppgift.  Församlingsbornas 
tidigare sporadiska kontakter med kyrkans verksamhet hade icke medgett tillfälle  till någon 
mer omfattande  undervisning i kyrkans tro och lära. Om än barnen döptes och de döda 
begravdes enligt kyrklig ordning omfattade  många församlingsbor  ännu i betydande 
utsträckning ickekristna trosföreställningar,  seder och bruk. För att komma till rätta med 
avgudadyrkan och avgudaoffer  hölls lagmansting (1680-talet) och en omfattande  vistation av 
hela Lappmarken. 
Den kyrkliga verksamhetens betydelse för  statens administration av Lappmarken skall inte 
underskattas. Det var av vital ekonomisk och politisk betydelse för  den svenska staten att 
Lappmarken knöts fastare  till riket i övrigt. Den begynnande bergshanteringen och 
lappmarkshandeln hade ekonomisk betydelse för  hela riket. De svenska samernas av hävd 
nyttjade markutrymme hade betydelse för  territoriella anspråk i det ännu icke helt 
gränsreglerade nordkalottområdet. 
Att den kyrkliga verksamheten i Lappmarken tillmättes riksintresse kommer tydligt till 
uttryck i ett antal riksdagsbeslut under frihetstiden. 
Den andliga misär som Lappmarken befann  sig i skulle avhjälpas genom ett intensivt 
undervisnings- och missionsverk. Av denna orsak tillkom 1723-års förordning  "Om 
Lappländarnes  flitigare  undervisning  i kristendomen".  Denna medförde  att ett antal lappskolor 
skulle inrättas vid moderkyrkorna i lappmarksförsamlingarna.  De yttre förutsättningarna,  med 
bl a svag ekonomi och bristande ledning för  genomförandet  av missionsverket, motverkade 
förordningens  syften.  För Jukkasjärvi församlings  del blev resultatet endast att ett skolhus 
stod färdigbyggt  år 1726 men det skulle dröja 18 år innan någon skolverksamhet kunde 
inledas. 
År 1739 konstituerades Direktionen för  Lappmarkens ecklesiastikverk. Därigenom fick 
missions- och undervisningsverket en kraftfull  ledning som också fick  en nödvändig 
ekonomisk bas för  verksamheten genom en allmän bevillning av ett öre per matlag i fyra  års 
tid. Den andliga  samsynen bland Direktionens medlemmar med pietismens tankegångar och 
målsättningar som en av drivkrafterna  verkade för  att missionsverket skulle kunna drivas med 
större framgång.  Undervisningen vid de fasta  skolorna och den ambulerande undervisningen 
intensifierades.  Kyrklig undervisningslitteratur översattes till samiska varvid ett gemensamt 
samiskt bokspråk eftersträvades  för  hela Lappmarken. 
Ansvaret för  undervisningen av barnen åvilade enligt kyrkolagen i första  hand föräldrarna. 
Det är uppenbart att dessa inte hade förutsättningar  att undervisa sina barn i den lutherska 
läran då de själva icke ägde nödvändiga kunskaper. Gudstjänstspråk och undervisningspråk 
hade för  Jukkasjärvis del i första  hand varit finska  och förblev  så under hela 
undersökningsperioden. Församlingsborna var främst  samiskspråkiga med bristfälliga 
kunskaper i finska.  De yttre förutsättningar  genom församlingens  geografiska  avlägsenhet och 
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vidsträckthet samt den nomadiserande befolkningens  ofta  skiftande  uppehållsorter försvårade 
den kyrkliga verksamheten. Bland övriga orsaker som motverkade den kyrkliga 
undervisningen måste räknas brist på kyrkliga böcker på den nordsamiska dialekt som talades 
i Torne Lappmark, den bristande läskunnigheten och att det kyrkliga språket i första  hand 
förblev  finska. 
Lappskolorna inrättades för  att avhjälpa bristerna i den kyrkliga undervisningen. Sex elever 
skulle årligen erbjudas undervisning och uppehälle vid lappskolan anförtrodda  åt en 
skolmästares vård och ledning. Skolmästaren skulle vara präst. Avsikten var att eleverna 
skulle tillbringa två år vid skolan och därigenom få  sådana kunskaper att de vid hemkomsten 
från  skolan skulle kunna hjälpa föräldrar,  syskon och övriga på hemplatsen med inhämtandet 
av kristendomskunskaper. Skolan skulle också vidareutbilda elever som var lämpliga som 
kateketer och om möjligt vara en bas för  rekrytering till prästutbildning eller utbildning till 
andra tjänster i Lappmarken. Läromedlen var i första  hand abc-bok, katekes och psalmbok. 
Vidare förutsattes  eleverna att genom kristlig vandel och föredöme  utbreda kristendomens 
lära. Vid skolan lärdes eleverna även de dagliga morgon- och aftonböner  samt att "läsa till 
och ifrån  bord"  och vid examinationerna uppmanades de att vidmakthålla bruket av dessa 
böner i sina hem. 
Skolan skulle årligen visiteras av prosten eller någon annan av biskopens representanter. 
Regelmässiga visitationer har icke hållits årligen vid Jukkasjärvi skola. Däremot har vanligtvis 
examination av skolbarnen företagits  i samband med någon större kyrkhelg. Läsåret inleddes i 
samband med den kyrkhelg som sammanföll  med hållandet av ting och marknad i kyrkbyn 
(ofta  under första  delen av januari månad). Examinationer har av olika orsaker även 
företagits  s a s under pågående läsår och har vid visitationerna antecknats till protokollet 
eller angivits i den avgivna årsberättelsen. 
Ofta  anges att samerna till en början i allmänhet varit motvilliga till att låta barnen sättas i 
skolan. Detta har också varit fallet  för  Jukkasjärvis del, vilket kan belysas med följande  citat: 

"§  10 Uti  1767  års Visitations  Protocoll  finnes  wara Klagadt  öfwer  Lappallmogens 
tröghet  och motwilja att  sätta sina Barn i Scholan;  men detta  är merendels  åndadt; 
Flere  bönfälla  nu om theras Barns antagande  till  Scholan  på Kronans  kostnad". 
(HDA FIII bf:10,  6/2 1770) 

För att motverka föräldrarnas  motvilja att sätta barnen i skola utfärdades  bestämmelser av 
Direktionen så t ex i brev den 18 november 1757. Föräldrarnas ansvar för  att skolbarnen 
bibehöll sina kunskaper efter  hemkomsten från  skolgången underströks på det kraftigaste  och 
föräldrarna  förpliktigades  att sätta barnen i skolan igen på egen bekostnad "till  dess de 
fulleligen  påmint hwad de förgätit".  Var föräldrarna  så fattiga  att de icke kunde hålla sina 
barn vid skolan med egna medel skulle de beläggas med stockstraff.  Föräldrar som "innom det 
Ellefte  året ej låta sina barn lära något läsa i bok"  skulle på egen bekostnad ansvara för 
barnens vistelse vid skolan "2, 4 eller  8 månader  och hela året efter  som de dertill  pröfwas 
hafwa  råd  och lägenhet  (HDA FIII bf:9,  21/12 1757). Vid genomgången av 
vistationshandlingar och domböcker har ingenting påträffats  som visar att dessa tvångsmedel 
använts i någon betydande omfattning  vid Jukkasjärvi skola. (Kanske var det så att hotet om 
straff  räckte eller skedde sådana förändringar  i levnadsförhållandena  att det uppfattades  som gynnsamt att lämna barnen till skolan på kronans bekostnad. Några andra möjliga 
förklaringar  skulle kunna vara: att man eftersträvade  kunskaperna som ju också var en 
förutsättning  för  borgerlig myndighet; att man hade ett andligt behov av kristendomskunskap 
eller att de kyrkliga och världsliga myndigheterna av någon orsak undvek ett alltför  kraftigt 
maktutövande. Detta har tillsvidare icke kunnat undersökas.) 
Skolan i Jukkasjärvi skulle även ta emot elever från  Enontekis församling.  Vid visitation i 
Enontekis år 1748 uppmanades församlingen  att "twenne piltar  dijt  försända".  Det kom 
emellertid att dröja till år 1780 innan någon elev från  Enontekis skrevs in vid skolan i 
Jukkasjärvi. Under åren 1780-1802 vistades nio elever från  Enontekis vid skolan. Genom 
omorganisation delades Jukkasjärvi skola år 1813 och tre "elevrum"  överfördes  till Karesuando 
nybildade församling  (= den svenska delen av Enontekis församling  efter  gränsförändringarna 
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i samband med 1809 års krig). Två små lappskolor med vardera tre elever kom därigenom att 
finnas  i Torne Lappmark fram  till 1819-års omorganisationen av undervisningsverket. 
Undervisningen vid lappskolan i Jukkasjärvi var till övervägande del finskspråkig  vilket 
skiljer Jukkasjärvi skola från  de övriga lappskolorna där undervisningen i första  hand skulle 
vara samiskspråkig. Av skolans 265 elever kom endast 22 st från  nybyggarfamlijer.  Dessa 
antas ha varit främst  finskspråkiga.  Övriga elever var huvudsakligen samiskspråkiga. 
Undervisningen, som bedrevs med hjälp av finskspråkiga  läromedel, inriktades därför  på att 
lära barnen finska  så att de skulle kunna tillgodogöra sig kristendomsundervisningen på detta 
språk. Detta inverkade uppenbarligen negativt och medförde  att kristendomsundervisningen 
gick "trögare".  Här skall endast ett av källornas många skriftliga  vittnesbörd därom anföras. 
Vid prostvisitation år 1789 antecknades följande  till protokollet: 

