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Redaktörens rader 

Forskningsarkivet i Umeå syftar  till en nära samverkan mellan arkiven och 
forskningen  vid universitetet. Fördenskull utger Forskningsarkivet källskrifter  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. Publikationsserien 
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 vetenskap-
liga metodutvecklingen och debatten, 

3. publicera framställningar  av t ex lokalhistorisk karaktär av mer 
allmänt intresse for  Forskningsarkivets verksamhet och för  en bredare 
allmänhet. 

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 
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2 
Förord 

Denna rapport är ett led i ett större projekt "Prästen som folkuppfostrare. 
Prästens roll i norrländskt samhällsliv före  folkskolans  genomförande",  som Egil 
Johansson och jag driver. Jag koncentrerar mig på Lappmarken. Projektet är 
finansierat  av Riksbankens Jubileumsfond.  En allmän bakgrund till utvecklingen 
i Lappmarken har jag lämnat i rapporterna "Den svenska sameskolans historia" 
(1986) och "Några drag i övre Norrlands historia. En lekmannaskiss" (1987). 

Jokkmokks lappskola, vars elever blivit föremål  för  studium , har inom projektets 
ram behandlats i ett par tidigare rapporter, nämligen "Lapp eller nybyggare" 
(1988), " 'Läste Lutheri Cateches På Lapska'. Om religions- och läsundervisning i 
Jokkmokks socken före  folkskolans  införande,"  (1988) och '"Catalogus 
Discentium vid Jockmocks Schola Ahr 1732. tå hon tog sin början'. En bearbetad 
och kompletterad elevmatrikel över Jokkmokks lappskola" (1989). 

Föreliggande rapport redovisar en analys av den reviderade och kompletterade 
matrikelns uppgifter  om eleverna i Jokkmokks lappskola. Jag har i huvudsak 
hållit mig till de uppgifter  som finns  i denna matrikel, som bygger på den 
ursprungliga matrikeln kompletterad med uppgifter  från  visitationsprotokollen. 

Det finns  mer forskning  kring eleverna i Jokkmokks lappskola att göra . Det vore 
av stort intresse att veta mer, t.ex. om föräldrarnas  ekonomi och kunskaper. 
Elevernas öden efter  skolan vore också lockande att undersöka, t.ex. med hjälp av 
kyrkböckerna. 

Anita Alm och Tuuli Forsgren har varit till mycken hjälp och stöd vid tillkomsten 
av denna liksom andra rapporter från  projektet. 

Sten Henrysson 
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Sammanfattning 

Lappskolorna var ett led i att kristna och därmed också inlemma samerna i det 
svenska riket. Huvudsyftet  med lappskolorna var därvid att ge en del av samerna 
undervisning i läsning och i den lutherska lärans huvudstycken så att de i sin 
tur kunde förmedla  dessa kunskaper till sina anförvanter.  Lappskolan kunde 
också medverka till rekryteringen av blivande präster för  lappmarken. 

Efter  den första  tidens erfarenheter  fann  man att lappskolan var otillräcklig för 
sin uppgift.  Kyrkan satsade därför  på att utbilda de bättre eleverna till kateketer 
genom påbyggnadsundervisning hos kyrkoherden eller skolmästaren. 

Eleverna skulle lära sig ABC-boken, Luthers lilla katekes samt vissa psalmer 
utantill. De skulle kunna läsa dessa böcker samt även Svebelii eller (senare) 
Högströms förklaringar  innantill. Detta var i allmänhet minimikraven, vartill 
kunde läggas andra skrifter  och även färdighet  i skrivning och räkning. 

Skolan skulle ha minst 6 elever, som i allmänhet skulle gå två år. Detta innebar 
att det vanligen togs in tre nya elever varje år. De 6 eleverna skulle få  fri  mat, 
kläder och husrum. Ytterligare elever kunde få  gå i skolan på egen bekostnad, 
men det blev sällsynt. Undervisningen skulle i första  hand ske på samiska, men 
om möjligt skulle eleverna också lära sig svenska. Skolan var från  början avsedd 
för  samepojkar, men det togs speciellt den första  tiden in nybyggarbarn och 
senare också flickor. 

Av totalt 400 registrerade elever vid lappskolan i Jokkmokk perioden 1732 till 1846 
var det 59 som inte fullföljde  undervisningen. Av dessa var det 2 som ej påbörjade 
skolgången, 8 elever relegerades, 9 blev sjuka och sändes hem, 10 dog, 11 elever 
lämnade skolan på grund av föräldrakrav  och 8 rymde. För 11 elever saknas 
uppgift.  Därefter  återstod 341 elever, som var med i den statistiska analysen. Av 
dessa dimitterades 335 med acceptabla resultat medan 6 ansågs alltför 
lågpresterande. 

Analysen av matrikeln visar bland annat följande.  Som avsett var domineras 
elevgruppen av samer. 82% var samer, 4% nybyggare av samisk härkomst och 
13% nybyggare av svensk eller finsk  härkomst. Speciellt i början togs dock 
nybyggarbarn in, dels för  att hjälpa läraren med samiskan och dels för  att de var 
lättare att rekrytera. 35% var flickor.  Enbart pojkar togs in i början, men från 
1770-talet och framåt  togs nästan lika många flickor  som pojkar in. Variationen i 
ålder var mycket stor, speciellt bland samerna. Den yngste samen var 6 år och 
den äldste var 30 år. Medelåldern var 12,8 år. 

Uppgifterna  om resultaten av undervisningen är mycket osäkra. Det är en 
tendens att samerna klarar sig sämre än nybyggarna samt att flickorna  är något 
bättre än pojkarna. 

Normala studietiden var två år. 71% gick två år, 20% ett år och 9% tre eller fyra  år 
i skolan. Det är också en tendens att samerna stannar längre i skolan, vilket 
delvis kan bero på att förhållandevis  fler  samer blir kateketer och därför  fick  mer 
utbildning. 

