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Abstract 
The aim of this study is to gain a greater understanding of how marks were distributed 
among pupils within the early Swedish compulsory school system in regards to gender, age 
and grade. The primary intention is to compare marks in Speech- and reading, one of the 
two marks in Swedish, between two teachers, Lindis Berglund and Julia Söderberg, 
employed at Trysunda elementary school in Nätra parish in-between 1921-1939. 
Additionally, the study also intends to map the early development of the school and its 
teachers since who actually marked the pupils are equally important in understanding the 
distribution of marks at the time. The study therefore employs both a qualitative and a 
quantitative approach as both are needed to contextualise the issue of the marks, the 
teachers utilising them and the marking system itself. The results showed a strong tendency 
of female students being marked higher than male students and that marks were strongly 
connected to grades. Pupils in the lower grades seldom reached higher marks, but as 
students moved up a year, they slowly progressed to the upper scales of the marking 
system. In comparison, the two teachers followed a similar marking tendency, but this was 
more noticeable in Söderberg’s marking as she used an extended marking system. The study 
concludes that the development of minor parish schools and employment was a local 
concern and not governed by state interests, clearly exemplified by employing local teachers 
and falling behind in implementing state regulations. As the development of the school was 
affected by Trysunda’s remote geographical location, so was the marking as the teachers 
practiced their occupation in a very specific context.  
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1. INLEDNING 
 
1.1 Introduktion 
Vid införandet av den allmänna folkskolan 1842 fanns inget enhetligt betygssystem inom det 
svenska skolväsendet. Betygsättningen under större delen av 1800-talet var därför mycket 
brokig och variationsrik om det ens förekom, först 1882 infördes krav på avgångsbetyg. 
Skolordningen 1820 hade förvisso introducerat en fyrgradig betygsskala (A, B, C, D) men 
denna var allt annat än enhetlig, till vilken även ett nytt betygssteg AB tillkom i 1859 års 
skolordning. Först 1897 standardiserades folkskolans betygssystem från centralt håll och en 
sjugradig betygsskala infördes (A, a, AB, Ba, B, Bc, C).1 

Detta nya, standardiserade, betygssystem kom att kallas det absoluta 
betygsystemet till följd av synen på kunskap som något absolut, där varje betyg motsvarade 
en viss typ av kunskap och kunskapsnivå.2 Lärarens makt över betygen, på grund av skolans 
svaga centrala styrning, blev därför stor eftersom de själva bestämde mål och 
måluppfyllelse, samt vilken kunskap som ”deras” betyg representerade. Likformigheten 
betygen emellan kom därför endast att gälla själva vitsordsbeteckningarna.3  
 Systemet blev dock kritiserat, men det var först under 1930-talet som 
skillnaderna i folkskolans betygsättning på allvar aktualiserades och politiserades, främst i 
relation till antagning till läroverken.4 Detta utmynnade sedermera i 1939 års 
betygsutredning, vars utredningsgrupp först publicerade de första provisoriska 
anvisningarna för folkskolans betygsättning 1940 och 1942 presenterade sitt 
slutbetänkande. Den senare tydliggjorde betygsättningens stora brister i folkskolan.5 
Resultaten påvisade skillnader i tolkningen av olika kunskapsnivåer, skillnader i vad som 
lärdes ut och hur detta betygsattes. Betygsutredningens sakkunniga framhöll dock att det 
var möjligt att kritiken mot betygen gått till överstyr, men att bristen på tydliga anvisningar i 
betygsfrågan ändå skapat en högst otillfredssällande situationen.6 

Den misstro mot de absoluta betygens validitet och reliabilitet som tydligt 
etablerades har sedan dess även haft konsekvensen att betygsättning i det absoluta 
betygsystemet har undersökts i väldigt liten omfattning.7 Det är därför viktigt att inte avfärda 
de absoluta betygen, att något är subjektivt innebär inte automatiskt att den information 
som undersöks är irrelevant.8 Att ett betyg blivit satt är relevant och vidare historisk 

                                                           
1 Statens offentliga utredningar (SOU) 1942:11, Betänkande med utredning och förslag angående betygsättningen i 
folkskola, Ecklesiastikdepartementet, Stockholm, s. 12-13, 288-311. Olle Flodby, Betygsgivning i folkskolan, Almqvist & 
Wiksell, Stockholm 1957, s. 9. Ingemar Wedman, Den eviga betygsfrågan. Historiskt och aktuellt om betygsättningen i 
skolan, FoU rapport 48, Skolöverstyrelsen och Liber Utbildningsförlaget, Stockholm 1983, s. 9-10. 
2 Bengt Selghed, Betygen i skolan. Kunskapssyn, bedömningsprinciper och läropraxis, Liber, Stockholm 2011, s. 12-13, 39, 
68-69. Kunskapssynen var kopplad till hur barnen undervisades, vad de lärde sig och i slutändan vad som blev bedömt, men 
trots att mycket arbete lades ner på att eleverna skulle lära sig en viss kunskap förankrades den sällan i ett sammanhang 
(Selghed 2011, s. 39). 
3 Gösta Cavonius, Betygssättningen i folkskolan, Söderströms, Borgå 1961, s. 77-78. Hanna Eklöf, ”Betygen i den svenska 
skolan”, Utvärdering och bedömning i skolan. För vem och varför? Agneta Hult och Anders Olofsson (red.) Natur & Kultur, 
Stockholm 2011, s. 68.  
4 Statens offentliga utredningar (SOU) 1938:29, Betänkande med utredning och förslag angående intagning av elever i 
första klassen av de allmänna läroverken och med dem jämförliga läroanstalter, Ecklesiastikdepartementet, Stockholm 
1938. 
5 Flodby 1957, s. 10. SOU:1942:11. 
6 SOU 1942:11, s. 11. Selghed 2011, s. 12-13. 
7 Håkan Andersson & Ingemar Wedman, Synen på betyg och deras syften: erfarenheter från ett fältförsök på grund- och 
gymnasieskolan, Pedagogiska rapporter, Umeå universitet 1979, s. 1-2. 
8 Ingemar Wedman, Betygsättning grundad på både prov och subjektiv information, Pedagogiska rapporter, Umeå 
universitet, Umeå 1978, s. 1. 
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forskning kan bidra till att skapa en större förståelse för den betygsutveckling vi har haft, hur 
relationerna mellan de olika aktörerna och arenor sett ut, likväl som det även kan belysa 
återkommande problemområden för att tydliggöra hur systemet bör vidareutvecklas.9 

Det finns därmed ett stort utrymme för mer forskning kring bedömning och för 
betyg, speciellt från ett utbildningshistoriskt perspektiv då de absoluta betygen är ett 
förhållandevis outforskat fält,10 vilket är precis vad denna undersökning ämnar ta fast på.   
 
1.1.1 Betygsättning och kunskap i det absoluta betygsystemet 
Det absoluta betygsystement bestod av tre olika typer av beteckningar som alla hade en 
korrelerande betydelse, bokstavsbeteckning, sifferbeteckning och vitsord. Både bokstavs- 
och sifferbeteckningarna användes i examenskataloger i början av 1900-talet.11 
 
Tabell 1: Folkskolans betygssystem från 1897 
Bokstavs- 
beteckning 

Siffer-
beteckning 

Vitsord 

A 3 Berömlig 
a 2½ Med utmärkt beröm godkänd 
AB 2 Med beröm godkänd 
Ba 1½ Med nöje godkänd 
B 1 Godkänd 
Bc ½ Icke fullt godkänd 
C 0 Underkänd 
Källa: Cavonius 1961, s. 77. 
 