"§  3 Beträffande  Methoden  wid Barnens underwisning  hafwa  10 och 11 §§  af 
1736 års instruction  blifwitt  iagttagne.  Som så wäl dessa ofwannämde  som största 
delen  af  de i Grapes tid  till  Scholan  antagne Barn warit infödda  Lappar utan 
at dett  minsta wara hemma i finska  språket,  så anmälte Schol  Måst.  Grape att 
dett  i anseende därtill  att  Barnen ej fingo  nyttja sitt  Modersmål  ginge 
långt  trögare  med information  i synnerhet hwad begreppet  beträffar,  än 
dett  annars borde  och kunde,  så wida han först  måste söka att få  dem till 
att  förstå  finska  språket,  på hwilket  underwisningen  sker." 
(HDA FIII bf:9,  6/2 1789) 

Lappskolans undervisning måste betraktas som ett komplement till församlingens  övriga 
undervisningsformer.  Pastor ansvarade för  husförhör,  kåtabesök och katekespredikningar, 
församlingen  hade två anställda kateketer som undervisade barnen på dessas hemplatser, barn vistades vid skolan (eller hos pastor) på egen kost för  att få  undervisning och barn har 
undervisats i hemmen av någon förälder  eller annan läskunnig. 
Det har i nuläget icke varit möjligt att vidare undersöka hur t ex en hel åldersklass i 
församlingen  fått  undervisning. Skolans elever har varit födda  mellan år 1727-1807. Inga 
elever (från  Jukkasjärvi församling)  födda  1772, 1782, 1799-1801, 1803 och 1806 har varit 
inskrivna vid skolan. Av några åldersklasser (1749, 1752, 1757, 1763 och 1789) har så många 
som 7 barn varit inskrivna vid skolan mot vanligtvis 3-4 barn/åldersklass. Enligt uppgifter 
inlevererade till Tabellverket år 1767 var totala antalet födda  för  t ex 1749= 43st, 1752= 57st, 
1757= 47st och 1763= 35st. Barnadödlighet etc har tillvidare inte beräknats men det tycks 
vara så att endast en mindre del av varje åldersklass varit elever vid skolan. 
De geografiska  förutsättningarna  medgav inte att alla nyfödda  barn kunde föras  till prästen 
för  att döpas av denne inom de åtta dagar efter  födelsen  som kyrkolagen föreskrev.  För att 
barnen skulle döpas i tid uppmanades därför  de som kunde läsa i bok att ansvara för  att 
barnen nöddöptes. Kyrkohandbokens föreskrifter  om nöddop avsåg sådan krissituationer där 
barnets hälsa icke medgav att man kunde avvakta att prästen döpte. I Jukkasjärvi församling 
var huvudorsaken däremot att avstånden och möjligheterna att komma till kyrkbyn 
framtvingade  en doppraxis där lekmän döpte och att barnen vid närmaste kyrkhelg fördes 
fram  till prästen för  dopets konfirmation.  Ett stort antal av eleverna (såväl pojkar som 
flickor)  vid Jukkasjärvi skola undervisades och förhördes  om rätta sätta att handha nöddopet. 
Den rekonstruerade elevmatrikelns innehåll 
Totalt 277 elevuppgifter  finns  i den rekonstruerade elevmatrikeln för  tiden 1744-1820. Den 
innehåller förutom  elevnummer följande  uppgifter: 

- Förnamn, Patronymikon och Släktnamn, 
- Född år, Död år, Utflyttningsår, - Hemby, Ursprung, Familjestatus, Kön, 
- Inskrivningsår , Ålder vid inskrivning, 
- Utskrivningsår och total Tid vid skolan, - Betyg, Resultat, Lärare, Anmärkningar, 
- Hänvisningar till olika kyrkböcker. 
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ELEVGRUPPENS SAMMANSÄTTNING OCH RESULTAT 

Kön 
Under skolans första  år antogs enbart pojkar till undervisning. De första  flickorna,  Margeta 
Michelsdotter  Biörndahler  och Margeta  Jonsdotter  Magga,  antogs den 19 jan 1749. 
Andelen antagna pojkar och flickor  har varierat under åren. Totalt antogs 196 pojkar (71 %) 
och 79 flickor  (29 %). Nedan i Tabell 1 har andelen antagna pojkar och flickor  fördelats  över 
tidsperioder. Under hela perioden har andelen antagna flickor  varit lägre än antalet antagna 
pojkar. Endast under några få  tio-års perioder har antagningen av flickor  närmat sig antalet 
antagna pojkar. Före 1770 var andelen flickor  mycket lägre än andelen pojkar. Efter  1770 
ökar andelen flickor  och nådde som högst nå 46 % under perioden 1800-1809. 

Tabell 1. De inskrivna barnens kön respektive period. 
Inskriv.år Pojkar Flickor Summa Pojkar % Flickor % 
1744 - 1749 24 2 26 92 8 
1750 - 1759 24 8 32 75 25 
1760 - 1769 39 3 42 93 7 
1770 - 1779 28 14 42 67 33 
1780 - 1789 25 18 43 58 42 
1790 - 1799 23 9 32 72 28 
1800 - 1809 20 17 37 54 46 
1810 - 1819 13 8 21 62 38 

Summa 196 79 275 

Ålder 
Åldern vid antagningen varierar mellan 7 år och 38 år. De flesta  eleverna är mellan 10 och 
20 år. Medelåldern för  hela tidsperioden är 14,5 år för  samtliga. För pojkarna är medelåldern 
14,0 år och för  flickorna  15,8. 

Tabell 2. Ålder vid antagningen. 
Ålder Pojkar Flickor Summa 

7 - 8 6 1 7 
9 - 10 20 4 24 
11 - 12 47 7 54 
13 - 14 47 28 75 
15 - 16 30 16 46 
17 - 18 25 2 27 
19 - 20 12 9 21 
21 - 22 3 8 11 
23 - 24 4 4 
25 - 26 1 1 
27 - 28 1 2 3 

29 1 1 
38 1 1 

Stunma 196 79 275 
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Åldern vid antagningen har angetts i hela år och grundas på skillnaden mellan födeisår  och 
antagningsår. För nio elever har födelseåret  icke gått att återfinna.  Dessa elever har tilldelats 
en beräknad ålder (ovan s 6). Vid fördelning  på ålderskategorier finns  en tendens att de 
lägsta åldrarna har en övervikt för  pojkarna och de högsta åldrarna en övervikt för  flickor 
(Tabell 2 och 4). Till skillnad från  lappskolorna i Jokkmokk (Henrysson 1989) och Arjeplog 
(Johansson & Flodin 1990) har medelåldern vid inskrivningen ökat (Tabell 3). 
Vid fördelning  på olika tidsperioder framgår  att medelåldern för  såväl flickor  som pojkar 
ökar under perioden 1744 - 1819. 

Tabell 3. Medelålder hos de antagna respektive tidsperiod. 
Tidsperiod Pojkar Flickor Alla 

1744 - 1749 13,4 11,5 13,3 
1750 - 1759 11,6 13,0 12,0 
1760 - 1769 13,1 14,7 13,2 
1770 - 1779 13,8 17,1 14,9 
1780 - 1789 14,7 15,1 14,8 
1790 - 1799 15,3 15,8 15,4 
1800 - 1809 15,7 16,4 16,0 
1810 - 1819 17,1 18,3 17,6 

Elevernas ålder vid antagningen har i betydlig grad ökat under tidsperiodens senare del. En 
förklaring  till detta kan vara att de yngre barnens undervisning ombesörjdes av kateketerna 
och hemmen. Skolans uppgift  blev då att ge undervisning till dem som inte fått  sådan under 
de tidiga barnaåren. En annan förklaring  skulle vara att man satsade på äldre elever för  att 
de efter  skolgången lättare skulle kunna fungera  som "lärare" åt andra. Ytterligare en 
förklaring  kan vara att skolan under senare delen av tidsperioden fick  ta emot ett ökat antal 
äldre elever som stod i begrepp att ingå äktenskap men icke hade de nödvändiga kunskaperna 
för  att kunna vigas. Det senare kan belysas med ett citat ur kyrkoherden Daniel Engelmarks 
årsberättelse. Pigan Margeta Mathsdotter "...dimitterades  ur Scholan  med den 
Christendomskunskap,  hon vid sista visitationen be fans  äga. Hon  kunde  därstädes  ej längre 
qwarhällas,  såsom oskickelig  att  begagna sig af  vidare  underwisning,  för  åkommen 
Moder=passion  [hysteri],  melancholie, och giftasgriller."(HDA  FIII bf:9,  22/5 1793). 