Uppgifterna  i matrikel och visitationsprotokoll om vad som hände eleverna efter 
skolan är få.  De flesta  återvände tydligen till hemorten och de traditionella 
sysslorna. Den vanligaste uppgiften  i materialet var att eleven blev kateket (8%). 
De flesta  av dem var samer, men även några nybyggare förekommer.  De blivande 
kateketerna kom vanligen från  den yngre gruppen av elever. Flickorna var 
relativt fåtaliga.  Endast en av eleverna, en same, blev präst. 
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Lappskolan gav under perioden utbildning åt cirka 10-15 procent av Jokkmokks 
ungdom. Spridningseffekten  av detta på kunskaperna i läsning och kristendom 
bland Jokkmokks befolkning  i övrigt var antaligen inte så stor. Tillkomsten och 
utbildningen av kateketer var ett viktigt tillskott. Bättre kunskaper i samiska hos 
skolmästarna och tillkomsten av böcker på samiska bidrog också till att 
förhållandena  kraftigt  förbättrades  under 1700-talets senare hälft.  Vid 1800-talets 
början kunde förmodligen  ungefär  halva befolkningen  i Jokkmokks socken läsa 
hjälpligt och visa acceptabla kristendomskunskaper. Trots detta levde 
förmodligen  mycket av den gamla samiska schamanreligionen kvar inom och 
utom den lutherska kyrkans ram. 

Det vore värdefullt  med en bättre uppföljning  av eleverna efter  skolan, t.ex. 
kommande yrken och bostadsort samt kunskaper i läsning och kristendom enligt 
husförhörslängderna.  Jag hoppas kunna återkomma till detta. 
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Svfte 

Elevmaterialet från  Jokkmokks lappskola har tidigare (Alm, Forsgren, 
Henrysson, 1989) publicerats i form av en bearbetad och kompletterad matrikel. 
Den kallas i fortsättningen  även för  den "nya matrikeln". I det följande  redovisas 
och analyseras materialet med hjälp av tabeller. I första  hand gäller det 
rekrytering, studieväg och resultat samt förändringar  i dessa hänseenden under 
perioden 1732 till 1846. 

Källmaterialet 

Utgångspunkten för  analysen är i första  hand ovan nämnda nya elevmatrikel, 
som färdigställts  och publicerats inom projektet. Den bygger på den ursprungliga 
matrikeln, som förvaras  vid landsarkivet i Härnösand (Jokkmokks kyrkoarkiv 
KIVb:l). Landsarkivets matrikel är ofullständig  och saknar bland annat 
uppgifter  om eleverna mellan år 1785 till 1803. Kompletteringar av dessa, brister 
och även andra uppgifter  har hämtats från  visitationsprotokollen, som också 
förvaras  i Härnösands landsarkiv (HDA F l l l bf:7,  F 111 bf:8). 

Som bakgrund för  analysen använder jag beskrivningar av Jokkmokks lappskola 
och dess tillkomst, som bland annat finns  redovisade i en författad  uppsats om 
skolan (Henrysson 1988 b). Den bygger i sin tur på källor av vilka kan nämnas 
verk av Grundström (1942), Nordberg (1955), Widén (1965) och Eriksson (1976) 
samt diverse protokoll och dylikt från  arkiven. Stor glädje har jag också haft  av 
Sam Engmans uppsats "Föllinge lappskola 1748-1818" (1983). Han gör en liknande 
analys som den jag redovisar här. 

Bakgrund 

En kortfattad  redogörelse lämnas för  Jokkmokk lappskolas utveckling. Den bygger 
på ovannämnda rapport (Henrysson 1988 b) och övriga där nämnda källor. 

Lappskolorna tillkom efter  ett riksdagsbeslut år 1723 (utom Skytteanska skolan i 
Lycksele, som tillkom redan år 1632). Kungl. Maj:t påminde om och förtydligade 
vid 1723 års riksdag innebörden i 1686 års kyrkolagsbestämmelser rörande 
hemundervisningen. 

"...Föräldrar  och Förmyndare  flitigt  hålla sina Barn til at lära läsa i Bok och 
deras Christendoms stycken. Kunna  Föräldrarne  sielfwe  ei underwisa dem, som 
deras åligggiande plicht är, så skola de wara förbundne,  at hålla dem hos 
ScholaeMästaren  eller Klockaren  i Sochnen, eller hwarest eljes lägenhet der 
til finnes,  och giälla ingen annan ursäkt till befrielse  ifrån  witet, än högsta 
fattigdom.  Skulle någon af  tresko och utan laga ursäkt sådant eftersättia,  sedan 
han första  och andra gången blifwit  åtwarnad, plichte han då 2. Marek  Silf.mt 
till Sochnens fattiga  Barns underwisning, och ware icke dess mindre skyldig at 
sättia Barnet, til att lära läsa i Bok; Och på det Wår  nådige Wilje  så mycket mera 
härutinnan må få  sin fullbordan;  så åligger Kyrckioherden  med Församligens 
ledamöter, när allmän Sochnestugu hålles, härom giöra en noga efterfrågan. 
Skulle någre Föräldrar  wara så utfattiga,  att de icke mächtade härtil hålla sina 
Barn, så förmodar  Kongl.  Maj:t,  at Sochnen til et så nyttigt ändamål lärer något 
sammanskiuta, så framt  sådana fattiga  Barn af  det, som eljest till Sochnens 
fattiga  samlas, ei kunna få  något understöd."  (Alla Riksdagars och Mötens 
Besluth, del III, s. 2569, red. And. Anton Stiernman, Stockholm 1733.) 
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Beslutet om lappskolornas inrättande vid 1723 års riksdag kom till för  att stödja 
förverkligandet  av dessa bestämmelser. Svårigheterna att genomföra  dem var 
speciellt stora i lappmarken, eftersom kunskaperna bland föräldrarna  i läsning 
och den lutherska läran var mycket svaga vid 1700-talets början. Detta gjorde att 
det inte gick att lita till hemundervisningen enbart. Ett huvudsyfte  med 
lappskolorna var därför  att stötta hemundervisningen och få  den att fungera 
genom att ge kunskaper till en del samer, som sedan kunde sprida sina 
kunskaper vidare. 

o 

De första  två nya skolorna i Jokkmokk och Asele startade båda år 1732. Varje 
lappskola hade 6 elever för  vilka staten bekostade uppehälle, läromedel och kläder. 
Eleverna vistades normalt vid skolan i två år. Undervisningen koncentrerades på 
ABC-boken, Luthers lilla katekes, Svebelii förklaringar  och psalmboken. Senare 
tillkom bland annat Högströms förklaringar  och Nya testamentet. Skolmästarna 
skulle vara präster. I allmänhet lämnade tre elever skolan varje år och ersattes 
av nya. Detta skedde vanligen för  Jokkmokks del i samband med marknaden i 
februari  varvid skolan visiterades av prostens eller biskopens representant. Detta 
finns  för  varje år redovisat i visitationsprotokollen, som varit en viktig källa. 