Trots sju betygsnivåer började under 1900-talets första två decennier (+) och (-) tecken att 
användas för att tydliggöra ytterligare skillnader i bedömningen av elevernas 
kunskapsnivåer.12 Dessa fick användas för att påvisa skillnader i terminsbetygen men fick de 
inte förekomma i avgångsbetygen.13 

Betyg gavs i samtliga ämnen och årskurser, samt i ordning (tregradig skala) och 
uppförande (fyrgradig skala), men dessa handlade dock inte om kunskap utan till lärarnas 
uppfattning av elevernas personliga egenskaper.14 I både uppförande och ordning ansågs det 
högsta betyget vara normalbetyget medan betyget Ba framträdde som normalbetyget inom 
de olika ämnena. Betygen C och A ansågs dock vara extrema betyg på varsin sida av 
betygsstegen och var inte vanliget förekommande.15 Några anvisningar eller vilka krav som 
ställdes för ett visst betyg var få, men ett ”stort ’A’ innebar vanligen en fullständig och exakt 
återgivning av lärobokstexten.” De efterföljande betygen motsvarade därefter från några få 
till stora avvikelser från densamma.16 Detta sätt att lära ut var ett arv från kyrkans religiösa 
undervisning och skolans katekesundervisning.17  

                                                           
9 Louis Cohen, Lawrence Manion & Keith Morrison, Research methods in education, Routledge, London & New York 2007, s. 
192.   
10 Vetenskapsrådet, Svensk forskning om bedömning – en kartläggning, Vetenskapsrådets rapportserie, 2: 2010, s. 118.  
11 Flodby 1957, s. 9.  
12 Cavonius 1961, s. 78. 
13 SOU 1942:11, s. 13, 311. Flodby 1957, s. 11. 
14 Eklöf 2011, s. 68.  
15 Cavonius 1961, s. 78-79. 
16 Ibid. s. 69.  
17 Inger Andersson, “Till frågan om basfärdigheter”, Svenskämnet i förvandling. Historiska perspektiv- aktuella utmaningar, 
Gun Malmgren & Jan Thavenius (red), Studentlitteratur, Lund 1991, s. 162. 
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På 1930-talet framfördes ökade krav på att folkskolans betyg skulle beredas större betydelse 
i antagning till läroverk och realskola. Detta ställde anspråk på att folkskolans betyg blev 
”jämnare tillämpad” och mer enhetliga. Standardiserade prov som visade förväntade 
kunskaper för ett visst stadium, vilka blivit vanligare under 1930-talet, ansågs kunna hjälpa 
lärare att utdela rätt betyg och att ”rätt avväga sin betygsskala.”18 Samsyn var inte längre 
bara önskvärt utan nödvändigt.19 

Under mellankrigstiden började kunskapssynen även att förändras, den gick 
från att ha uppfattats som någon absolut till något som var föränderligt. Kunskap ansågs 
även vara verktyget till samhällsförändring och utveckling. Det fanns ett tydligt 
framtidstänkande där skola och samhälle tydligt kopplades samman.20 
 
1.1.2 Undersökningens ansats och de absoluta betygens problematik 
Denna studie har en tydligt utbildningshistorisk ansats. Detta innebär att vissa avsnitt och 
delar av avsnitt är av en mer deskriptiv natur än analytisk och problematiserande. Dessa 
delar har tillkommit genom genomgripande litteraturstudier och bearbetning av det 
empiriska materialet och har en betydande roll att kontextualisera omständigheterna och 
förutsättningarna för betygsättningen. En mer deskriptiv utgångspunkt kan, så som Christian 
Lundahl skrev, kopplas till svårigheten att ” 
 

… tillämpa specifika teoretiska begrepp på det empiriska materialet. Ett visst 
deskriptivt överskott motiveras också av att pedagogisk forskning om 
kunskapsbedömningar i Sverige inte är speciellt omfattande och i synnerhet inte ur ett 
historiskt perspektiv. Det finns gott om forskning i kunskapsbedömmandets praktik 
men som ett mer kulturellt, samhälleligt eller filosofiskt fenomen saknas nästan helt 
svensk pedagogisk forskning.21 

 
Likväl saknas det forskning kring det absoluta betygsystement som visar på vilka betyg elever 
tilldelats och hur enskilda lärare fördelat betyg utifrån olika grupperingar. Det finns därmed 
ett kunskapsglapp som inte borde försummas, men att fylla detta kunskapsglapp är inte helt 
oproblematiskt. De absoluta betygen var, så som 1939 års betygsutredning fastslog, 
subjektiva eftersom ingen lärare före 1940 följde samma anvisningar för bedömning och 
betygsättning. Större jämförande undersökningar på absoluta betyg mellan olika skolor kan 
därför få svårt att generera tillförlitliga resultat. Frågan blir då hur betygen ska undersökas 
för att faktiskt generera användbara resultat som även ökar förståelsen för betygsättningen 
inom folkskolans absoluta betygssystem. 

I svaret skymtas en förklaring till hur subjektiviteten, olika aktörer och 
kopplingen mellan dessa bör betraktas, eftersom det utgör en del av förståelsen för 
betygssättningsprocessen. Wilhelm Sjöstrand hävdade visserligen att varje tillstymmelse till 
”subjektiva förutsättningarna hos olika bedömare” borde undvikas, men för att få en bättre 
uppfattning kring betygsättningen i folkskolan måste de enskilda lärarna och deras villkor 
och förutsättningar utgöra startpunkten eftersom det var de som satte betygen.22  

                                                           
18 Viktor Fredriksson, Lars Hofstedt & Sigurd Paradis, Det svenska folkundervisningsväsendet 1920-1942. Svenska 
folkskolans historia V, Albert Bonniers Förlag, Stockholm 1950, s. 172-174. 
19 SOU 1942:11, s. 53. Cavonius 1961, s. 78. Flodby 1957, s. 10.  
20 Sven G. Hartman, Lärares kunskap. Traditioner och idéer i svensk undervisningshistoria, Skapande vetande nr 28, 
Lindköpings universitet 1995, s. 166-167. 
21 Christian Lundahl, Viljan att veta vad andra vet. Kunskapsbedömning i tidigmodern, modern och senmodern skola, 
Uppsala universitet/Arbetslivsinstitutet, Stockholm 2006, s. 7-8. 
22 Wilhelm Sjöstrand, Pedagogiska grundproblem i historisk belysning, Gleerups, Lund 1968, s. 14-15.  
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1.2 Syfte och frågeställningar  
Det övergripande syftet för denna studie är att undersöka betygsfördelningen i ämnet 
Modersmålets delbetyg Tal- och läsövningar och jämföra betygssättningen mellan två 
specifika småskollärarinnor anställda vid Trysunda mindre folkskola i Nätra församling, 
Ångermanland mellan åren 1921-1939. En sekundär intention är även att utifrån 
källmaterialet kartlägga utvecklingen av Trysunda skola och dess lärarinnor från starten och 
fram till andra världskriget då det både saknas kunskap och förståelse för folkskolans 
undantagsformer.23 Samtidigt är det viktigt att tydliggöra omständigheterna och 
förutsättningarna under vilka undantagsformernas lärarinnor verkade.   
 

x Vilka var de betygsättande småskollärarinnorna vid Trysunda mindre folkskola 1921-
1939 och vad var deras bakgrund och förutsättningar?  

x Hur såg betygsfördelningen ut i ämnet Modersmålets delbetyg Tal- och läsövningar i 
relation till elevernas kön, ålder och årskurs vid Trysunda mindre folkskola 1921-
1939? 

x Hur såg elevernas betygsfördelning ut i ett jämförande perspektiv mellan de två 
betygsättande lärarinnorna vid Trysunda mindre folkskola 1921-1939? 