Tabell 4. Antagningsålder och kön respektive tidsperiod 
1744--1759 1760--1779 1780--1799 1800--1819 

P F P F P F P F 

7- 8 3 1 1 2 7 
9-10 10 2 8 1 1 1 1 24 
11-12 17 1 19 3 7 2 4 1 54 
13-14 10 5 16 5 13 12 7 7 75 
15-16 6 2 10 4 8 6 6 4 46 
17-18 4 4 14 1 3 1 27 
19-20 1 3 2 4 2 4 5 21 
21-22 1 1 2 2 5 11 
23-24 2 2 4 
25-26 1 1 
27-28 1 1 1 3 
29-30 1 1 
38 1 1 

Summa 48 10 68 18 47 26 33 25 275 
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En analys där uppgifterna  om skolans elever jämföres  med husförhörslängdernas  uppgifter 
kan möjligen ge underlag för  vilken eller vilka av de antydda förklaringsmodellerna  som är 
troligast. En sådan analys kan emellertid icke genomföras  i detta sammanhang utan skall 
presenteras vid ett senare tillfälle. 

Hemby och ursprung 
Jukkasjärvi församling  bestod ursprungligen av lappbyarna Siggwaara och Tingwaara men 
under tidsperioden var inte denna indelning aktuell. Församlingen var då indelad i de fyra 
stora samebyarna Sarivuoma, Talma, Rautusvuoma och Calasvuoma. De flesta  elever kommer 
från  dessa fyra  byar. En elev anges komma från  Siggwaara (008 Johan Nilsson Leski f 
17634-36 i husförhörslängden  Al:l finns  han med eget hushåll i Rautusvuoma). Nio elever 
kom från  Enontekis församling.  I församlingens  östliga del fanns  nybyggarbyarna 
Parackavara, Lainio, Vittangi, Pilijerfvi  och ca en mil väster om kyrkbyn Juckasjärfvi  låg 
Kurravara. Elever har flyttat  mellan olika byar även under skoltiden men har antecknats 
efter  hembyförhållandena  vid antagningstillfället. 

Tabell 5. Antal elever från  olika bvar och ursprung. 
Hemby Antal Same Lappl. Nybyggare 

Calasvuoma 73 62 11 
Talma 72 66 6 
Rautusvuoma 71 61 10 
Sarivuoma 35 31 4 
Enontekis 9 2 2 5 
Parackavara 6 6 
Lainio 4 1 3 
Kurravara 3 3 
Pilij erfvi 3 3 
Juckasjärfvi 1 1 
Siggwaara 1 1 
Vittangi 1 1 

279 224 33 22 

Vid antagningarna har i regel elevernas ursprung antecknats så att det tydligt framgår  om 
eleven var son eller dotter till nybyggare eller lapp. Även beteckningen lappländare har 
använts vid olika tillfällen  ( se vidare Anderzén 1990 s 8). Huruvida lapp och lappländare 
uttrycker samma ursprung kan icke med säkerhet avgöras. Om man antar att nybyggare 
kommer från  nybyggarbyar (även om undantag finns,  t ex Hindrich Andersson Manherra 
elev 012, vid antagningen angavs hemorten Lainio, i Ljungs familjeregister  är hemorten Nederbyn och i husförhörslängden  Al:l är den Calasvuoma) och samer från  samebyar så kan 
begreppen lapp och lappländare anses synonyma (nedan Tabell 5). Användningen av 
uttrycken växlar emellertid under olika tidsperioder och båda begreppen användes växlande 
av samma skolmästare (nedan Tabell 6). 
En av avsikterna med lappskolorna var att i första  hand meddela undervisning till barn av 
samiskt ursprung. För Jukkasjärvi skolas del har andelen samiska barn varit störst under hela 
perioden och nybyggarbam har antagits endast i mycket blygsam utsträckning. Sten 
Henrysson har vid analysen av Jokkmokks lappskolas matrikel (Henrysson 1989) påvisat att 
andelen nybyggarbarn var större än andelen samiska barn under denna skolas första  tid. En 
av orsakerna till varför  andelen nybyggarbarn varit så stor vid Jokkmokks skola anges vara 
att dessa vid sidan av sitt modersmål i regel behärskade samiska och därigenom kunde 
fungera  som ett slags "tolkar" åt skolmästare som ej behärskade samiska. Något liknande 
förhållande  tycks icke ha varit fallet  i Jukkasjärvi där officiella  språket främst  var finska 
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med undantag av några få  år kring 1750 då samiska påbjöds som undervisningsspråk. Behovet 
av samiskans kan belysas med följande  citat: "det  Lapska Språket  för  en Siälasörjare  wid 
denna församlingen  är ännu oumbärligare  än det  Finska  emedan han med det  Lapska, utan at 
kunna Finska,  kan betiena alla, men ej vice versa"  (HDA FIII bf:10,  14/2 1761). Skolmästare 
Engelmark hade innan han tillträdde tjänsten undervisats i samiska (sydsamiska) av 
kyrkoherden Pehr Fjellström i Lycksele. Isak Grape lärde sig samiska under tiden i 
Jukkasjärvi. Nils Gran kunde samiska men hade bristfälliga  kunskaper i finska.  Antalet 
nybyggare i församlingen  var lågt och antalet nybyggarbarn få  i förhållande  till samiska barn. 
Andelen nybyggare ökade under tidsperioden så att t ex 1740 föddes  5 barn till nybyggare 
och 36 barn till samer, 1750 var förhållandet  3 / 3 9 och 1760 5 / 29). I allmänhet har 
nybyggarna, som var finskspråkiga,  haft  bättre kunskaper och uppmanades också att i sina 
hem ta emot samiska barn i sin tjänst och ansvara för  dessas undervisning (se vidare 
Anderzén 1989b). I detta sammanhang har det inte kunnat undersökas om orsaken till att 
nybyggarna hade bättre kunskaper enbart beror på att de undervisades och förhördes  på sitt 
modersmål och hade tillgång till läromedel på detta språk eller om förklaringen  beror av 
andra faktorer  (t ex längre kristendomstradition och tätare kontakter med kyrkans 
verksamhet). En sådan undersökning, där skolans elever jämföres  med övriga församlingen, 
skall genomföras  i ett framtida  sammanhang. 

Tabell 6. Elever fördelade  efter  ursprung olika lärarperioder. 
Antagningar Anländna elever 

Lärare Elevnr. S L N S L N Sa 

Engelmark 1- 20 20 20 20 
Isak Grape 21- 61 38 3 38 3 41 
Gran 62- 67 6 6 6 
Brunnius 68- 74 10 7 7 
Turdfjell 75-121 42 1 5 41 1 5 47 
Pehr Grape 122-231 72 29 15 69 26 14 109 
Palmgren 232-265 32 2 32 2 34 

220 33 22 213 30 21 264 
Totalt 275 Totalt 264 

I den rekonstruerade elevmatrikeln har elevnummret 143 lämnats outnyttjat (ovan s 6). Till 
antalet anländna elever kommer elev 266 för  vilken ingen antagningstid är känd men som har 
varit elev vid skolan. Hennes hemby var Rautusvuoma. Ovan Tabell 6 utvisar 275 antagna 
elever vilket motsvarar 273 skilda personer då eleverna 123 och 167 antagits vid vardera två 
tillfällen  och återkommer som två poster i databasen. Med elev 266 blir totala antalet 
anländna elever 265 och antagna elever 274. 
Tid i skolan 
Undervisningen vid skolan var avsedd att vara tvåårig. Elever kunde beredas tillfälle  att 
kvarstanna ytterligare ett år för  "kompletterande" undervisning (skrivning, räkning, 
förberedelse  till kateketsyssla etc ). Elevernas vistelse vid skolan i Jukkasjärvi har varierat 
från  några få  månader till 41 månader. Nedan under resultat skall vi återkomma med en 
redovisning av förhållande  mellan tid i skolan och resultat. Skoltiden har beräknats med 
hjälp av datum för  antagningen till datum då eleven lämnade skolan. I de fall  då någon elev 
varit frånvarande  och tiden för  frånvaron  är känd har den avdragits. Av tabell 7 framgår  att 
huvudddelen av eleverna vistats mellan 1 och 2 år vid skolan men att variationerna är 
betydande. För att få  en uppfattning  om förändringar  under olika tidsperioder har en 
fördelning  vidtagits så att förhållandena  redovisas för  olika "skolmästarperioder". Under Isak 
Grapes tid (1752-1760) vistades två elever tre läsår vid skolan. Dessa två elever, Jon Larsson 
Snäl och Jon Jonsson, blev båda kateketer och undervisades också i skrivning. Ytterligare en 
kateket, Pål Andersson Pocka, återfinns  som Pehr Grapes (1775-1804) elev. De övriga sex 
eleverna med mer än tre års skolgång får  anses som lågpresterande då det för  dem har 
antecknats"trög", "naturs tröghet", "stammar", "ung" etc . 
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Tabell 7. Tid vid skolan under olika "skolmästareperioder". 
Tid i Eng el Isak Nils Brun- Turd- Pehr Palm-
skolan mark Grape Gran nius fjell Grape gren Okänd Stunma 