Samerna var speciellt i början mycket ovilliga att skicka sina barn till skolan. En 
del elever, som rekryterats till skolan, började inte undervisningen och ersattes av 
nya. Andra blev sjuka, dog, rymde, relegerades eller kallades hem av föräldrarna 
med olika motiveringar. Svårigheterna bidrog till att man speciellt i början tog in 
nybyggarbarn och så småningom även flickor. 

1818 beslöt myndigheterna att satsa mer på vandrande kateketer som lärare och 
att lägga ner en del av lappskolorna. Jokkmokks lappskola fortsatte  dock fram till 
riksdagens beslut om allmän folkskola  år 1842 och även några år efter  detta. 

Den nya elevmatrikelns innehåll 

Totalt 400 elever finns  i den bearbetade och kompletterade elevmatrikeln (Alm, 
Forsgren och Henrysson, 1989). Den innehåller förutom löpnummer och 
matrikelnummer följande  uppgifter: 

För- och efternamn samt ibland samiskt familjenamn 
Kön 
Födelseår 
Hemby eller gård 
Faderns yrke 
Nybyggare eller same 
Inskrivningsår i skolan 
Utskrivningsår i skolan 
Studieresultat 
Sysselsättning efter  skolan 
Anmärkningar 

Den nya matrikeln är inte helt källtrogen, utan formuleringarna  har delvis 
standardiserats för  att underlätta statistisk bearbetning. 
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De 400 eleverna i den nya matrikeln redovisas i Tabell 1 efter  hur de genomfört 
studierna "Resultat". 

Tabell 1. Genomförandet  av studierna i totala elevgruppen 

Resultat Antal 

Dimitterad 335 
Lågpresterande 6 
Rymde 8 
Sjuk 9 
Dog 10 
Föräldrakrav 11 
Okänt 11 
Relegerad 8 
Ej böljat 2 

400 

Begreppet "Dimitterad" är i detta sammanhang oklart. Jag har inte i dokumenten 
om lappskolorna kunnat finna  någon definition.  I "Bra Böckers" volym (lexikon 
Nr 6, 1984, s. 23) står följande: 

"dimittera  (av  latinets dimittere: sända åtskils eller sända bort) innebär att sända 
i väg en elev till högre utbildning. Termen  har använts om utfärdandet  av godkänt 
avgångsbetyg från  gymnasiet, som gav möjlighet att fortsätta  med 
universitetsstudier." 

Lappskolornas huvudsyfte  är inte att förbereda  för  någon högre utbildning. Ordet 
dimittera betyder förmodligen  för  lappskolans del att eleven tillgodogjort sig 
undervisningen så långt det är möjligt utifrån  elevens förutsättningar. 

Lappskolorna tycks inte ha arbetat med någon systematisk betygsskala. Någon 
klar gräns mellan godkänd och underkänd prestation har jag inte heller kunnat 
finna.  Därtill kommer att skolmästaren och visitatorn säkerligen använt regler 
och praxis på olika sätt. 

Här följer  några exempel hämtade från  den ursprungliga elevmatrikeln (HLA, 
Jokkmokks kyrkoarkiv KIVB:1). 

Två typiska yttranden om normala elever lyder på följande  sätt. (Elever med 
löpnummer 34600 resp. 38000 i nya matrikeln.) 

"...Elev  vid Skolan 1835,  läser i Lappsk bok med färdighet,  likaledes utantill 
A.b.c.boken, Luthers Kateches  jemte Hustaflan,  samt Doct. Högströms  frågor.  _ 
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Hon  eger efter  sin ålder ljust begrepp om innehållet af  de lärostycken,hon 
inhämtat, hvarjemte hon till sitt uppförande  är ganska anständig och beskedlig. 
_ Dimitterades. _" 

."...Antogs  i Skolan Februari  1845,  har under årets lopp lärt läsa innantill med 
färdighet,  i likhet med förestående,  utantill jemte A.b.c.boken, Boet. Högströms 
frågor,  Luthers mindre Kateches,  Svebilii förklaring  _ samt Hustaflan.  Detta 
barn är begåvadt med ett ljust förstånd,  godt minne och ett begrepp, vida öfver 
hwad som _ kan väntas af  ett barn af  Lappska föräldrar.  _ Flickans  uppförande 
under Skoltiden, har varit utmärkt anständigt och beskedligt. Hon  dimitterades i 
februari  1846,  med påminnelse, att låta sitt ljus lysa för  sina hemmawarande 
syskon och andra medchristna. _" 

Dimittering med svaga kunskaper kan beskrivas på följande  sätt. (Elev med 
löpnummer 38200 i nya matrikeln.) 

"...Antogs  i Skolan 1845,  i Februarii,  _ har under loppet af  ett år lärt läsa i bok 
någorlunda försvarligt,  utantill jemte A.b.c.boken, Dokt. Högströms 
Christendoms frågor,  och Luthers mindre Kateches.  Hon  är till minne och 
fattningsgåfva  trög och af  svagt förstånd,  men har ådalagt all möjlig flit  och 
sorgfällighet,  för  inhemtande af  Christlig Kunskap.  Hon  äger och någorlunda 
redigt begrepp, om salighets Lärans hufwudstycken  och synes kunna leda dem 
till sjelspröfning.  I  sitt uppförande  har hon bevisat sig ganska anständig och 
beskedlig. _ Hon  Dimitterades i början av Martii  månad 1846." 