 
1.3 Undersökningens avgränsningar 
För att ge den övergripande undersökningen en tydlig avgränsning gjordes valet att endast 
fokusera på ett betyg, Modersmålets delbetyg Läs- och talövningar eftersom 
undersökningen skulle blivit alltför omfattande om fler betyg ingått. Beslutet att enbart 
använda betyget i Tal- och läsövningar motiverades utifrån att det var ett av en handfull 
ämnen som undervisades i alla sex årskurser, medan exempelvis det andra delbetyget i 
Modersmålet, Skrivning och språklära, inte omfattade de två första årskurserna. Läsningen 
förutsätts även generellt ha fått ett stort stöd av de andra ämnena och bör därför ha varit 
den förmåga många av eleverna behärskade bäst till följd av folkskolans övergripande 
undervisningsfokus på den tysta läsningen.24 

Undersökningen behövde även en tydlig geografisk och befolkningsmässig 
avgränsning för att möjliggöra ett längre tidsperspektiv och samtidigt få en hanterbar 
undersökningsgrupp. Valet föll därför på den mindre folkskolan i fiskarsamhället på ön 

                                                           
23 Folkskolans undantagsformer, småskolor och mindre folkskolor, inrättades 1858 och 1889 respektive, för att säkerställa 
att alla barn, även de boende i mer avlägsna delar, skulle få en grundläggande undervisning (Anna Sörensen, Det svenska 
folkundervisningsväsendet 1860-1900, Svenska folkskolans historia III, Albert Bonniers förlag, Stockholm 1942, s. 106. 
Margaretha Mellberg, Pedagogen och det skrivna ordet. Skrivkonst och folkskollärare i Sverige 1870-1920, Göteborgs 
universitet, Göteborg 1996 ). Undantagsformernas längd och undervisningens kvalitén skiljde sig dock från huvudformen, 
den sexåriga folkskoleutbildningen på 12 terminer. Undervisningen varierade från några månader per läsår till en eller två 
terminer, beroende på om skolan var fast eller flyttade mellan två-tre olika stationer. (Christina Florin, Kampen om 
katedern. Feminiserings- och professionaliseringsprocessen inom den svenska folkskolans lärarkår 1860-1906, Almqvist & 
Wiksell International, Stockholm 1987, s. 6. Mellberg 1996, s. 34, 38. Gunnar Richardsson, Svensk utbildningshistoria. Skola 
och samhälle förr och nu, Studentlitteratur, Lund 2004, s. 107). Mindre folkskolan var en mellanform och ett billigare 
alternativ än en folkskola och en småskola, den inbegrep undervisning i småskolans klasser samt en grundläggande 
folkskoleutbildning, vilket i realiteten innebar sex terminer, ibland mindre om skolan var flyttande. Eftersom varken 
småskolan eller mindre folkskolan gav en fullständig folkskoleutbildning betraktades de som tillfälliga, trots detta växte de i 
antal, framförallt i Norrland och i Härnösands stift vilka hade bland de högsta antalen i norra Sverige under 1900-talets 
första decennier (Mellberg 1996, s. 33. Sixten Marklund, Skolan förr och nu. 50 år av utveckling, Liber, Stockholm 1984, s. 
28. Sörensson 1942, s. 101).   
24 Fredriksson, Hofstedt & Paradis 1950, s. 439-440. Jan Thavenius, ”Modersmålet – redskap eller bildningsmedel?”, 
Svenskämnets historia, Jan Thavenius (red.), Studentlitteratur, Lund 1999, s. 27. (1b) 
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Trysunda, lokaliserad strax utanför den ångermanländska kusten, tillhörande Nätra 
församling (numera i Örnsköldsviks kommun).25  
 
Figur 1: Karta över Sverige och Nätra och angränsande församling    

 
Källor: Demografiska databasen, Umeå universitet. Forskningsarkivet, Umeå universitet. 
 
Undersökningens övergripande tidsmässiga avgränsning 1921-1939 valdes på grund av en 
rad olika faktorer. Startåret 1921 valdes dels för att 1919 års undervisningsplan började gälla 
från detta år, dels för att det från höstterminen 1921 kom en ny lärarinna (Lindis Berglund) 
till skolan som stannade i mer än ett läsår, dels för att skolan året innan blivit fast med två 
undervisande terminer per läsår. Från 1921 började även årskursbeteckningarna 1-6 att 
användas i examenskatalogerna för första gången, vilket underlättade registreringen av 
materialet. Slutåret 1939 valdes dels för att det var startåret för 1939 års betygsutredning 
kring folkskolans betygsättning och för att utredningsgruppen året därefter publicerade de 
första anvisningarna för folkskolans betygsättning, dels för att folkskolan i och med 1940-
talet gick in i en ny reformfas. Undersökningens tidsavgränsning inramades därmed mellan 
två av folkskolans viktiga reformperioder, 1919 års undervisningsplan med en ny syn på 
undervisning, pedagogik och elevers utveckling och 1940-talets politiska utredningar och 
beslut rörande folkskolans betygsättning. 
     
 
 
 
 
  

                                                           
25 Se Bilaga 1: Trysunda – geografisk och ekonomisk beskrivning 



6 
 

2. BAKGRUND 
För att bättre förstå folkskolans utveckling, det absoluta betygsystement och lärarna som 
betygsatte måste dessa först sättas in i ett sammanhang eftersom det utan en kontext inte 
går att förstå omständigheterna under vilka betygen sattes och användes, eller under vilka 
förutsättningar betygsättarna verkade. I detta avsnitt presenteras därför en kronologisk 
översikt över folkskolans och lärarutbildningens utveckling under första halvan av 1900-talet, 
vilka blir relevanta för tydliggöra skolans utveckling, lärarinnornas bakgrund, deras 
arbetssituation och förutsättningar. Avsnittet avslutas med en genomgång av ämnet 
modersmålet och de förändringar som 1919 års undervisningsplan innebar för ämnet men 
även för undervisningen i skolan. 
 
2.1 Statens kontroll och folkskolans ställning 1900-1940 
Skolväsendet hade i slutet av 1800-talet fått utstå allt mer kritik, skillnaderna och bristerna i 
undervisningen var uppenbara och erfordrade åtgärder och modernisering.26 De liberala 
tankegångar som växt sig starkare kring sekelskiftet förespråkade en mer centraliserad och 
en medborgerlig skola, snarare än en religiöst inriktad skola.27 Staten hade därför ett tydligt 
mål runt sekelskiftet, att stärka sin kontroll av folkskolan och att stärka folkskolans ställning.  

Ett första steg i detta arbete blev att ta bort 1800-talets minimumkurser, vilka 
tillkommit främst för att ge fattiga barn en grundläggande småskoleutbildning. Från och med 
normalplanen 1900 skulle alla elever läsa samma kurser.28 Ett andra steg var avskaffandet av 
flyttande skolor med halvtidsläsning och införandet av fasta skolor med heltidsläsning. Det 
var dock en förändring som skulle ta tid att implementera, eftersom det på landsbygden i 
stora församlingar inte var ekonomiskt hållbart att göra flyttande skolor fasta. Dessa 
församlingar var tvungna att tillämpa flyttande skolformer för att ens kunna tillmötesgå 
statens utbildningskrav på att ge alla barn någon form av undervisning.29. Först i slutet av 
1910-talet började heltidsläsandet och fasta skolor att öka. 30 Trots detta gick 1920 ändå 
större delen av landsbygdens elever i skolformer som endast gav tre års folkskoleutbildning 
istället för sex år.31  
 Etablerandet av fasta skolor och heltidsläsanet gick hand i hand i många 
avseenden, men det senare kom att bli en mycket mer långdragen process då moteståndet 
var starkt både inom delar av lärarkåren och bland föräldrar. Halvtidsläsningen avvecklas 
dock, trots motståndet, till större del under 1920- och 1930-talen, mycket tack vare 1924 års 
riksdagsbeslut att skoldistrikt som vägrade införa heltidsläsning gick miste om ekonomiska 
bidrag.32 Samtidigt tog utvecklingen längre tid på landsbygden, i Västernorrland utgjorde 