.5- 3 3 2 3 5 1 14 
4- 6 1 2 2 2 7 
7- 9 1 1 3 3 8 
10-12 1 3 12 2 18 
13-15 5 2 8 10 4 29 
16-18 1 2 6 13 1 23 
19-21 2 4 18 2 26 
22-24 11 28 3 6 15 33 14 110 
25-27 1 10 5 16 
28-30 2 2 1 5 
31-33 
34-36 1 4 1 6 
37-39 2 2 
40-42 1 1 
Okänt 2 3 1 4 5 15 

Summa 20 41 6 10 48 116 34 5 280 

Inskrivning och utskrivning 
Under skolans tidiga år har inskrivning och utskrivning i regel skett i samband kyrkhelgen 
vid marknadstiden (jan-febr).  Inskrivningar har även skett i samband med att något elevrum 
blev ledigt genom dödsfall,  rymning etc . De olika samebyarnas vinterbetesområden låg då i 
kyrkbyns närhet och församlingsborna  kunde lättare samlas till kyrkbyn. Under våren 
flyttade  samerna västerut till fjällen  och ned till atlantkusten. Vid flyttningarna  till och från 
vinterbeteslandet passerade man i kyrkbyns närhet. In- och utskrivningar under förvintern 
och vårvintern kan anses ha företagits  i samband med att samerna "passerade" i kyrkbyns 
närhet och kunde lämna och hämta sina barn. Inskrivningar (Tabell 8) och utskrivningar 
(Tabell 9) har fördelats  efter  olika tidsperioder. Ett försök  har därvid gjorts att avgränsa 
tidsperioderna med hänsyn till den livsrytm som beror av rennomadismen med dess 
flyttningar  till och från  vinterbetesland etc . 
Förvinter (nov-dec) = tiden då man är på väg till vinterbeteslandet. Högvinter (jan-tidig mars) = tiden då man anlänt till vinterbeteslandet. Vårvinter (sen mars-maj) = tiden då man är på väg upp mot kalvningslanden. Sommar (juni-aug) och Höst (sept-okt). 

Tabell 8. Inskrivning fördelad  efter  årstider och tidsperioder. 
Tidsperiod Förvinter Högvinter Vårvinter Sommar Höst 

1744-1749 23 2 1 
1750-1759 1 26 4 1 
1760-1769 2 31 5 3 1 
1770-1779 7 21 12 1 1 
1780-1789 16 7 18 2 
1790-1799 7 14 9 1 1 
1800-1809 6 28 2 1 
1810-1819 7 10 3 1 
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Tabell 9. Utskrivning fördelad  efter  årstider och tidsperioder. 
Tidsperiod Förvinter Högvinter Vårvinter Sommar Höst 
1744-1749 19 1 
1750-1759 27 3 1 1 
1760-1769 2 24 3 1 2 
1770-1779 2 25 16 2 2 
1780-1789 20 4 16 3 
1790-1799 9 16 3 2 
1800-1809 4 5 3 2 
1810-1819 14 11 2 

För tiden fram  t o m 1769 gäller att sjukdom, död eller rymning varit orsak till att eleverna 
lämnade skolan under vårvinter, sommar och höst. Från 1770 och framåt  blir det allt 
vanligare med utskrivningar under vårvintern. Bland dem som lämnade skolan under sommar 
och höst efter  1770 var det två som dimitterades (båda samer från  Calasvuoma), två avled 
och tio rymde. Efter  1770 finns  en tydlig tendens till att inskrivnings- och 
utskrivningstiderna allt mer anpassas efter  samernas flyttningar. 

Resultat 
De 279 eleverna i den rekonstruerade elevmatrikeln redovisas i tabell 10 efter  hur de 
genomfört  studierna. 
Tabell 10. Genomförande  av skolgången i totala elevgruppen. 

Resultat Antal 

Dimitterade 210 
Avled 12 
Sjukdom 7 
Hemsänd 7 
Förvist 3 
Rymde 23 
Ej anlänt 8 
Okänt 9 

279 

Eleverna med okänt resultat är: 104-107 som vistades vid skolan under åren 1772-1773 för 
vilka källuppgifter  saknas; eleven 266 för  vilken närmnare uppgifter  om skoltiden saknas; 
elevnumren 301x, 302x och 303x vilka troligen icke varit elever och eleven 200 som vistades 
endast kort tid vid skolan och aldrig deltog i något förhör. 
I den rekonstruerade elevmatrikeln har alla de elever som vid examinationen har ansetts 
genomgått skolan och beslut fattats  att de fick  lämna skolan antecknats som dimitterade. I 
visitationshandlingarna har emellertid olika ord använts. Ofta  har det angivits att eleven 
"dimitterades" eller "hemförlovades"  men även andra ord har använts t ex "frigifva"  och 
"entlediga". Alla dessa begrepp har ansetts avse samma förhållande  och eleverna anges här 
som "dimitterade". 
C.M.Ekborns "Främmande Ord" (Stockholm 1904) anger följande  betydelse för  "dimittera": 

"Dimittera  (lat.  dimittere),  låta gå, bortskicka,  föraf  skeda,  afdanka." 
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Elevernas kunskaper har varierat vid dimissionen. En del elever har läst mer än den ordinarie 
kursen abc-bok, katekes och psalmbok. Andra elever hade inte nått så långt men dimitterades 
då det ansågs att de lärt vad de hade förmåga  till och att deras kvarblivande vid skolan 
hindrade andra från  att få  del av undervisningen. 
I den rekonstruerade elevmatrikeln har elevernas betyg antecknats. Därvid har ett försök 
gjorts att med en lämplig kod ersätta de anteckningar om erhållna kunskaper från 
examinationerna som återfinns  i visitationsprotokoll etc . I detta sammanhang kan dessa 
betygsanteckningar inte presenteras utan tills vidare hänvisas till matrikeln (Anderzén 1990) 
och den utvärdering av betygen som skall ske i ett kommande sammanhang. 

Familjestatus 
Vid antagningen har oftast  anteckning gjorts om elevens föräldrar.  Vid upprättandet av 
elevernas personakter registrerades därför  sådana upplysningar, som om eleven var son eller 
dotter till "afledne  lappen..."  etc . I de fall  då anteckningarna från  antagningen icke haft 
upplysningar om familjestatus  har uppgifterna  i första  hand hämtats från  Ljungs 
familjeregister.  Vilken betydelse det haft  för  att bli antagen om barnet haft  ena eller båda 
föräldrarna  i livet är svårt att med säkerhet avgöra. 25 % av eleverna hade endast en förälder 
i livet vid inskrivningen. Det är möjligt att detta endast återspeglar en normalfördelningen, 
vilket inte har kunnat kontrolleras i detta sammanhang. 

Tabell 11. Familj estatus. 
Familj estatus Kod Antal % 
Fadern angiven död 
vid antagningen 1 69 25 
Båda föräldrarna 
döda vid antagningen 3 1 
Båda föräldrarna i 
livet vid antagningen 5 193 69 
Föräldrarna okända 
vid antagningen 6 17 6 

Läromedel 
Årligen rekvirerade skolmästaren ersättning från  Direktionen för  de läromedel som inköpts 
för  elevernas behov under det gångna läsåret. Eleverna försågs  med abc-bok, katekes och 
psalmbok. Dessa böcker fick  eleven behålla då han lämnade skolan. Från förhören  finns 
anteckningar om vilka böcker eleverna förhörts  på. Dessa uppgifter  har sammanställts nedan i 
Tabell 12. Innanläsningen började med stavande i abc-boken och därefter  vidtog 
katekeslärandet. Först katekesen och sedan dess förklaring.  Färdigheten i innanläsning övades 
främst  i psalmbokens evangeliebok. Fram till 1752 användes Gezelius finska  katekes. 1753 
begärdes att man skulle få  utbyta Gezelius katekes mot Svebelius p g a att "den  är ganska 
kort  och i Trones  artiklar  för  begynnare otillräckelig".  Samiska läromedel användes vid skolan 
under några få  år (1748-1751) företrädesvis  under det första  läsåret och under det andra 
läsåret användes finska  läromedel. 24 elever har vid förhören  förhörts  på både samiska och 
finska  böcker. 3 elever på enbart samiska läromdel. De övriga på enbart finska  läromedel. 
Utöver de grundläggande böckerna, abc-boken, katekesen och psalmboken, har Giittners 
lapska postilla och Wegelius finska  postilla använts. Dessutom har ett flertal  olika finska 
barnaböcker använts som ett slags överkurs. Bland dessa böcker återfinns  först  och främst 
Godenius "Barnafrågor"  (Kysymyxet Lapsille). Vidare har man använt finska  översättningar 
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av Gråbergs "Kateketiska Barnalära", Pontoppidan "Sanning till gudaktighet" och Frosterus 
"Lutheri cateches uti dess huvudstycken". Elev 167, Henrik Henriksson Hotti, föreslogs  till 
vidareutbildning till präst. Hotti hade dimitterats 20/4 1788 men återinskrevs i skolan den 
29/11 1789. Han undervisades därvid även i svensk abc-bok och Cellari Grammatica. Hotti 
hade när han lämnade skolan första  gången goda betyg. Han tycks till en början ha samtyckt 
till vidareutbildning och återvände därför  till skolan en andra gång. Under de två månader 
den då femtonårige  Hotti vistades vid skolan verkar det som om han mer eller mindre 
"straffade  sig ut" och inte ville medverka till vidare utbildning. I en tidigare rapport 
(Anderzén 1989b) redovisas böckerna utförligt. 
Endast en elev som dimitterades hade icke hunnit så långt i lärokursen att han även försetts 
med psalmboken. De är omöjligt att med tillgång till enbart uppgifterna  om bokinnehav 
bedöma läskunnigheten. Tillsvidare antar vi att de övriga 209 dimitterade eleverna hunnit så 
långt att de med varierande färdighet  har begynt läsandet i Psalmboken. Som högpresterande 
anses de 53 eleverna (koderna 14, 15, 33 och 34) som läst postillor och barnaböcker eller både 
finska  och samiska böcker. Endast en elev som dimitterades har förhörts  på enbart samiska 
böcker (kod 23). 24 elever (koderna 33 och 34) har förhörts  på såväl samiska som finska 
läromedel. Undervisningen vid Jukkasjärvi skola har tydligen meddelat grundläggande 
kunskaper i såväl finska  språket som kristendom. 