Det förekommer  i visitationsprotokollen att ordet "dimitteras" använts även om 
elever som är lågbegåvade och har dåliga kunskaper och därför  skickas hem 
redan efter  ett år i skolan. Sådana elever har vi kallat "Lågpresterande". (Elev 
med löpnummer 34400.) 

"...Ankom till Skolan 1835.  _ Läser någorlunda i Psalmboken och Nya 
Testamentet  _ utantill likaledes A.b.c.boken, Luthers Kateches  samt Doct. 
Högströms  frågor.  - Har  ganska trögt minne och ytterst svag fattning,  begriper 
dock enfaldigt  innehållet i de lärostycken han inhämtat. Denne gosse är till sin 
physik ganska svag, hvadan han icke bort antagas till elev vid Skolan, emedan 
Läraren oagtatt all flit  att undervisa ett sådant Subject, icke vinner det åsyftande 
ändamålet: bibringandet af  en grundelig Christendomskunskap. 
Dimitterades." 

Det förekommer  dock att elever dimitterats och fått  lämna skolan utan dessa 
kunskaper. Ibland anges att de åtagit sig att på egen hand skaffa  sig dessa 
kunskaper. Om detta löfte  är mer än en from förhoppning,  är svårt att säja. Ett 
sådant löfte  kan formuleras  på följande  sätt. (Elev med löpnummer 38100.) 

"...Intogs  i Skolan Februarii  1844, har under loppet af  2:ne år lärt läsa 
någorlunda förswarligt  i bok, utantill A.b.c.boken, Dokt. Högströms  frågebok,  och 
Luthers mindre Katechis,  samt början af  Svebilii förklaring.  _ Denna ynglings 
undervisning har kostat Läraren mer arbete och möda, än alla de öfrigas 
Begåvad med ytterst svagt förstånd,  förderfvade  hörsel _ organer, _ samt till 
minne och fattning  ytterst trög. _ Han  dimitterades vid slutet av Januarii  1846, 
med alfvarsam  förmaning,  att bibehålla den kunskap han inhemtat och 
densamma, _ genom fortsatt  flit  och öfning,  öka. _" 

Strävan synes vara att eleven skall kunna läsa innantill i ABC-boken, Luthers 
lilla katekes och Svebelii eller Högströms förklaringar  på lapska eller i vissa fall 
på svenska. Dessutom bör eleven kunna utantill kristna huvudstycken ur 
ABC-boken, Luthers lilla katekes och även vissa psalmer. Vidare bör eleven 
kunna redogöra för  och förstå  förklaringarna  till dessa huvudstycken. 
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I några fall,  6 stycken, förekommer  att eleven får  avsluta studierna utan att visa 
acceptabla kunskaper. Beteckningar som "lämnar skolan utan att kunna läsa på 
grund av svagt förstånd"  har jag angett som "lågpresterande". (Eleven har 
löpnummer 16437 i den nya matrikeln.) 

"...som i anseende til dess befundna  tröghet att lära, har straxt efter  Påsketiden 
blivit släppt ur Skolan." 

Kategorin "Föräldrakrav" motsvaras av olika påtryckningar från  föräldrar  för  att 
få  hem barnen från  skolan. Två exempel på detta är följande.  (Elev med 
löpnummer 15700 resp. 35800 i den nya matrikeln.) 

"...Dimitterades,  emedan dess Föräldrar,  såsom mycket sjukliga och ålderstegen, 
ej kunde berja sig utan dess hjälp, dock mot löfte,  att sjielf  lära sig detta 
återstående." 

"...Begagnade  underwisningen till Julii  månad - då hon åtföljde  sin Foster  fader 
till nedre Landet. Under  tiden hade hon lärt sig läsa innantill i bok, utantill i 
abcboken och Luthers Lilla Cateches." 

"Relegerad" är samlingsrubriken för  dåligt uppförande  som leder till att eleven 
skickas hem. Exempel på detta är följande:  (Elev med löpnummer 34700.) 

"...Begagnade  undervisningen till medlet af  Junii  Månad,  då han för  grovf  vanart 
relegerades, till förekommande  af  den fara  hans umgänge kunnat hafva,  på 
medlärjungars moraliti och Christeliga uppfostran." 

Rubriken "Ej börjat" innebär att eleven antagits till skolan men ej påbörjat 
studierna. Han har då ersatts av en annan elev. 

I fortsättningen  koncentrerar jag bearbetningen på dem, som i Tabell 1 kallas 
"Dimitterade" eller "Lågpresterande" dvs 335 + 6 = 341 elever. Det är dessa som 
med mer eller mindre stor framgång  genomgått lappskolan. De övriga har 
antingen ej påbörjat studierna eller avbrutit dem. Därför  saknas också en del 
uppgifter  om dessa. 

Den bild som resultaten i den fortsatta  bearbetningen ger visar en mycket liten 
förändring  om man i vissa bearbetningar även tar med någon eller några av de 
utelämnade elevgrupperna. De dimitterade och lågpresterande representerar 85% 
av totalantalet 400 stycken. Om man räknar bort enbart sjuka och döda ur 
totalantalet blir procentalet 90%. Jag kommer alltså i de följande  bearbetningarna 
att hålla mig till de 341 elever som genomgått hela utbildningen. Siffran  335 
dimitterade tyder också på att skolan lyckats få  fram det stora flertalet  elever till 
studieresultat, som utifrån  individens förutsättningar  är tillfredsställande. 

Elever som genomgått skolan 

Här redovisas först  elevgruppens sammansättning i frekvenstabeller  under 
perioden 1732 till 1846. I den nya matrikeln finns  följande  uppgifter  om elevernas 
bakgrund: 
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Kön. 
o 

Ålder vid inskrivningen i skolan. 
Hemby eller gård. 
Nybyggare eller same eller samisk nybyggare (som far  eller ev. mor). 
Faderns yrke. (Finns endast sporadiskt.) 
o 

Ar för  inskrivning i skolan. 

Kön 

Det finns  120 flickor  och 221 pojkar. I motsats till åtminstone de högre skolorna 
under denna tid tog man alltså in ett betydande antal flickor  (35%). 

o 

Ålder vid inskrivningen 
Uppgiften  på åldern grundas på skillnaden mellano inskrivningsår och födelseår. 
Den kan därför  slå fel  på ett år i de enskilda fallen.  Åldern redovisas i Tabell 2. 