                                                           
26 Marklund 1984, s. 15.  
27 Florin 1987, s. 102. 
28 N.O. Bruce, Det svenska folkundervisningsväsendet 1900-1920, Svenska folkskolans historia IV, Albert Bonniers förlag, 
Stockholm 1940, s. 24.  
29 Richardsson 2004, s. 107. Mellberg 1996, s. 34. Kring sekelskiftet gick hela 78 procent av landsbygdens elever i 
halvtidsläsande skolor (Richardsson 2004, s. 107. Bruce 1940, s. 14-15). 
30 Marklund 1984, s. 16. Wilhelm Sjöstrand, Pedagogikens historia III:2. Utvecklingen i Sverige under tiden 1809-1920, 
Gleerups förlag, Lund 1965, s. 346. 
31 Bruce 1940, s. 119, 121. Richardson 2004, s. 109-110. Hartman 1995, s. 30. (1b). Mellberg 1996, s. 17, 24, 27, 39. Klas 
Aquilonius, Det svenska folkundervisningsväsendet 1809-1860, Svenska folkskolans historia II, Albert Bonniers förlag, 
Stockholm 1942, s. 44, 289, 444. Kjell Söderberg, ”Läsbetyg och selektiv migration i Alfta socken 1846-1850,” Fortbildning 
och samhällsutveckling. Pågående projektarbete 1975, Pedagogiska institutionen, Umeå universitet, Umeå 1975, s. 38. 
32 Fredriksson, Hofstedt & Paradis 1950, s. 53, 65, 70. Runt tio procent av alla svenska skolbarn gick i skolor där alla klasser 
undervisades gemensamt (Thavenius 1999, s. 32). 
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andelen heltidsläsande elever endast 39,4 procent 1930 men hade ökat till 84,8 procent 
1940.33 

Under 1900-talets första decennier infördes fler strukturella och praktiska 
förändringar av folkskolans organisation. Genom 1906 års folkundervisningskommitté fick 
folkskolan en tydligare organisation och därmed en starkare ställning.34 
Folkskoleöverstyrelsen, senare skolöverstyrelsen, etablerades 1914 och blev ansvarig för att 
utveckla skolan efter de politiska besluts som togs.35 Från 1918 tillkom fortsättningsskolorna 
och ersättningsskolorna vilka var en fortsättning på folkskolans utbildning.36 Mellan 1920-
1940 stärktes folkskolan ytterligare genom ett fortsatt organisatoriskt arbete, men till 
skillnad från seklets första två årtionden skedde inga större omvälvande förändringar. 
Lästiden på 34½ veckor förlängdes först till 36½ och sen till 39 veckor och i och med 1930 års 
kommunallagar för folkskolan upphörde prästens roll som självskriven ordförande i 
skolstyrelsen även på landsbygden.37  
 
2.2 Nya bestämmelser kring lärarutbildning och anställning 1900-1940 
Reformer i början av 1900-talet såg ett ökat fokus på pedagogik, psykologi och hygien inom 
lärarutbildningarna.38 En ny folkskolereform 1914 innebar en tydligare koppling till 
vetenskap, teori och samhälle. Nya ämnen tillkom och övningsskolor och praktik skulle 
säkerställa att blivande lärare fick erfarenhet av undervisning och nya undervisningsmetoder 
innan de fick tjänst.39 Medan vissa krav till inträde till lärarutbildningarna höjdes var avsikten 
med den nya folkskolestadgan snarare att anpassa utbildningen till fler grupper i samhället, 
framförallt från landsbygden.40 Trots en mer modern syn på läraryrket kvarstod yrkans 
religiösa inflytande och medlemskap i svenska kyrkan var ett minimumkrav för inträde till 
lärarseminarierna.41 

Småskollärarbildningen, vars längd varierade från en termin till tre år, blev 
1919 tvåårig genom småskollärarseminariernas första stadga.42 Inträdeskraven höjdes och 
inträdesprov kom att komplettera betygen från tidigare skolgång vid antagning och de 
blivande seminaristerna prövades bland annat i uppsats-, rättskrivning och räkning.43 En ny 
småskollärarstadga 1923 gjorde även utbildning av småskollärare till en angelägenhet för de 

                                                           
33 Fredriksson, Hofstedt & Paradis 1950, s. 74-75. Enligt Isidor Johansson var landsbygdens befolkning i glesbodda områdena 
visserligen mer villiga att acceptera heltidsläsning och fasta skolor, även om det förekom opposition, vilket enligt Johansson 
var fallet på 1920-talet i Själevads församling under, strax norr om Nätra (Isidor Johansson, Själevads skolväsen. Från mitten 
av 1800-talet och dess första folkskollärare, Årsböcker i svensk undervisningshistoria, Stockholm 1955, s. 71-72, 74). 
34 Marklund 1984, s. 15. 
35 Kerstin Skog-Östlin, Pedagogisk kontroll och auktoritet. En studie av den statliga lärarutbildningens uppgift enligt 
offentliga dokument kring folkskollärarutbildningen, läroverksutbildningen och lärarhögskolan, CWK Gleerup, Malmö 1984, 
s. 34, 108. 
36 Marklund 1984, s. 15. Se även Bilaga 3: Trysunda ersättningsskola 
37 Marklund 1984, s. 15. Fredriksson, Hofstedt & Paradis 1950, s. 41. 
38 Sjöstrand 1965, s. 227, 285.   
39 Agneta Linné, Moralen, barnet eller vetenskapen? En studie av tradition och förändring i lärarutbildningen, HLS Förlag, 
Stockholm 1996, s. 194. Florin 1987, s. 107. Skog-Östlin 1984, s. 91. Sven Hartman, Det pedagogiska kulturarvet. Traditioner 
och idéer i svensk undervisningshistoria, Natur & Kultur, Stockholm 2012, s. 170-171. Läraryrket gick från att uppfattas som 
ett kall till att ses som ett mer komplext yrkesutövande. 
40 Skog-Östlin 1984, s. 34, 108. 
41 Linné 1996, s. 169.  
42 Hartman 2012, s. 162. 
43 Inga Elgqvist-Saltzman, Lärarinna, kvinna, människa, Carlssons, Stockholm 1993, s. 48-49. Sjöstrand 1965, s. 337. 
Inträdesprov till seminarierna kvarstod till 1954, men sedan 1930-talet pågick en debatt om inträde enbart skulle grundas 
på betyg (Elgqvist-Saltzman 1993, s. 53). 
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enskilda landstingen och 1931 förstatligades småskollärarseminarierna, men ett minskat 
antal studenter och ett minskat lärarbehov innebar att flertalet lades ner.44      

Från 1918 blev kravet på examen obligatorisk för lärarinna anställd i småskolan, 
även om det redan 1987 framförts krav på att småskollärarinnor borde ha examen. Samma 
år fastslogs även småskollärarinnans rätt till fast anställning.45 Efter 1919 infördes också 
bestämmelser för tjänstgöringsintyg, vilket innan saknats då tidigare erfarenhet, kunskaper 
och färdigheter oftast överskuggats av personliga kontakter.46 Att kunna uppvisa intyg på 
gott uppförande blev extra viktigt, speciellt för lärare som ”inte hade haft tjänst sex månader 
före ansökningstidens utgång.”47 Betyget påvisade kvalitéer om läraren och dennes 
undervisning som var viktiga för en ny arbetsgivare att ta del av, men ett sådant betyg fick 
inte vara äldre än tre månader när ny tjänst söktes, något som gällde fram till 1938. Vid 
anställning fick sökanden visa upp sitt examensbetyg från seminariet, dels tidigare 
tjänstgöringsbetyg, men kunde även få genomgå prov för att säkerställa lämplighet.48  
 