Tabell 12. Läromedel fördelade  efter  elevernas resultat. 
Läro-
medel Kod 

Di-
mitt . 

För-
vist 

Hem-
sänd Avled 

Sjuk-
dom Rymde Okänt Summa 

Finska 
abc-bok 
+katekes 
+psalmbok 
+postilla 
el.likn 

+postilla 
+barnabok 

12 
13 

14 

15 

1 
155 

26 

3 

2 7 
1 
9 

2 
2 22 4 

4 
201 

26 

3 

Samiska 
abc-bok 
+katekes 
+psalmbok 23 1 2 3 

Finska+ 
Samiska 
abc-bok 
+katekes 
+psalmbok 
+postilla 

33 
34 

14 
10 

14 
10 

Okänt 1 3 1 14 19 

Nöddop 
Mellan åren 1769-1819 finns  anteckningar om att 77 elever undervisats och förhörts  om rätta 
sättet att handha nöddop. Vid tidsperiodens början informerades  eleverna vid dimitteringen 
om nöddopet och under tidsperiodens senare del är det vanliga att eleverna förhörs  om det 
rätta sättet att nöddöpa. 55 pojkar och 22 flickor  har anteckningen Nöddop. Undervisningen 
om nöddopet har icke varit beroende av elevernas prestationer. Det förekommer  att elever 
oberoende anmärkningar som "föga  skickeli  g, naturs tröghet,  mindre  läraktig,  orent uttal, 
mycket  trög"  undervisats och förhörts  om nöddopet. Det är rimligt att anta att det var 
angeläget att ge elever från  byar som ligger långt från  kyrkbyn undervisning om nöddopet 
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vilket också tycks vara fallet.  Anmärkningsvärt få  elever från  den nordligaste samebyn, 
Sarivuoma, har undervisats om nöddopet. Någon säker förklaring  kan inte meddelas. I 
Sarivuoma tycks emellertid kristendomskunskaperna ha varit goda. I visitationshandlingar 
berömmes ofta  Sarivuoma för  dess bättre kunskaper och "åhåga om sine barns underwisning". 
(Byabön har tidigt hållits i Sarivuoma t ex begärde Sarivuoma byamän år 1752 att få 
Wegelius finska  postilla för  byabönerna, på 1770-talet nådde utlöpare av den "Wiklunds 
väckelsen" Sarivuoma och "rörelser" anmäldes den 24/2 1777 av Kh Sandberg till 
Domkapitlet). Betydelsen av de ambulerande kateketernas verksamhet är svår att belägga i 
källorna. Kateketen Per Persson Utza från  Sarivuoma arbetade i Sarivuoma och Talma 
samebyar under nära tjugo års tid (1766-1786). Det är möjligen så att Utza's trogna arbete är 
en orsak till att ett förhållandevis  färre  antal barn från  Sarivuoma undervisades om nöddopet 
än från  de andra samebyarna. Nedan i tabell 13 har de elever som undervisades om nöddop 
och de elever som sedan blev kateketer fördelats  efter  respektive hembyar. 
Tabell 13. Elever undervisade om nöddop och elever som blev 

kateketer fördelade  efter  hembvar. 

Hembyar 
Totala antalet 
elever 

Undervisade 
om Nöddop 

Elever som 
blev kateketer 

Calasvuoma 73 24 7 
Enontekis 9 4 Jukkasjärfvi 1 Kurravara 3 Lainio 4 2 1 Parackavara 6 3 Pilij erfvi 3 2 Rautusvuoma 71 16 3 Sarivuoma 35 4 1 Siggwaara 1 Talma 72 23 5 Vittangi 1 Okänt 1 
Summa 280 77 17 

Kateketer 
Vid sidan av undervisningen vid den fasta  skolan i Jukkasjärvi skulle två ambulerande 
kateketer undervisa barnen på dessas hemorter. Kateketerna rekryterades främst  bland skolans 
elever. Fram till undervisningsverkets omorganisation 1819 var sammanlagt 19 kateketer 
anställda i församlingen.  Kateketerna hade en relativt blygsam årslön men skulle i gengäld 
åtnjuta uppehälle hos barnens föräldrar  och "fria  resor". Bland de orsaker som angivits då 
någon kateket begärde avsked var att de skulle ingå äktenskap och att kateketlönen var så låg 
att en lappdräng hade det bättre. 17 elever vid Jukkasjärvi skola har efter  skolgången varit 
anställda som kateketer. Widén har undersökt kateketinstitutionen och förtecknat 
lappmarksförsamlingarnas  kateketer. I den rekonstruerade elevmatrikeln har de elever som 
blev kateketer fått  anteckningen KAT åtföljt  av ett nummer. Numret hänvisar till Widéns 
indelning (Widén 1965). Två av kateketerna, Erik Jacobsson Kerto och Erik Andersson 
Svonni, i Widéns förteckning  återfinns  inte bland Jukkasjärvi skolas elever. Kerto skall ha 
gått en kort tid i Piteå skola (detta har tills vidare icke kunnat beläggas). Det förutsattes  att 
lämpliga kateketämnen skulle beredas tillfälle  till ett extra tredje skolår som förberedelse  för 
kateketsysslan. Nedan Tabell 14 har de elever som blev kateketer, deras skoltid etc 
antecknats. 
För dem som blev kateketer varierar tiden i skolan mellan 12 och 38 månader. De flesta  av 
dem hade gått ca två år eller mer och tre av dem mer än tre år. Fem av dem hade endast gått 
12-19 månader i skolan. Åldern vid antagningen till kateket varierar mellan 13 och 52 år. Tre 



19 

av dem var femton  år eller yngre då de tillträdde kateketsysslan men huvuddelen mellan 17-
24 år. Den avgjort yngste var Jon Jonsson som antogs till kateket efter  ca tre år i skolan. Han 
var ca 13 år vid antagningen. Hans tid som kateket har angetts till ett år. Emellertid är det 
osäkert om han överhuvudtaget fullgjorde  kateketsysslan. Han flyttade  i stället med sin fader 
till "nedre  landet"  [nedre tornedalen]. Beträffande  "Kateket i år", som avser 
tjänstgöringslängd, så är denna beräknad i hela år mellan antagning och avsked (det kan 
därför  i vissa fall  bli fel  på upp till ett år). Ungefär  hälften  av eleverna har tillträtt 
kateketsysslan i anslutningen till dimitteringen eller inom två år därefter.  För de övriga hade 
det förflutet  mellan 3-36 år sedan de dimitterades från  skolan. Skolan har uppenbarligen 
försett  församlingen  med dess kateketer och tydligen har de som blev kateketer bibehållit 
färdigheterna  väl efter  avslutad skolgång. 
Tabell 14. Kateketer som genomgått Jukkasjärvi skola. 

Tid i Dim Antag Åld Kate- Kate-
Kateketens namn skola från som vid ket ket nr 

i mån skola kat. ant i år 

Jon Larsson Snäl 37 1752 1752 15 6 KAT128 
Lars Michelsson Påcka 23 1752 1762 23 4 KAT131 
Hendrik Henriksson 24 1755 1759 18 6 KAT129 
Jon Jonsson 38 1759 1759 13 1 KAT130 
Pär Pärsson Utza 24 1759 1766 19 20 KAT132 
Thomas Nilsson Nija 24 1765 1766 17 3 KAT133 
Lars Larsson Kiemilainen 24 1765 1769 17 6 KAT134 
Hindrich Hansson 24 1770 1784 30 22 KAT139 
Mickel Jonsson Björndaler 22 1770 1793 33 11 KAT142 
Hindrich Hindersson Laeski 28 1773 1775 15 5 KAT135 
Michel Pehrson Påcka 15 1775 1777 27 1 KAT136 
Michel Michelsson Peiponen 17 1777 1783 21 1 KAT138 
Olof Hindersson Sarri 22 1780 1781 17 3 KAT137 
Olof Michelsson Peiponen 16 1782 1818 52 2 KAT145 
Anders Olofsson Matti 12 1784 1787 19 7 KAT140 
Henric Olofsson Matti 19 1791 1792 19 1 KAT141 
Pål Andersson Påcka 36 1798 1801 24 5 KAT144 

En elev Olof  Olofsson  Nyman (231b) återfinns  i Ljungs familjeregister  med anteckningen 
"resecatechet".  Denne har tydligen varit kateket någon gång efter  undervisningsreformen  år 
1819. 
Skolmästare 
Skolmästarna har varit präster. Bland skolmästarna har Pehr Grape den längsta tjänstgöringen 
vid skolan. Tjänstgöringarna har här antecknats i hela årtal utan att ange exakt datum för 
tillträde etc . 