Tabell 2. Ålder vid inskrivningen 

Det är en betydande spridning i ålder. Den yngsta är 6 år och den äldsta 30 år. De 
flesta  är dock mellan 10 och 15 år. Medeltalet är 12,8 år. Elers (1800, s. 863) har i sin 
sammanställning av ecklesiastikverkets brev och handlingar även behandlat 
frågan  om ålder på lappskoleeleverna. Prästerna i lappmarken hade bett om 
rekommendationer rörande ålder och ecklesiastikverkets svar var att i första  hand 
"ta  de kvickaste".  När det gäller ålder skulle man ta in elever "ej  under 12 år"  och 
"ej  över 13 år".  Av Tabell 2 framgår  att man tydligen försökte  följa 
rekommendationen beträffande  åldern. 

5 - 6 
7 - 8 
9-10 
11-12 
13-14 
15-16 
17-18 
19-20 
21-22 
23-24 
25-26 
27-28 
29-30 

1 
24 
60 
86 
74 
50 
16 
9 

10 
3 
0 
1 
1 

335 

o 

Aldersuppgift  saknas för  sex elever. 
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Hemby eller gård 

De flesta  eleverna kommer från  de fyra  stora samebyarna Sirkas, Turpen, 
Jokkmokk och Sjokksjokk. De som kommer från  övriga byar eller gårdar är få, 
oftast  en, från  varje gård eller by. De är vanligen nybyggare av svenskt, finskt  eller 
samiskt påbrå. I Tabell 3 redovisas byar och gårdar ordnade efter  antal elever, som 
kommer därifrån. 

Tabell 3. Hembv eller gård 

Sjokksjokk 102 
Sirkas 66 
Jokkmokk 61 
Turpen 49 
Randijaure 6 
Purkijaure 4 
Storluleå 4 
Juggijaure 2 
Nelkerim 2 
Sattasjerfwi  2 
Tjåmotis 2 
Warek 2 
Samt en elev 
från  varje gård 33 

335 

Uppgift  saknas för  sex elever. 

Vilka gårdar som har en elev framgår  av den bearbetade och kompletterade 
elevmatrikeln. Som synes dominerar de fyra  samebyarna, vilket är naturligt, 
eftersom skolan var avsedd för  samerna. Övriga namn i Tabell 4 representerar i 
allmänhet enstaka gårdar anlagda av nybyggare. Ibland har gårdarna växt ut till 
byar. 

Same, samisk nybyggare eller nybyggare 

Inom projektet har det lagts ner ett betydande arbete på att söka fastställa  om 
eleven är av samisk härstamning. Hur detta gått till beskrivs i rapporten "Lapp 
eller Nybyggare" (Henrysson, 1988 a). Jag fann  det lämpligt att vid sidan av 
kategorierna same och nybyggare (de senare av svensk eller finsk  härkomst) även 
införa  kategorien samisk nybyggare. De senare var i allmänhet barn till 
skogssamer som anlagt nybyggen. Ordet "nybyggare" betecknar alltså nybyggare 
av finskt  eller svenskt påbrå. 
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Tabell 4. Same, samisk nybyggare eller nybyggare 

Same 281 
Samisk 
nybyggare 12 
Nybyggare 44 
Okänt 4 

341~ 

Som väntat består den stora majoriteten av samer (83%). Men det finns  också ett 
stort antal nybyggarbarn (13%). Detta återspeglar bland annat avsikten att 
speciellt i början av skolans verksamhet ta in nybyggarbarn. Dessa var i 
allmänhet tvåspråkiga och kunde fungera  som tolkar och även lära skolmästaren 
samiska. T. ex. den förste  skolmästaren i Jokkmokk, Lars Malming som verkade 
från  skolans start 1732 till 1744, lärde sig aldrig samiska (Henrysson, 1988 b). Jag 
återkommer till detta. 

Faderns yrke 

Faderns yrke är en uppgift,  som bara finns  med sporadiskt. Den stora majoriteten 
fäder  är renskötande samer och har ingen yrkesbeteckning. Detsamma gäller 
nybyggarna. De uppgifter,  som finns  utöver dessa, gäller speciella 
yrkeskategorier. 

Tabell 5. Faderns vrke 

Nämndeman 2 
Skickare 2 
Soldat 1 
Storropare 1 
Tolk och 
klockare 1 

7 

Skickare kallades biträdet till länsman, alltså en sorts fjärdingsman.  Storroparen 
hade förmodligen  till uppgift  att läsa upp meddelanden. Ovanstående uppgifter 
kan få  större intresse om de ställs i relation till andra data om eleven. 
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Tabell 6. Antal skolår 

ÅR Antal elever 

1 69 
2 243 
3 26 
4 2 

Uppgift  saknas för  en elev. 

Tabell 6 anger ett grovt mått på hur länge eleven gått i skolan. Uppgiften  bygger 
på skillnaden mellan ut- och inskrivningsår. Det kan därför  i vissa fall  bli fel  på 
ett år. I allmänhet blir det rätt antal år, eftersom både in- och utskrivning nästan 
alltid sker i februari  (vid marknadstiden). 

Det normala är att eleverna går två år i skolan, men det finns  avvikelser både 
uppåt och nedåt. Jag återkommer till detta. 

Efter  skolan 

Det finns  uppgift  på vad eleven gör efter  skolan endast i ett fåtal  fall.  Detta 
återspeglar förmodligen  det faktum att uppgiften  inte fanns  tillgänglig när 
matrikeln eller visitationsprotokollet skrevs. Dessutom var det uppenbarligen 
vanligast att eleven återvände till hemorten och återupptog arbetet där. 

I Tabell 7 finns  de uppgifter,  som lämnats om vad som hände efter  skolan. 