2.3 Modersmålet och 1919 års undervisningsplan 
Folkskolans förändringar under det tidiga 1900-talet kulminerade med 1919 års 
undervisningsplan vilken introducerade flera strukturella och praktiska förändringar. Små- 
och folkskolan slogs ihop och blev sex- eller sjuårig.49 Det skulle finnas en lärare per klass och 
kontakten mellan lärare och elev ansågs nu av vikt för lärandet. Nytt var även att 
undervisningen inte bara skulle anpassas efter barnens ålder utan även efter deras 
förmåga,50 vilket innebar ytterligare ett brott mot tidigare sätt att undervisa. Läraren var inte 
längre enbart ansvarig för att förhöra och instruera mekanisk inläsning, utan ålades nu även 
att förklara och kontextualisera.51 

Den nya planen innehöll tydligare anvisningar om ämnenas innehåll, 
årskursindelning, timplaner och metodförslag. Varje kommun ålades att utveckla en 
läroplan, likväl som att varje skoldistrikt inom kommunerna skulle ha ett eget reglemente, till 
skillnad från tidigare då varje skoldistrikt och skolor haft egna tim- och kursplaner.52 
Ämnenas målbeskrivningar tydliggjordes, samtidigt gjordes en tydligare åtskillnad mellan 
skolans huvud- och undantagsformer, för vilka målformuleringen inleddes med att detta 
endast var något som de borde göra ”i den mån den begränsade undervisningstiden det 

                                                           
44 Fredriksson, Hofstedt & Paradis 1950, s. 245, 247-249.  
45 Fredriksson, Hofstedt & Paradis 1950, s. 357. Åke Isling, ”Läsning – från Luther till LTG”, Svenskämnet i förvandling. 
Historiska perspektiv – aktuella utmaningar, Gun Malmgren & Jan Thavenius (red.), Studentlitteratur, Lund 1991, s. 147. 
Elisabeth Mårald, Med barnen som framtidsbyggare. Ellen Keys dröm och Sigrids verklighet, Årsböcker i svensk 
undervisningshistoria, Uppsala 2013, s. 77-78. Viola Rohdin & Gunvor Larsson-Utas, Alla tiders folkskollärarinnor – pionjärer 
& förbund, Lärarförbundets förlag, Stockholm 1998, s. 179. 
46 Mats Sjöberg, ”Den andra prövningen. Kommunen, lokalsamhället och det goda folkskollärarskapet”, Samhällsbyggare i 
närmiljön. Kvinnliga och manliga folkskollärares insatser i det lokala samhällslivet 1860-1960, Ann-Kristin Högman, Lars 
Petterson & Sune Åkerman (red.), Årsböcker i svensk undervisningshistoria, Uppsala 2010, s. 137. Elgqvist-Saltzman 1993, s. 
105. Tjänstgöringsintygen kom att innehålla information om lärarens nit, ordningssinne, ledarförmåga och 
undervisningsskicklighet. 
47 Sjöberg 2010, s. 137. 
48 Ibid. s. 137-138. Tjänstgöringsbetygen innehöll fram till 1950-talet två betygsatta punkter, ”sätt att fullgöra tjänst och 
vandel.” 
49 Mellberg 1996, s. 30.  
50 Rohdin & Larsson-Utas 1998, s. 81. Undervisningsplan för rikets folkskolor, den 31 oktober 1919, P.A. Norstedt & söner, 
Stockholm 1949, s. 29.  
51 Undervisningsplan 1949, s. 29, 188. Mellberg 1996, s. 62.  
52 Ibid. s. 29. Någon enformighet bland kommunerna existerade inte till en början, men efter hand började fler följa 
Skolöverstyrelsens föreslagna riktlinjer för dessa reglementen. 
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medgiver…”.53 Samtidigt infördes allmän skolplikt, vilket innebar att ansvaret för barnens 
utbildning permanent hade överförts från kyrkan och hemmen.54 

I 1919 års undervisningsplan gavs även modersmålet en framstående ställning, 
framförallt då ämnet konkurrerade ut kristendomsundervisningen.55 Modersmålsämnet 
hade, enligt Jan Thavenius, blivit en viktig del i 1900-talets nationalisttänkande och tydliga 
språknormer skulle hjälpa till att fostra en starkare identitet tillsammans med nya ämnen så 
som hembygds- och medborgarkunskap.56 Medan läsningen, som historiskt intagit en 
ledande position i folkskolan och utgjorde ämnets fokus, kom att representera ett verktyg 
för det egna kunskapsinhämtandet i undervisningsplanen, tillskrevs även från sekelskiftet 
muntlig framställning och skrivandet likvärdiga positioner i och med att ämnet delades in i 
två betygsättande delmoment Tal- och läsövningar och Skrivning och språklära.57 
Korrekthet blev en del av undervisningen, som utgick ifrån en rikssvensk dialekt, alla 
dialektala uttryck skulle sållas bort och ett stort fokus låg på rättstavning.58 Inger Andersson 
skrev att förmågan ”att kunna uttrycka sig korrekt i tal och skrift liksom att rätt och riktigt 
kunna uppfatta det lästa” blev väsentlig ”för alla blivande medborgare och utgjorde själva 
kärnan i den allmänna modersmålsundervisningen.”59 

Det tog dock tid innan 1919 års undervisningsplan fick något genomslag, den 
började inte gälla förrän höstterminen 1921 och kommunerna tilläts en treårig 
övergångsperiod.60 Likväl bidrog ett fortsatt användande av redan väl förankrade metoder till 
att fördröja implementeringen av undervisningsplanens förordningar. Högläsning och 
rättläsning intog fortfarande centrala positioner och för många lärare fortsatte förståelsen 
att spela en mindre roll enligt Eva Längsjö och Ingegärd Nilsson. Fokus låg på att svara rätt 
utifrån vad som stod i läroboken och detta arbetssätt var starkt förankrat i den svenska 
folkskolan långt in på 1920- och 30 talen trots reformvänliga lärare.61 Kritikerna mot det 
mekaniska läsandet menade dock att förståelsen var viktig och skulle främja läsfärdigheten 
och bildningssträvandena bland befolkningen.62 Även om läsförståelsens betydelse 
efterhand fick ett större utrymme i undervisningen så hade den sin grund i den tysta 
läsningen och uppfattningen att det var från denna som kunskap erhölls.63 Läsningen intog 
därmed en central roll i samtliga av folkskolans ämnen. 
  