1744 -- 1751 Lars Engelmark 
1752 -- 1760 Isak Grape 
1761 Nils Gran 
1762 -- 1763 Carl Olof  Brunnius 
1764 -- 1774 Jacob Turdfjell 
1775 -- 1804 Pehr Grape 
1805 -- 1820 Pehr Palmgren 
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SAMBAND MELLAN OLIKA FAKTORER 
Same, lappländare och nybyggare - samband med andra faktorer 
De 279 posterna fördelar  sig så att 22 har antecknats som nybyggare, 33 som lappländare och 
224 som samer. I det följande  redovisas hur dessa grupper är relaterade till andra faktorer. 

Tabell 15. Samer. lappländare och nybyggare fördelade  på inskrivningsår. 
Inskrivnings-
decennium N L S L+S 

Summa 
antagna 

% N % L+S 

1744-1749 26 26 26 100 
1750-1759 3 29 32 32 100 
1760-1769 2 1 39 40 42 5 95 
1770-1779 3 39 39 42 7 93 
1780-1789 5 38 38 43 12 88 
1790-1799 8 13 11 24 32 25 75 
1800-1809 3 16 18 34 37 8 92 
1810-1819 1 20 20 21 5 95 
Okänt 4 4 4 

Summa 22 33 224 257 279 

Vid en första  anblick ser det ut som om antagningen av nybyggare varit särskilt hög under 
tiden 1790-1799. Bakom detta förhållande  döljer sig flera  orsaker. Bl a har eleverna 
tillbringat längre tid i skolan än under årtiondena närmast före  vilket ger ett lägre antal 
antagningar. Samma förklaring  ligger bakom det lägre antalet antagningar under perioden 
1750-1759. Vidare har antalet elever från  Enontekis varit 8 st varav 4 st var nybyggare. 
Antalet nybyggare i församlingen  ökade under hela tidsperioden 1744-1820. Någon 
motsvarande ökning av antalet barn till nybyggare bland skoleleverna tycks inte föreligga  vid 
skolan. Det enda som är tydligt är att det efter  1760 fanns  barn till nybyggare med bland 
skoleleverna. (Nybyggarnas bättre kristendomskunskaper etc motiverar även ett lägre antal 
antagningar av deras barn se vidare ovan s 13). Det lägre antalet antagningar under åren 
1810-1819 förklaras  av skolans delning år 1813 så att från  och med 14 februari  1814 så fanns 
det endast tre elevrum vid Jukkasjärvi skola. 

Tabell 16. Samer.lappländare och nybyggare fördelade  efter  ålder. 
Ålder i år Nybyggare Lappländare Samer Same+Lappl. 

7 - 8 1 4 5 
9 - 10 2 1 19 20 
11 - 12 4 5 43 48 
13 - 14 6 9 60 69 
15 - 16 6 4 41 45 
17 - 18 1 8 17 25 
19 - 20 2 4 17 21 
21 - 22 1 9 10 
23 - 24 1 4 4 
25 - 26 1 1 
27 - 28 3 3 

29 1 1 
38 1 1 

Okänt 4 4 

22 33 224 257 
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Samer och lappländare betraktade tillsammans uppvisar högre genomsnittsålder (14,7 år) och 
åldersspridning än nybyggarbarnen (12,6 år). Orsakerna till detta är det inte lätt att ha någon 
säker uppfattning  om. Bland tänkbara orsaker till det större antalet äldre samer och 
lappländare kan vara att de stod i begrepp att ingå äktenskap och av denna orsak behövde 
kristendomskunskapen. Vidare kan tänkas att de äldre samerna och lappländarna inte hade 
haft  tillgång till undervisning som barn och att kunskapen var nödvändig för  tillträde till 
nattvardsbordet. Dessa förhållanden  skulle möjligtvis kunna undersökas för  någon tidsperiod 
med hjälp av husförhörslängdernas  uppgifter  om tid för  första  nattvardsgång och tid för 
ingånget äktenskap samt uppgifter  i domböckernas saköreslängder om enkelt hor, lönskaläge 
etc . En sådan undersökning har icke kunnat företas  vid detta tillfälle. 

Tabell 17. Samer. lappländare och nybyggare fördelade  efter  kön. 
Pojkar Flickor 

Samer S 162 62 
Lappländare L 20 13 
Samer och lappländare S+L 182 75 
Nybyggare N 16 6 

Gruppen utgörs av 81 flickor  (29 %) och 198 pojkar (71 %). Med avseende på kön föreligger 
det inga skillnader i rekryteringen mellan grupperna N och S+L. 

Tabell 18. Samer.lappländare och nybyggare fördelade  efter  antal skolår. 
Skoltid i Nybyggare Samer Lappländare Samer+Lappl 
månader N S L S + L 

,5 - 3 1 13 13 
4 - 6 1 6 6 
7 - 9 2 6 6 
10 - 12 1 13 4 17 

[ - 1 år 5 38 4 42 ] 

13 - 15 3 24 2 26 
16 - 18 21 2 23 
19 - 21 2 20 4 24 
22 - 24 9 89 12 101 

[ - 2 år 14 154 20 174 ] 
25 - 27 2 12 2 14 
28 - 30 4 1 5 
31 - 33 
34 - 36 3 3 6 

[ - 3 år 2 19 6 25 ] 
37 - 39 2 2 
40 - 42 1 1 

[ - 4 år 3 3 ] 
Okänt 1 10 3 13 

Totalt 22 224 33 257 
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De flesta  eleverna har gått ca två år i skolan. De nybyggarbarn som gått mer än två år skolan 
är båda ifrån  Enontekis. Dessas längre skoltid kan bero på de långa transporterna. De anlände 
till skolan tidigt på högvintern 1793 (november) och återvände hem efter  marknadstiden 
(februari)  två år senare. Av de öviga 28 eleverna som tillbringat mer än två år vid skolan är 
förhållandevis  många flickor  (9 st). 8 av dessa har anteckningar som: "naturs  tröghet,  rymde, 
stammar, föga  skickelig"  vilket kan förklara  den längre skoltiden. Bland de 19 pojkarna 
återfinns  fyra  som blev kateketer. De övriga har dimitterats med "normala" resultat. Endast en 
av dem, en man som var 28 år vid inskrivningen, har någon särskild anteckning. För honom 
har det anmärkts att han hade "svagt  minne". 13 av pojkarna var 13 år eller yngre vid 
inskrivningen. Det är möjligt att de samer och lappländare som tillbringade längre tid vid 
skolan hade sämre möjligheter att tillgodogöra sig undervisningen och att deras skolgång 
därför  blev längre än nybyggarbarnens. Nybyggarbarnens företräde  kan i sin tur bl a 
förklaras  med att de kunde finska  (se vidare nedan). 

Tabell 19. Samer. lappländare och nybyggare fördelade  efter  resultat vid skolan. 
Resultat Nybygg Samer Lapp1. S + L Okänt Totalt 

Dimitterade 19 168 23 191 210 
Avled 1 11 11 12 
Sjukdom 6 1 7 7 
Hemsänd 7 7 7 
Förvist 3 3 3 
Rymde 17 6 23 23 
Ej anlänt 1 4 3 7 1 9 
Okänt 1 8 8 9 