Tabell 7. Efter  skolan 

Präst 1 
Kateket 27 
Kateketämne 11 
Barnalärare 5 
Dog 2 
Flyttat 5 
Drängar 3 
Länsmansass. 1 

Det var endast en som blev präst. Det var samen Nils Sundelin, den förste  i raden i 
en prästsläkt, varav flera  tjänstgjorde i lappmarken. 
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Det var 27 stycken som blev kateketer enligt den ursprungliga matrikeln, 
visitationsprotokollen och Widén (1965). Dessutom angavs 11 som kateketämnen, 
d.v.s. lämpliga, utan att sedan bli kateketer. 

Fem stycken var lärare mer tillfälligt.  Tre av dem var barnalärare, en hjälplärare 
och en hembylärare. Tre stycken blev drängar hos socknens ämbetsmän. De flesta 
av den majoritet, för  vilka noteringar saknas, återvände förmodligen  till hemmet 
och det yrke som föräldrarna  hade. 

Tyvärr hade vi vid uppgörandet av den nya matrikeln inte fullt  utnyttjat Widéns 
bok om kateketinstitutionen. Sålunda har för  följande  sju elever i Jokkmokks 
lappskola tillkommit nya uppgifter  enl. Widén (1965). 

Löpnummer Namn 
13500 Pål Larsson 
16419 Nils Amundsson Pärro 
16456 Jacob Pålsson Lådde 
16463 Pettar Amundsson Landta 
24300 Jova Nilsson Kukkuk 
25700 Eric Carlsson 
27500 Knut Påhlsson Lampik 

De två första  av dessa står i vår nya matrikel upptagna som kateketämnen, 
medan de fem övriga saknar uppgift  om sysselsättning efter  skolan, men de blev 
alltså kateketer alla sju. 

Förutom dessa finns  tre kateketer, som Widén har tagit upp, men som helt 
saknas i vår nya matrikel och tydligen ej gått i Jokkmokks lappskola. 

Nr enl. Widén Namn 
93 Lars Andersson 
102 Marcus Nilsson 
113 Nils Jakobsson Julkus 

Widéns tar också upp kateketer, som hade mera avancerad utbildning och 
arbetsuppgifter,  s.k. resekateketer. Dessa var enligt Widén följande: 

o 

Nr 105 Erik Fjellman, som hade studerat vid Abo Akademi och Uppsala 
universitet. 

Nr 109 Nils Granström, som var f.d.  lapplänsman. 
Nr 110 Mårten Umström, förmodligen  även han f.d.  lapplänsman. 
Nr 112 Gabriel Granström, son till ovannämnda Nils Granström. Han 

hade undervisats i räkning och skrivning vid Jokkmokks lapp-
skola och finns  i vår matrikel med löpnummer 14001 med 
uppgiften  att han blev kateket. 

Nr 117 Hans Erik Nordvall. Närmare uppgifter  saknas om honom. 
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Ovan har redovisats enkla frekvenstabeller  över matrikelns olika kolumner. 
Nedan följer  korstabeller som visar sambanden mellan de olika faktorerna  i 
matrikeln. Dessa tabeller kan bidra till förståelsen  av elevuppgifterna  genom att 
visa hur uppgifterna  är inbördes relaterade till varandra. En korstabell mellan 
kön och år för  inskrivning i skolan visar t ex att antalet flickor  ökat under 
skolans senare tid. 

En varning kan vara på sin plats vid läsning av korstabeller. Att en korstabell 
visar att det finns  samband mellan två faktorer  säjer inget om orsakssambandet, 
d.v.s. vilken faktor  som är beroende av den andra. Det kan rentav hända att ett 
samband mellan två faktorer  är resultat av en tredje faktor. 

Same- eller nybvggaretillhörighet och dess samband med andra faktorer 

Av de 341 eleverna är 281 klassificerade  som samer, 12 som samiska nybyggare 
och 44 som nybyggare av svensk eller finsk  härkomst. Vi skall i det följande  se hur 
de tre grupperna är relaterade till andra faktorer. 

Tabell 8. Samer och nybyggare fördelade  på inskrivningsår 

Inskrivnings-
decennium Okänt Nybyggare 

Samisk 
nybyggare Same 

1732-1739 1 12 _ 10 
1740-1749 - 5 - 14 
1750-1759 - - - 30 
1760-1769 1 8 - 19 
1770-1779 - 3 - 26 
1780-1789 - - - 28 
1790-1799 - 1 - 31 
1800-1809 - 3 - 31 
1810-1819 - - 1 31 
1820-1829 1 4 3 24 
1830-1839 1 5 6 23 
1840-1849 _ 3 2 14 

Tabell 8 visar två intressanta saker. Dels att andelen samiska nybyggarbarn ökar 
mot slutet av perioden och dels att nybyggarbarn av svensk eller finsk  härkomst 
var fler  i periodens början. 

Det första  återspeglar det faktum att upptagandet av nybyggen bland samerna 
ökade under 1800-talet. Det stora antalet nybyggarbarn av icke samisk härkomst 
följer  kyrkans rekommendation om att under lappskolans inledningsskede ta in 
nybyggarbarn. Dessa skulle dels vara tolkar, eftersom de vanligen var 
tvåspråkiga, dels kunde de bidra till att lära skolmästaren samiska. 
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o 

ÅLDER Okänt Nybyggare Same- Same 
nybyggare 

saknas - 1 - 5 
5 - 6 - - - 1 
7 - 8 2 12 - 10 
9-10 1 17 3 39 

11-12 - 7 5 74 
13-14 - 7 2 65 
15-16 1 - 1 48 
17-18 - - 1 15 
19-20 - - - 9 
21-22 - - - 10 
23-24 - - - 3 
25-26 - - - 1 
29-30 - - - 1 

4 44 12 281 

Samebarnen visar högre genomsnittsålder och åldersspridning än 
nybyggarbarnen av svensk eller finsk  härkomst. Vad detta beror på är svårt att 
veta. Kanske har det att göra med att det var svårare att rekrytera samer till 
skolan. Den yngste samen var 6 år och den äldste 30 år. 