                                                           
53 Undervisningsplan 1949, s. 29-58, 188-203. Målet med Tal- och läsövningar var att förbättra elevernas förmåga att 
uttrycka sig på ett vårdat sätt och göra det sammanhängande, utveckla deras ordförråd och utryck, att stärka deras 
förståelse för det skrivna ordet, korrigera deras uttal och behärska god ton och hjälpa dem utveckla en jämn samtals- och 
lästakt (Ibid. s. 50-54) 
54 Bruce 1940, s. 439-440. Enligt Marklund var det först efter detta som den sexåriga folkskolan nådde sin framgång, nästan 
80 år efter den första folkskolereformen (Marklund 1984, s. 16). 
55 Mellberg 1996, s. 61. 
56 Jan Thavenius, “Nationalspråket”, Svenskämnets historia, Jan Thavenius (red.), Studentlitteratur, Lund 1999, s. 140. (1c) 
Sjöstrand 1968, s. 204. Ändå tillkom ämnet relativt sent som ett eget ämne i folkskolan. Det var först i samband med 1878 
års normalplan som det fick en mer självständig ställning och som lärare fick metodiska råd för hur ämnet skulle undervisas 
(Jan Thavenius, ”Traditioner och förändringar”, Svenskämnets historia, Jan Thavenius (red.), Studentlitteratur, Lund 1999, s. 
12-13, (1a)). 
57 Inger Andersson, Läsning och skrivning. En analys av texter för den allmänna läs- och skrivundervisningen 1842-1982, 
Pedagogiska institutionen, Umeå universitet, Umeå 1986, s. 133. Bruce 1940, s. 446. Thavenius 1999, s. 14. (1a) Godkänt 
betyg i modersmålet blev bland annat ett krav för högre studier. 
58 Thavenius 1999, s. 33. (1b)  
59 Andersson 1991, s. 167. 
60 Marklund 1984, s. 15. Bruce 1940, s. 441. 1921 introducerades även en ny folkskolestadga.  
61 Eva Längsjö & Ingegärd Nilsson, Att möta och erövra skriftspråket. Om läs- och skrivlärande förr och nu, Studentlitteratur, 
Lund 2005, s. 48. 
62 Thavenius 1999, s. 25. (1b) 
63 Andersson 1991, s. 167. 
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2.4 Utvecklingen av Trysunda skolverksamhet64 
Under 1890-talet hade den permanenta och säsongsboende fiskarbefolkningen på Trysunda 
vuxit sig så pass stor att det fanns behov av en skola. Enligt Lars Guvå och Lars Gunnar 
Rönnqvist påbörjades skolundervisningen redan 1892, men om så var fallet så noteratdes 
det inte i den aktuella examenskatalogen eller dagboken.65 Sammanlagt så omnämns 
Trysunda skola endast tre gånger i församlingens examenskatalog och huvudbok från 1890-
talet; två noteringar i examenskatalogen 1893 och 1895, samt i huvudboken 1896. Eleverna 
betygssattes enligt det fyrgradiga betygssystemet (A, B, C, D) från 1820 års skolordning.66 Det 
framgår inte hur regelbunden undervisningen var på ön under 1890-talet eller vart 
underviningen bedrevs då skolhus saknades. Kyrkan var dock ansvarig för undervisningen 
och församlingens skolråd fattade 1896 beslut om att ”folkskolan i Bäcks rote skulle varda 
förlagd i Trysunda 10 veckor från och med den 15 augusti.”67 Det är dock inte osannolikt att 
undervisningen innan 1896 även den var flyttande, Bäck finns exempelvis inte med i 
examenskatalogen åren 1893 och 1895.68   
 I början av 1900-talet kategoriserades Trysunda skola som en mindre flyttande 
folkskola och anteckningar i examenskatalogen indikerar att den flyttade mellan fyra olika 
alternerande stationer. Med start på Trysunda från augusti-november flyttade skolan sedan 
till Genesön eller Bäck (på fastlandet) mellan november-februari, för att sedan avslutas i 
Utby eller Bäck (på fastlandet) mellan februari-maj.69 Från och med läsåret 1906-07 förefaller 
tre fasta stationer införts, Trysunda, Strängön och Bäck.70 Dessa tre stationer kvarstod fram 
till läsåret 1909-10, varefter skolan endast flyttade mellan två stationer, Trysunda och Bäck.71 
Samma år, 1909, uppfördes ett permanent skolhus på Trysunda bestående av en 
undervisningssal, ett litet kök, en farstu och ett mindre förråd.72 

För perioden 1901-14 saknas examenskataloger från Trysunda skola, bara 
dagböcker från Nätras småskolor, som visar elevernas närvaro, finns bevarade. 
Examenskataloger finns från höstterminen 1915 och 1916. Eleverna betygssattes med 
sifferbeteckningarna, något som förefaller ha införts i församlingens skolor runt 1901. Det 
verkar även ha varit året då folkskolans nya standardiserade betyg från 1897 började 
användas. Eleverna grupperades utifrån ålder och inte klasstillhörighet. Det äldre fyrgradiga 
betygssystemet från 1820 överlevde därmed sekelskiftet i Nätra församling.73 
                                                           
64 Beskrivningen av skolverksamheten på Trysunda är endast en rekonstruktion gjord utifrån den information som hittats i 
källmaterialet. Med reservation för eventuella felbeskrivningar.  
65 Länsstyrelsen Västernorrlands län, Skötselplan, Trysunda, Nätra, Örnsköldsviks kommun, Härnösand 1975, s. 13. Se 
avsnitt 4.2 för mer information om källmaterialet. 
66 Dagbok och examenskatalog, Nätra skolor 1878-1896, Examenskatalog Nätra skolor 1893-1901, Centralarkivet, 
Örnsköldsvik.  
67 Lars Guvå & Lars Gunnar Rönnqvist, Trysunda – en ö i Höga Kusten, CEWE-förlaget, Bjästa 1983, s. 63. Bilaga 2: Trysunda-
Bäck flyttande mindre folkskolas stationer 1901-1920 
68 Dagbok och examenskatalog, Nätra skolor 1878-1896, Examenskatalog Nätra skolor 1893-1901, Centralarkivet, 
Örnsköldsvik.  
69 Se Bilaga 2. Nätra skoldistrikt var indelade i tio mindre skolområden. Socknen hade 1901 två fast småskolor, tre fasta 
folkskolor och tio mindre folkskolor. Trysunda skola tillhörde Utby skolområde tillsammans med fastlandsbyarna Utby, 
Sörgård, Sjögom, Bäck och Genesön. (”Protokoll hållet vid Nätra församlings skolråds sammanträde i pastors expeditionen 
Fredagen den 1 Nov. 1901,” Centralarkivet, Örnsköldsvik). 
70 ”Skolpliktiga barn tillhörande Trysunda rote 1906”, Centralarkivet, Örnsköldsvik. Undervisningen avslutades på Trysunda 
den 15 november varvid skolan flyttade till Strängön mellan 17 november 1906 och 14 februari 1907, (jullov 15/12-1/1) för 
att sedan förläggas i Bäck mellan 16 februari och 31 maj. 
71 Dagbok för Nätra småskola 1886-1913, Centralarkivet, Örnsköldsvik. 
72 Länsstyrelsen 1975, s. 13.  
73 Dagbok för Nätra småskola 1886-1913, Examenskatalog, Nätra skolor 1893-1901, Dagbok med examenskalatog, Bergom 
och Tjörns skolor 1901-1917, Examenskatalog, Nätra skolor 1893-1901, Examenskatalog för Trysunda-Bäcks flyttande 
mindre folkskola 1915-1917, Centralarkivet, Örnsköldsvik. 
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Från att betyg och närvaro tidigare noterats i gemensamma volymer för hela församlingen, 
infördes vid Trysunda-Bäck flyttande mindre folkskola läsåret 1917-18 dagböcker med 
examenskatalog för varje enskilt läsår. Närvaro och betyg noterades av den undervisande 
lärarinnan i samma formulär. De nya förtryckta examenskatalogerna delade in eleverna i en 
småskoleavdelning (klass 1-3) och en folkskoleavdelning (klass 1-4), indelade på sex 
år/terminer. Klass 3 i småskolan och klass 1 i folkskolan överlappade dock varandra. Detta 
läsår börjar även ytterligare ett formulär ”Redovisning av läsåret” att bifogas, i vilka statistisk 
information kring undervisningen och eleverna fördes in. Dessa inkluderade även 
information om ansvarig lärarinna, dennes födelsedata, examensår, typ av examen, samt 
antal undervisningstimmar. Detta formulär skrevs i två exemplar, varvid ett bifogades till 
årets dagbok med examenskatalog, medan ett skickades in till kommunens 
Folkskolexpedition.74   
 Mellan 1920-1932 genomgick Trysunda skola flera förändringar. Från 
höstterminen 1920 blev skolan fast, med halvtidsläsning under både höst- och vårtermin 
samtidigt som växelvis undervisning börjar tillämpas, något som tidigare inte förekommit.75 
Läsåret 1921-22 undervisades småskolan 15/8-13/10 1921 samt 15/3-16/5 och 
folkskoleavdelningen på de övriga tiderna. Läsåret 1926-27 ändras visserligen skolans 
beteckning från D2 (halvtidsläsande fast skola) till D1 (heltidsläsande skola) men i 
”Redovisning av läsåret” framgår av lärarinnans noteringar att vid skolan bedrevs ändå 
växelvis undervisning och halvtidsläsning. Ett schema från läsåret 1925-26 visar att 
småskolans elever undervisades tisdagar, torsdagar och lördagar medan folkskolans elever 
undervisades måndagar, onsdagar och fredagar.76 Varannandagsläsningen pågick fram till 
och med vårterminen 1929 varefter skolan övergick till heltidsläsning. Under läsåren 1932-
33 och 1933-34 tillämpades dock halvtidsläsning igen för att återgå till heltidsläsning 
påföljande läsår. Ingen förklaring till bytet har dock påträffats.  