Totalt 22 224 33 257 1 280 

Ett nybyggarbarn avled och för  ett nybyggarbarn är resultatet okänt. Denne var ett av den 
fattige  nybyggaren Anders Johanssons tre barn som gått i Jukkasjärvi skola. Pojken vistades 
mycket kort tid vid skolan. Samtliga övriga nybyggarbarn som varit vid skolan har 
dimitterats. Gruppen S+L uppvisar varierande resultat. De med okänt resultat är bl a fyra 
elever (104-107) som vistades vid skolan under 1772-1773 (för  dessa år finns  inga 
källuppgifter  tillgängliga). De fyra  övriga med okänt resultat är eleverna 266, 301x, 302x och 
303x. För dessa saknas närmare uppgifter  om deras ev skolgång (se ovan s 6). I gruppen med 
hemsändna elever finns  sju stycken med anteckningar som "såsom oförmögen  at lära, stor 
Naturlig  Dumbhet, oskickelig  at lära, ofta  överlastade  sig".  För en av de hemsändna eleverna 
skedde detta på faderns  begäran. Flickan behövdes i hemmet pga faderns  sjukdom, en 
systers sjukdom och att modern "befant  sig i frucktsamt  tillstånd".  Som orsak till att tre 
elever förvistes  har angetts "wanarter  och oskickelighet".  Bland de som p g a sjukdom 
lämnade skolan återfinns  två stycken med anteckningar som "trögt  minne" och "oredigt 
uttal".  I den stora gruppen som rymde återfinns  många elever med anteckningar som 
"sturskhet,  trögt  minne, styfsint,  oläraktighet"  och "benägen till  snatteri,  öfvat  odygder, 
vanart".  I grupperna med resultaten Förvist, Hemsänd och Rymde samt Sjukdom återfinns 
således ett stort antal elever som inte klarat av skolgången p g a liten förmåga  att lära 
(fysiska,psykiska  och sociala orsaker). Det tycks vara så att ett förhållandevis  stort antal 
elever ur gruppen S+L haft  svårigheter att anpassa sig till skolsituationen i förhållande  till 
nybyggarbarnen. Flera orsaker kan bidra till detta. Nybyggarbarnens kunskaper i finska 
språket, större vana vid och erfarenhet  av kristendom och kyrkans verksamhet samt den 
bofastes  större vana ett liv under yttre ordnade förhållanden  till skillnad från  de 
nomadiserandes mer flyktiga  levnadssätt (ett slags "kulturkrock"  vilken är svår att här kunna 
närmare beskriva). 
För att få  en klar bild av hur elevernas prestationerna förhåller  sig vid en jämförelse  mellan 
deras ursprung etc fordras  en närmare analys av betygsättningen vid examinationerna. En 
sådan analys kan icke företagas  i detta sammanhang utan måste anstå till ett senare tillfälle. 
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Tabell 20. Samer.lappländare och nybyggare fördelade  efter  läromedel. 
Läromedel Nybyggare Samer Lappland. S + L Totalt 

12 2 2 4 4 
13 18 157 26 183 201 
14 2 24 24 26 
15 3 3 3 

23 3 3 3 

33 14 14 14 
34 8 2 10 10 

Okänt 2 13 3 16 18 

Läromedlen presenterades ovan i Tabell 12. Här i Tabell 20 användes samma koder. Få av 
nybyggarbarnen har haft  "överkurs" d v s förhörts  på fler  böcker än abc-bok, katekes och 
psalmbok. Förhållandevis fler  av samebarnen har haft  extra läroböcker. Ovan i Tabell 18 har 
vi sett att en stor grupp samebarn hade längre skoltid än nybyggarbarnen. En tänkbar 
förklaring  till att fler  samebarn har läst en "överkurs" skulle kunna vara att de som gick 
längre tid i skolan s a s hann med fler  böcker. Detta är emellertid inte fallet.  Vid en 
närmare kontroll av de 53 uppgifterna  om överkurs så visar det sig att denna grupp icke är 
samma grupp som har de längre skoltiderna (med undantag av dem som blev kateketer). De 
53 posterna motsvaras av 52 elever (167 och 167a ingår i gruppen som två poster men är en 
elev). Endast två av dessa hade längre tid än 24 månader vid skolan. Båda dessa blev 
kateketer (KAT128 och KAT 130). 23 st elever hade vistats vid skolan kortare tid än två år 
(i genomsnitt 20 månader). De övriga 27 hade vistats 24 månader vid skolan. Det är möjligt 
att vi här har hittat en grupp med 52 högpresterande elever varav 50 är samebarn (S+L). Fyra 
av dem hade också undervisats i skrivning (eleverna 23, 28, 44 och 188). En annan möjlig 
förklaring  kan vara att lärarens roll vid val av undervisningsmetod och litteratur har haft  den 
största betydelsen. De elever som här har presenterats som högpresterande har varit elever vid 
skolan under tre skolmästarperioder Engelmarks, Isak Grapes och Pehr Grapes. Troligen har 
det varit så att det egentligen gäller elever undervisade av Isak och Pehr Grape (far  och son). 
Isak Grape var adjunkt i Jukkasjärvi från  1744 och förordnad  skolmästare från  1752. 
Skolmästaren Engelmark förordnades  1746 som vice pastor i Jukkasjärvi med Isak Grape som 
adjunkt. Det troligaste är att Isak Grape i huvudsak haft  det dagliga ansvaret för 
undervisning av skolbarnen även under Engelmarks skolmästareperiod (se vidare Anderzén 
1989a s 73ff).  De barn det är fråga  om under den tid Engelmark formellt  var skolmästare 
skrevs in 1745, 1747 och 1749. 

Ålderns samband med andra faktorer 
Ovan i Tabell 16 har vi redan konstaterat att gruppen S+L (samer och lappländare) uppvisar 
högre genomsnittsålder och större ålderspridning än nybyggarbarnen. I Tabell 4 har 
antagningsåldrar och kön under olika tidsperioder redovisats. Under skolans senare del är det 
en tendens att eleverna blir äldre och att antagningen av flickor  ökar betydligt. Flickorna har 
högre medelålder och större spridning inom åldersgruppen än vad pojkarna har. Ytterligare 
redovisas här hur resultaten fördelar  sig för  olika åldersgrupper (nedan Tabell 21). 
Ett förhållandevis  betydligt större antal elever som är 17 år och äldre vid antagningen 
fullföljer  inte undervisningen utan förvisas,  hemsändes eller rymmer. 17% av dem som är 
äldre än 17 år rymmer mot endast 0.5% av dem som är 16 år eller yngre vid antagningen. 
Gruppen 17 år och äldre består av 69 elever varav 3 st är nybyggarbarn. Könsfördelningen  i 
gruppen är 23 flickor  och 46 pojkar. Det är tydligt att de äldre eleverna hade sämre 
möjligheter att anpassa sig till skolan och dess krav ( se vidare ovan s 22). 
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Tabell 21. Ålderns samband med resultat vid skolan. 
Ålder Utan Di- För- Hem- Avled Sjuk- Rymde Okänt Summa 

ant. mitt . vist sänd dom 

7- 8 5 1 1 7 
9-10 20 1 2 1 24 
11-12 2 45 5 1 1 54 
13-14 2 58 2 2 3 6 2 75 
15-16 1 36 1 2 1 4 1 46 
17-18 2 21 1 3 27 
19-20 1 12 1 6 1 21 
21-22 8 1 1 1 11 
23-24 2 2 4 

26 1 1 
27-28 2 1 3 

29 1 1 
38 1 1 

Okänd 1 4 5 

Summa 9 210 3 7 12 7 23 9 280 

Nedan av Tabell 22 framgår  att de elever som har vistats vid skolan längre tid än två år i 
genomsnitt är yngre än de övriga eleverna (ca 13 år mot 14,5 år för  hela gruppen). Bland 
eleverna återfinns  bl a fyra  som blev kateketer men också ett antal elever med svårigheter 
att anpassa sig till skolmiljön och undervisningen (se ovan s 21f).  Den elev som vistades 
längst tid vid skolan var 8 år vid antagningen och vistades sammanlagt 41 mån i skolan. Vid 
examinationerna har han (elev 256) genomgående goda betyg. Han antogs den 10 juni 1813 
"på Scholmästarens  egen bekostnad  till  nästblifvande  ledighet"  vilken inträffade  den 26 
december 1813. Troligen fanns  det sociala orsaker till att den unge gossen vistades så lång tid 
vid skolan. Från antagningen finns  han antecknad som "Gässen Eric, son af  afledne  Lappen 
Henric  Andersson  Svånni"  (avled den 16 mars 1812). I husförhörslängden  Al:2 återfinns  inte 
Eric tillsammans med den övriga familjen  utan endast föräldrarna  och Erics två äldre syskon. 
Familjen tycks inte ha varit närvarande vid något förhör  efter  Erics födelse  (1805). Modern 
födde  sex barn mellan åren 1802 - 1812, varav det sista var endast tre veckor vid faderns 
död och två av barnen dog i späd ålder. Modern och två av syskonen försvinner  från 
församlingen  och deras vidare öde förblir  okänt. 

Tabell 22. Ålder och antal månader i skolan. 
Ålder Okänd 0,5-12 13-24 25-36 37-41 Summa 

7 - 8 1 5 1 7 
9 - 10 1 4 16 2 1 24 
11 - 12 2 9 39 3 1 54 
13 - 14 2 9 56 8 75 
15 - 16 2 8 30 6 46 
17 - 18 2 3 17 5 27 
19 - 20 1 6 13 1 21 
21 - 22 3 8 11 
23 - 24 2 2 4 

26 1 1 
27 - 28 1 2 3 

29 1 1 
38 1 1 

Okänd 5 5 

Summa 15 47 188 27 3 280 
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46 elever (en av posterna ovan i Tabell 22 motsvaras av eleven 167a vilken egentligen 
vistades 19 månader vid skolan och därför  räknas bort här) vistades 12 månader eller kortare 
tid vid skolan. Åldersspridningen för  dem är stor. Den äldsta eleven var 38 år och därför  blir 
gruppens genomsnittsålder hög, något över 15 år mot 14,5 år för  hela gruppen. Endast 10 st 
av dem dimitterades (därav 6 st yngre än 15 år) de övriga avled, sändes hem p g a sjukdom, 
rymde etc. Det troliga är att gruppens kortare tid vid skolan icke varit beroende av åldern 
utan förklaras  av andra faktorer  (sjukdom, dödsfall  och låg förmåga  att anpassa sig till 
skolsituationen). 