Tabell 10. Samer och nybyggare fördelade  efter  kön 

Okänt 
Nybyggare 
Samisk ny-
byggare 
Same 

Flickor Pojkar 

1 3 
8 36 

7 5 
104 177 

Det är förhållandevis  fler  samiska flickor  i skolan än nybyggarflickor.  Kanske 
ansåg sig samerna lättare kunna avvara flickorna  än nybyggarna. 
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Tabell 11. Samer och nybyggare fördelade  efter  antal skolår 

SKOLÅR Okänt Nybyggare Samisk ny- Same 
byggare 

1 
2 
3 
4 

1 
3 

7 
31 
6 

3 
8 
1 

58 
201 

19 
2 

4 44 12 280 

Uppgift  på skolår saknas för  en same. 

Det stora flertalet  har som förväntat  tillbringat två år i skolan. Inga mer 
påtagliga skillnader mellan samer och nybyggare föreligger. 

Tabell 12. Samer och nybyggare fördelade  efter  resultat i skolan 

Av de sex lågpresterande är fem samebarn, medan uppgift  saknas för  den sjätte. 
Det låga antalet lågpresterande gör att man måste vara extra försiktig  vid 
tolkningen av tabell 12. 

Det är dock möjligt att nybyggarbarnen hade förutsättningar  att klara sig något 
bättre i skolan. Dels kom de från  hem där det i allmänhet fanns  kunskaper i 
kristendom och kanske också i läsning redan under 1700-talet, dels var de mer 
vana vid förhållanden  som liknande skolmiljön, dvs hus i stället för  tält eller 
kåtor. Bättre kunskaper i svenska kan också ha spelat in. 

RESULTAT Okänt Nybyggare Samisk ny- Same 
byggare 

Dimitterad 3 
Lågpresterande 1 

44 12 276 
5 
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Tabell 13. Samer och nybyggare fördelade  på verksamhet efter  skolan 

EFTER SKOLAN Same Samisk ny-
byggare 

Nybyggare 

Präst 1 - _ 

Kateket 23 - 4 
Kateketämne 9 - 1 
Barnalärare 3 - 2 
Länsmansassistent 1 - -

Dräng 2 - 1 
Flyttat 2 - 3 
Dog 2 - -

Uppgifts  saknas för  236 samer, 12 samiska nybyggare 
och 33 nybyggare. För fyra  elever anges ej om denne är 
same eller nybyggare. 

Uppgifterna  om verksamhet efter  skolan är alltför  få  och sporadiska för  att tillåta 
några mer omfattande  spekulationer. Den ende som blev präst, Nils Sundelin, var 
same. Det stora flertalet  av kateketerna var samer. 

Ålderns samband med andra faktorer 

Vi har redan konstaterat (Tabell 9) att sameeleverna i genomsnitt är något äldre 
och har större spridning i åldershänseende. Vi skall nu se på ålderns samband 
med andra faktorer. 

o 

Tabell 14. Ålderns samband med inskrivningsår 

ÅLDER 1730-1749 1750-1769 1770-1789 1790-1809 1810-1829 1830-1849 

5-6 1 - - - - -

7-8 11 3 - 3 - 7 
9-10 17 12 5 5 8 13 

11-12 5 15 26 14 14 12 
13-14 4 10 14 22 16 8 
15-16 1 9 7 8 16 9 
17-18 - 3 2 2 7 2 
19-20 - 1 - 5 2 1 
21-22 - - 3 4 1 2 
23-24 1 1 - 1 - -

25-26 - - - - - -

27-28 - - - 1 - -

29-30 1 _ _ _ _ _ 
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Det är en tendens att eleverna blir yngre i periodens senare del och att 
spridningen i ålder minskar. Detta kan sammanhänga med att rekryteringen till 
skolan förbättrats  och att lappskolan alltmer tagit efter  förhållandena  i andra 
skolor, där eleverna var yngre och mer lika i ålder. Ovan nämnda 
rekommendation (Elers, 1800, s. 863) om att ta in 12- och 13-åringar kan också ha 
inverkat. 

o 

Tabell 15. Åldersfördelningar  för  flickor  och poikar 

ÅLDER Flickor Pojkar 

5-6 - 1 
7-8 4 20 
9-10 17 43 

11-12 30 56 
13-14 35 39 
15-16 16 34 
17-18 7 9 
19-20 4 5 
21-22 4 6 
23-24 1 2 
25-26 - 1 
27-28 - 1 
29-30 - -

För sex elever saknas åldersuppgift. 

Flickorna har i medeltal något lägre ålder. Spridningen i ålder är också mindre 
bland flickorna.  Dessa förhållanden  kan sammanhänga med att det togs in färre 
flickor  i periodens böljan då medelålder och spridning var större. 



20 
o 

Tabell 16. Ålder och antal år i skolan 

ÅLDER Antal år 
1 2 

i skolan 
3 4 

5-6 - 1 -

7-8 4 15 5 
9-10 10 40 9 1 

11-12 12 68 5 1 
13-14 10 61 3 
15-16 18 28 3 
17-18 7 9 -

19-20 1 8 -

21-22 3 77 -

23-24 1 2 -

25-26 - - -

27-28 1 - -

29-30 - 1 -

Sju elever saknar uppgift  på ålder 
eller antal skolår. 

De elever som gått 3 eller 4 år i skolan är genomsnittligt yngre än övriga. Detta 
kan bero på att de yngre har svårare att anpassa sig i skolmiljön eller av andra 
skäl haft  svårare att tillgodogöra sig undervisningen. 

En annan möjlighet är att blivande kateketer och andra lärare huvudsakligen 
rekryteras bland de yngre och att de gått kvar i skolan för  att få  ytterligare 
undervisning, t.ex. i räkning, skrivning eller kristendom. Därvid kan de också 
ha använts som lärarassistenter. 
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Tabell 17. Sysselsättning efter  skolan och dess samband med ålder 

ÅLDER Präst Kateket Kateket-
ämne 

Barna-
lärare 

Länsass. Dräng Flyttat Dog 

5-6 _ _ _ _ _ _ _ _ 

7-8 - 1 2 1 1 1 1 1 
9-10 1 6 3 2 - 1 3 -

11-12 - 10 5 - - 1 1 1 
13-14 - 8 1 1 - - - -

15-16 - 1 - - - - - -

17-18 1 - - - - - -

19-20 - - - - - - - -

21-22 - - - - - - - -

23-24 - - - - - - - -

25-26 - - - - - - - -

27-28 - - - - - - - -

29-30 - - - 1 - - - -

För det stora flertalet  saknas uppgift  på kommande sysselsättning, vilket i 
allmänhet torde innebära att de återvänt till hemorten och sysslorna där. 