Andra förändringar berörde klassbeckningar och betygsättning. Läsåret 1922-
23 började en ny typ av förtryckt examenskatalog att användas i vilken klassbeteckningarna 
angavs från 1-6. Samma läsår började betyg även utdelas i slutet av både höst- och 
vårtermin. Detta pågick dock endast fram till läsåret 1927-28 varefter betyg endast 
utdelades en gång per läsår, i slutet av vårterminen. Därutöver förändrades skolans intag av 
nya elever, vilket från och med läsåret 1925-26 skedde vartannat år.77 I början av 1930-talet 
skedde även en administrativ förändring kring skolorna i Nätra församling då ansvaret för 
skolverksamheten överfördes från kyrkan till Nätra kommun.78  
  

                                                           
74 Skrivelse, Köpmanholmen den 10 maj 1946, Centralarkivet, Örnsköldsvik.  
75 Schema från tidigare läsår, 1919-20, visar att både småskole- och folkskoleavdelningen undervisades samtidigt, 
Centralarkivet, Örnsköldsvik. Detta var en rekommendation från normalplanen 1900 för skolor med endast en lärare (Bruce 
1940, s. 112). 
76 Schema läsåret 1925-26, Centralarkivet, Örnsköldsvik. 
77 Dagböcker med examenskatalog för Trysunda fasta mindre folkskola för läsåren 1920-1939, Centralarkivet, Örnsköldsvik. 
Under resterande delen av 1920- och 30-talen skedde intag läsåren 1926-27, 1928-29, 1930-31, 1932-33, 1934-35, 1936-37 
och 1938-39. Det förefaller ovanligt att barn började skolan vid sex års ålder, endast ett fall läsåret 1928-29 har påträffats. 
78 Nätra kommun, Kommunalnämnden, protokoll 1930-1938, ”Protokoll vid sammanträde med folkskolstyrelsen i Nätra 
skoldistrikt i kommunhemmet den 3 januari 1932”, Centralarkivet, Örnsköldsvik.  
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3. TIDIGARE FORSKNING 
Detta avsnitt är, som föregående, deskriptivt, och vart gränsen mellan tidigare forskning och 
bakgrund är inte helt given, men den avskiljare som använts i denna undersökning är de 
statliga utredningarna av folkskolans betygsättning som gjorts samt forskning fokuserad 
specifikt på de absoluta betygen och varför kvinnor valde småskolläraryrket, medan 
bakgrunden avses återge en mer kronologisk historisk översikt.      
 
3.1 Statliga utredningar och avhandlingar på folkskolans absoluta betyg 1940-1960 
Det slutbetänkande som 1939 års betygsutredning publicerade 1942 baserades på 
information om betygsläget från ett hundratals små- och folkskollärare från hela Sverige. I 
detta fastslogs att större likformighet kring betygen var en nödvändig förändring för att 
kunna säkerställa antagningen till läroverken. Flertalet problemområden så som lärares 
individuella målformuleringar till användning av glidande betygsskalor identifierades, medan 
förslag på reformer så som införandet av standardprov, tydligare central kontroll och 
officiella betygsanvisningar förordrades.79 Betygsutredningens slutbetänkande och deras 
publicering av de första provisoriska betygsanvisningarna kan initialt ha uppfattats som 
kulmen av, och svaret på, en längre debatt, men det blev snarare startskottet för en 
segdragen utveckling som skulle kantas av ytterligare utredningar och skolberedningar utan 
att något tydligt förändrades.80    
 En av de första akademiska avhandlingarna på folkskolans betyg som 
publicerades 1947 (Gunnar Boalt, Skolutbildning och skolresultat för barn ur olika 
samhällsgrupper i Stockholm) och berörde visserligen folkskolebetyg innan publiceringen av 
de första provisoriska betygsanvisningarna 1940, men dess fokus på barns intelligens och 
samhällsklass lämnar mycket att önska ur ett modernt reliabilitetsperspektiv. Medan vissa av 
Boalt resultat ändå förefaller rimliga, som kopplingar mellan barns betyg och fädernas 
socialgrupp, så uppfattas hans antaganden om högre intelligens hos barn i stadsmiljö som 
mycket daterad och orimlig då urvalsgruppen endast utgjordes av barn i huvudstaden. Likväl 
som att han utgick från det antagandet för att argumentera för behovet av 
utbildningssatsningar endast i storstäderna.81           
 Olle Flodbys avhandling Betygsgivning i folkskolan (1957) är dock mer relevant 
än Boalts då han inledningsvis ställde frågan hur de provisoriska betygsanvisningarna, 
standardprov och den prövningsfria antagningen till läroverken hade påverkat folkskolans 
betygssättning. Medan undersökningens avgränsning till Stockholms stad och tolv 
intilliggande förorter för åren 1940, 1943 och 1948-1953 hade ett tydligt stadsperspektiv så 
som Boalt, så förefaller Flodbys urvalsgrupper och hans fokus på ett rent statistiskt underlag 
mer reliabelt än Boalts. Flodbys undersökning, vilken omfattande nio ämnen i folkskolans 
fjärde årskurs, visade dock på fortsatta brister och olikheter i betygsättningen. Inte bara det, 
resultaten indikerade även att 1940 års betygsanvisningar snarare lett till att en spridning av 
betygen ökat, att fler betygsgrader börjat användas och att Ba-betygets betydelse hade 
urholkats.82 Resultaten från Flodbys undersökning tydliggjorde därmed att problematiken 