Studieresultat och familjestatus  och dessas samband med andra faktorer 
Tabell 23. Studieresultat och antal månader i skolan. 
Skoltid Utan Di- För- Hem- Avled Sjuk- Rymde Okänt Summa 
månader ant. mitt vist sänd dom 

,5- 3 1 1 2 4 2 3 1 14 
4- 6 1 2 1 3 7 
7- 9 1 1 2 1 3 8 
10-12 10 3 1 1 3 18 
13-15 22 1 2 4 29 
16-18 20 1 2 23 
19-21 21 1 3 1 26 
22-24 106 1 3 110 
25-27 15 1 16 
28-30 4 1 5 
31-33 
34-36 6 6 
37-39 2 2 

41 1 1 
Okänd 9 2 4 15 

Totalt 9 210 3 7 12 7 23 9 280 

I gruppen dimitterade är spridningen stor vad avser skolgångens längd, alltifrån  någon månad 
upp till 41 mån. De flesta  eleverna dimitterades efter  ca två års skolgång eller någon månad 
kortare tid. De tre eleverna med kortare tid än 9 månader utgörs av 167a (se ovan s 25), 200 
(nybyggaren Anders Johanssons son se s 22) och 187 (pigan och nybyggardottern Margetha 
Matsdotter se ovan s 11) samt elev 154 som på föräldrarnas  begäran återvände hem. De fyra 
kateketerna (KAT 128, KAT 130, KAT 135 och KAT 144) återfinns  i gruppen med längre 
tid än 28 månaders skolgång. Vidare ingår Eric Henriksson Svånni (ovan s 24). De övriga 8 
eleverna (86, 89, 125, 155, 193, 221b, 239 och 249) med lång skoltid i gruppen dimitterade är 
alla lågpresterande. Skoltidens längd har således i första  hand varit beroende av elevernas 
förmåga  att tillgodogöra sig undervisningen vilket oftast  skedde inom två års tid. De 
lågpresterande fick  stanna längre tid för  att om möjligt nå bättre resultat eller bli som det 
heter i examinationhandlingarna "förswarligen  underwiste". 
Skoltidens längd tycks till största del bestämmas av att eleven skall nå sådant studieresultat att 
han/hon kan dimitteras. En tänkbar anledning till variationerna under skolans verksamhetstid 
skulle kunna vara att olika lärare ställer olika krav på sina elever och använder olika 
undervisningsmetoder. Ovan i Tabell 7 har vi konstaterat att variationerna i skoltidens längd i 
betydlig grad ökat från  och med skolmästare Turdfjells  tid (1764-1774). Nedan i Tabell 24 
ser vi också hur variationerna i studieresultat ökar. Rymningsbenägenheten och antalet 
hemsändna elever ökade. Det är möjligt att vi kan utläsa en attitydförändring  till skolan från 
allmogens sida så att man under skolans första  årtionden lättare accepterade skolans krav. En 
annan tänkbar förklaring  (kan möjligen prövas när betygen ytterligare analyseras) är att 
elevurvalet förändrades  och att de elever som utsågs och antogs under skolans första  tid var 
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sådana elever som hade bättre förutsättningarna  att tillgodogöra sig undervisningen. Möjligen 
kan också barnundervisningen genom kateketernas arbete i första  hand ha nått godtagbara 
resultat med de barn som hade lättast att lära och att skolan i ökad utsträckning s a s fick  ta 
emot barn som hade sämre förutsättningar  att lära. En annan förklaringen  skulle kunna sökas 
i förändrade  förhållandena  för  rennäringen vilket gjorde att variationerna i flyttningar  till 
och från  kyrkbyns närhet ökade under periodens senare del och att inskrivningar och 
utskrivningar skedde vid de tillfällen  då de lappallmogen passerade kyrkbyn. Ytterligare en 
förklaring  skulle kunna vara att examinationerna till en början ansågs endast kunna ske i 
samband med visitationerna vilka företogs  vid den årliga större kyrkhelg som sammanföll 
med marknadstiden. Det är också tänkbart att elevernas förkunskaper  ökar under perioden 
och att mindre tid måste användas till inlärande av finska  språket. Det senare verkar mindre 
troligt då diskussionen om produktion av särskilda läromedel på nordsamiska var lika aktuell 
på 1790-talet som under skolans första  tid (se vidare Anderzén 1989b s 92). 

Tabell 24. Studieresultat under olika skolmästarperioder. 
Skolmästare Utan Di- För- Hem- Avled Sjuk- Rymde Okänt 

ant. mitt vist sänd dom 

Engelmark 17 2 1 
Isak Grape 34 7 
Gran 3 1 1 1 
Brunnius 3 6 1 
Turdfjell 1 31 1 2 2 1 6 4 
Pehr Grape 4 92 2 2 3 12 1 
Palmgren 27 1 2 4 
Okänt 1 4 

Av Tabell 24 framgår  vidare att ett större antal elever avled under Isak Grapes tid. För de 
flesta  av dem var dödsorsaken "kopporna". 

Tabell 25. Familiestatus vid antagningen och antal månader i skolan, 
Skoltid En förälder Båda föräld. Båda föräld. Inga föräld. 
månader död Kodl döda Kod3 i livet Kod5 kända Kod6 

,5 3 6 8 
4 6 2 4 1 
7 9 7 1 
10 12 4 14 
13 15 2 25 2 
16 18 3 20 
19 21 7 19 
22 24 33 68 9 
25 27 5 1 10 
28 30 1 4 
31 33 
34 36 1 5 
37 39 1 1 

41 1 
Okänt 3 8 4 

Totalt 69 1 193 17 

Spridningen vad avser tiden i skolan förefaller  inte vara beroende av vilket familjestatus 
skoleleven har. Vid jämförelse  mellan grupperna utelämnas här gruppen där båda föräldrarna 
var döda och gruppen där familjestatus  inte är känd. Om antagningen till skolan i nämnvärd 
utsträckning grad har påverkats av elevens familjestatus  kan inte utläsas ur föreliggande 
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material (se ovan s 16). Förhållandevis något färre  av gruppen elever med endast en förälder 
i livet vid antagningen går 18 månader eller kortare tid i skolan än vad förhållandet  är i 
gruppen med båda föräldrar  i livet. Några nämnvärda skillnader mellan gruppernas elever 
som går mer än två år föreligger  inte. Genomsnittligt föreligger  en liten skillnad i tid vid 
skolan mellan gruppen med en förälder  i livet vid antagningen (20 månader) och eleverna i 
gruppen med båda föräldrar  i livet (19 månader). 

Tabell 26. Familj estatus vid antagningen och studieresultat. 
Studie- En förälder Båda föräld. Båda föräld. Inga föräld. 
resultat död Kodl döda Kod3 i livet Kod5 kända Kod6 

Avled 1 10 1 
Dimitt 48 1 151 10 
Förvist 1 2 
Hemsänd 2 5 
Okänt 2 5 2 
Rymde 9 12 2 
Sjukdom 3 3 1 
Utan ant. 3 5 1 

Totalt 69 1 193 17 

Förhållandevis något färre  av gruppen med en förälder  i livet (70%) vid antagningen 
dimitteras än i gruppen med båda föräldrarna  i livet(78%). Något större skillnader mellan 
dessa grupper föreligger  vid resultaten rymde, förvist  och hemsänd där gruppen med en 
förälder  i livet utgör 17% mot 10% i gruppen med båda föräldrar  vid livet. 

Tabell 21. Hembv och studieresultat. 
Hemby Utan Di- För- Hem- Avled Sjuk- Rymde Okänt 

ant. mitt vist sänd dom 

Calasvuoma 1 56 3 2 1 8 2 
Enontekis 9 
Jukkasjärfvi 1 
Kurravara 3 
Lainio 1 3 
Parackavara 5 1 
Pilij erfvi 2 1 
Rautusvuoma 5 52 1 3 3 2 2 3 
Sarivuoma 1 24 4 1 5 
Siggwaara 1 
Talma 54 2 1 2 2 8 3 
Vittangi 1 

Studieresultaten för  eleverna från  de fyra  stora samebyarna Calasvuoma, Rautusvuoma, 
Sarivuoma och Talma varierar i betydlig grad i förhållande  till de övriga byarna vars barn i 
första  hand räknas som nybyggarbarn (se ovan s 12f).  Inga av dessa senare rymde, förvistes 
eller sändes hem. 
Detta tolkas så att samebarnen i större utsträckning hade svårigheter att anpassa sig till 
undervisningssituationen, vilket också kan uttryckas så att skolan i någon utsträckning 
misslyckades att anpassa undervisningssituationen till samebarnens förutsättningar  och behov. 
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