De blivande kateketerna och barnalärarna är i allmänhet yngre än övriga. Ett 
undantag är trettiåringen, som blev barnalärare. 

Den genomsnittligt låga åldern bland blivande kateketer och barnalärare kan 
sammanhänga med att föräldrarna  upplevde att dessa var lättare att avvara 
hemma i renskötseln och andra sysslor än de äldre. 
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Könets samband med vissa andra faktorer 

Tabell 18. Flickor och pojkar fördelade  på inskrivningsår 

INSKRIV- Flickor Pojkar 
NINGSÅR 

1730-1739 - 23 
1740-1749 - 19 
1750-1759 7 23 
1760-1769 8 20 
1770-1779 12 17 
1780-1789 12 16 
1790-1799 10 22 
1800-1809 15 19 
1810-1819 16 16 
1820-1829 15 17 
1830-1839 17 18 
1840-1849 8 11 

Från och med 1770-talet tas det in nästan lika många flickor  som pojkar i 
lappskolan. Detta i enlighet med de rekommendationer, om att även ta in flickor, 
som på prästerskapets förfrågan  utfärdades  av konsistoriet. Förmodligen 
bedömde föräldrarna  att flickorna  var lättare att avvara i arbetet med renarna 
eller i jordbruket. Dessutom kan traditionen bland övriga svenskar, nämligen att 
modern skötte hemundervisningens större del ha inverkat. 

Tabell 19. Studieresultat för  flickor  och pojkar 

Flickor Pojkar 

DIMITTERAD 119 216 
LÅGPRESTERANDE 1 5 

Endast en av de sex lågpresterande är flicka.  Resultatet är osäkert, men tyder på 
att flickor  klarar sig något bättre i skolan. Detta stämmer i så fall  med 
erfarenheter  från  andra skolformer. 
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Tabell 20. Sysselsättning' efter  skolan för  flickor  och pojkar 

Flickor Pojkar 

Präst - 1 
Kateket 3 2å 
Kateketämne 1 10 
Barnalärare 1 4 
Länsmansassistent - 1 
Dräng - 3 
Flyttat 1 4 
Dog - 2 

För 114 flickor  resp. 172 pojkar 
saknas uppgift  på sysselsättning. 

Tydligen rekryterades kateketer och barnalärare huvudsakligen bland pojkarna. 
Kanske ansåg man att pojkarna bättre klarade strapatserna som kateket än 
flickorna. 

Tabell 21. Antal år i skolan for  flickor  och pojkar 

ÅR I SKOLAN Flickor Pojkar 

1 25 44 
2 92 151 
3 3 23 
4 - 2 

Det var förhållandevis  fler  pojkar än flickor  som gick mer än två år i skolan. En 
möjlig förklaring  är här att flickorna  kom till skolan i större antal efter  1770-talet, 
då hemunverisningen och även skolan fungerade  bättre än tidigare. En annan 
möjlighet är att flickorna  var mera ambitiösa och klarade undervisningen på två 
år eller mindre. Det kan också sammanhänga med att det rekryterades färre 
kateketer bland flickorna  och att vissa blivande kateketer gick kvar i skolan mer 
än två år. 
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Övriga korstabeller 

Tabell 22. Inskrivningsår och antal år i skolan 

INSKRIV-
NINGSÅR 

Antal 
1 

år 
2 

i 
3 

skolan 
4 

1730-1739 _ 16 6 1 
1740-1749 4 8 6 1 
1750-1759 7 18 5 -

1760-1769 3 23 2 -

1770-1779 2 26 1 -

1780-1789 4 24 - -

1790-1799 3 26 2 -

1800-1809 12 22 - -

1810-1819 7 25 - -

1820-1829 10 22 - -

1830-1839 9 23 3 -

1840-1849 8 10 1 -

För en elev saknas uppgift  på antal 
år i skolan. 

Det normala och dominerande mönstret är att gå två år i skolan. Det är en 
tendens att i periodens senare del nöja sig med ett år i skolan. Detta kan bero på 
att elevens förkunskaper  då blivit bättre. 

Speciellt under periodens förra  del går fler  elever tre eller fyra  år i skolan. Detta 
kan bero på de sämre förkunskaperna  i början av perioden. Då var 
hemundervisningen säkerligen svagare. 
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Tabell 23. Sysselsättning efter  skolan fördelad  på inskrivningsår 

Präst Kate- Kateket- Barna- Länsmans- Dräng Flyttat Dog 
ket ämne lärare assistent 

1730-1739 1 _ 2 _ 3 2 2 
1740-1749 - 4 1 - - - 1 -

1750-1759 - 5 - - 1 - - -

1760-1769 - 4 2 - - - 1 -

1770-1779 - 7 1 - - - - -

1780-1789 - 1 2 - - - - -

1790-1799 - 2 1 - - - - -

1800-1809 - 2 1 - - - - -

1810-1819 - 2 - - - - - -

1820-1829 - - - - - - - -

1830-1839 - - 3 1 - - 1 -

1840-1849 - - - 2 - - - -

För sammanlagt 287 elever saknas uppgift. 

Kateketer kom fram denna väg speciellt i början av perioden, alltså under 
1700-talet. 

Tabell 24. Antal år i skolan och sysselsättning efter  skolan 

EFTER SKOLAN Antal" "år" T "skolan" 
1 2 3 4 

Präst - 1 - -

Kateket 5 20 1 1 
Kateketämne - 8 3 
Barnalärare - 4 1 -

Länsmansassistent - 10 - -

Dräng - 2 1 -

Flyttat 1 2 1 1 
Dog - 2 - -

Uppgift  saknas på 63 203 19 0 

Några kateketer och kateketämnen stannade mer än två år i skolan. Det kan ha 
varit för  att få  vidare undervisning eller för  att biträda som hjälplärare. Kanske 
en kombination. 
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