                                                           
79 SOU 1942:11. 
80 Mellan 1940-1959 genomfördes ytterligare två statliga utredningar; 1940 års skolutrednings betänkanden och 
utredningar, vilken publicerades 1945 samt 1957 års skolberedning, Flyttning, kvarsittning och utkuggning i högre skolor i 
relation till folkskolans betygssättning som publicerades 1959.  
81 Gunnar Boalt, Skolutbildning och skolresultat för barn ur olika samhällsgrupper i Stockholm, P. A Norstedt & söner, 
Stockholm 1947. 
82 Flodby 1957. 
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inte bara fortsatt utan att den blivit större, vilket följaktigen motiverar de statliga 
utredningar som efterföljde 1939 års betygsutredning.  
 Vad som ovan utredningar och avhandlingar dock inte tydliggjorde var hur 
olikheterna i betygsättningen såg ut eller i detalj diskuterade vad dessa skillnader kunde 
bero på. Detta gjorde dock Gösta Cavonius i sin undersökning av den finska folkskolan, vilken 
använde ett liknande betygsystem som den svenska. Cavonius undersökte, så som Boalt och 
Flodby, fjärdeklassares betyg och fokuserade på 1950-talet i Betygssättningen i folkskolan 
(1961). De finska lärarna hade, till skillnad från de svenska, få anvisningar vid tidpunkten om 
vilka betyg som skulle tilldelas och hur de skulle fördelas.83 Hans undersökning visade tydligt 
att flickor hade bättre omdömen än pojkar i skrivning och läsning, och att skillnaderna var 
betydligt större i små skolor där pojkar och flickor undervisades gemensamt till skillnad från 
stadsskolor med könssegregerad undervisning. På frågan varför spekulerade Cavonius om 
dessa skillnader kunde kopplas till den betygsättande lärarens kön och om denna valde att 
favorisera elever av sitt eget kön. Han fann inte någon större skillnad i hur flickor blev 
bedömda av manliga och kvinnliga lärare, men upptäckte att pojkar var mer benägna att 
tilldelas lägre betyg av kvinnliga lärare. Han menade därför att den ökning i pojkars betyg 
som han noterade mellan 1951 och 1955 kunde härledas till lärarnas vilja att utjämna 
skillnaderna, dock utan att förtydliga om det handlade om att pojkarna blivit bättre eller om 
lärarna använde en kompensatorisk bedömning. Samtidigt var han tydlig med att påpeka att 
undersökningens ringa omfattning endast kunde visa på en tendens.84  

Enligt Cavonius var det tydligt att kunskaperna eleverna fick, hur dessa 
bedömdes, vad som bedömdes och vilka betyg de fick styrdes av omständigheter kopplade 
till den stora friheten och den svaga centrala styrningen av den finska folkskolan. Det största 
problemet var dock att betyg och bedömning inte var enhetliga eftersom lärarna själva 
bestämde mål och måluppfyllelse, vilket innebar att betygsättning blev väldigt godtycklig.85 
Cavonius undersökning kontextualiserar därför många frågor som aldrig ställdes eller 
lämnades obesvarade i Boalts och Foldbys avhandlingar, likväl som att den ställer frågor om 
orsaker och tar med de betygsättande lärarna som en möjlig förklaring. 

Denna översikt av forskning på de absoluta betygen är allt annat än 
omfattande, men dessa fyra undersökningar utgör majoriteten av den forskning som gjorts 
och som är baserade på ett statistiskt material. Samtliga undersökningar innehåller förvisso 
hänvisningar till annan forskning som utfördes på 1940- och 50-talen, men det är antingen 
forskning om inte publicerats eller gjorts tillgänglig för en vidare publik. Även fast 
undersökningarnas ålder innebär att flera forskningsmetoder, resultat och slutsatser kan 
upplevas som förlegade ur ett modernt perspektiv och synsätt på betyg och betygsättning, 
så bidrar de till att visa på hur eftersatt det aktuella forskningsläget är och har varit.   

 
3.2 Att utbildas till småskollärarinna – ett förstahandsval val eller ett val av 
omständigheterna?  
De verksamma lärarna inom mindre folkskolan var i första hand småskollärarinnor. För att 
tydligare förstå lärarinnornas betygsfördelning måste även motiven, villkoren och 
förutsättningarna till varför kvinnor valde att söka sig till skolans värld uppmärksammas. 
Från början fanns inga utbildningskrav för att jobba inom småskolan, de som rekryterades, 
vanligtvis kvinnor, blev antingen utvalda av församlingens präst, en förälder eller manlig 

                                                           
83 Cavonius 1961, s. 15. 
84 Ibid. 1961, s. 33-35. 
85 Ibid. s. 35, 81. 
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folkskollärare.86 Sättet som detta återges i litteraturen framgår att det ansågs vara ett 
privilegium att utses, samtidigt som tillbörlig tacksamhet var förväntad. Den kvinnliga 
småskolläraren var ett billigare alternativ och kategoriserades därmed redan från 
undantagsformernas tillkomst, längst ner i skolans hierarki.87  

I början av 1900-talet uppstod dock ökade krav på mer allmänbildade lärare 
med bredare ämneskunskaper och en önskan om en lärarutbildning som till större del vilade 
på vetenskaplig grund.88 I sin avhandling Tidig småskollärarutbildning (1987) undersökte 
Sven Ekwall hur småskollärarutbildningen formaliserades och utvecklades från en tjänst utan 
krav på utbildning till krav på genomfört lärarseminarium. Ekwall visade på hur behovet för 
en tydligare skola och utbildning tydliggjorde krav på en mer grundläggande lärarutbildning 
och mer kompetenta lärare. Denna utveckling sammanföll med statens försök att införa en 
tydligare reglering av folkskolan och dess undervisning.89 Samtidigt tydliggjorde Christina 
Florin i sin avhandling, Kampen om katedern (1987), att småskollärarutbildningen länge 
försummades av staten som ansåg att det var ett lokalt ansvar. Det räckte med att det fanns 
en manlig folkskollärare som kunde övervaka och ge småskollärarinnan den kunskap hon 
behövde. Det var även så de första småskollärarutbildningarna strukturerades när de väl 
kom till stånd, med de manliga folkskollärarna som ansvariga lärare, vilket tydligare 
säkerställde undantagsformerna och småskollärarinnornas underordning.90  

Inom skolans väggar fick lärarinnorna trots allt en stark maktposition. Genom 
betygsättningen avgjorde de vem som var begåvad och vem som inte var det, och de hade 
ett stort inflytande över barnens tankar, beteenden och normer genom att fastställa vad 
som var rätt och fel.91 Småskollärarinnans omständigheter och förutsättningar att undervisa 
och sätta betyg var till följd av detta oändligt och samtidigt begränsat. Den tydliga kontrollen 
i klassrummet hade liten motsvarighet utanför skolans fyra väggar, vilket samtidigt 
ifrågasätter småskolläraryrket som ett attraktivt förstahandsval.   

Valet att bli småskollärarinna var även något Margaretha Mellberg diskuterade 
i sin avhandling Pedagogen och det skrivna ordet (1996). Hon lyfte fram tre antaganden till 
varför kvinnor valde småskolläraryrket framför folkskolläraryrket; småskollärare blev den 
som inte passade som folkskollärare; småskollärarutbildningen kom till eftersom det 
behövdes en underordnad grupp lärare; småskollärarutbildningen var kortare än 
folkskollärarutbildningen och inte lika kostsam. Medan det första antagandet avvisades, 
fanns det hos det andra antagandet, enligt Mellberg, intressanta aspekter sett till 
utvecklingen från ett ovanifrån perspektiv och de politiska beslut och debatter som pågick. 
Det fanns dock vissa frågor som Mellberg föreföll sakna tydliga svar på, men hon uteslöt inte 
det andra antagandet. Det tredje antagandet lyftes fram som ett logiskt resonemang, någon 
med begränsade resurser valde knappast det dyraste alternativet. Hon betonade dock att 
antagandet utgick från att valet att bli småskollärarinna innebar en förbättring och 

                                                           
86 Ingrid Hartman Söderberg, ”Från filantropi till kommunal politik. Med tre systrar, tre folkskollärarinnor i 
samhällsutvecklingen”, Samhällsbyggare i närmiljön. Kvinnliga och manliga förskollärares insatser i det lokala samhällslivet 
1860-1960, Ann-Kristin Högman, Lars Petterson & Sune Åkerman (red.), Årsböcker i svensk undervisningshistoria, Uppsala 
2010, s. 18. Florin 1987, s. 40. 
87 Mellberg 1996, s. 33. Marklund 1984, s. 28. Lars Pettersson, ”Jenny Nygren – en blåanlöpt småskollärarinna”, 
Samhällsbyggare i närmiljön. Kvinnliga och manliga förskollärares insatser i det lokala samhällslivet 1860-1960, Ann-Kristin 
Högman, Lars Petterson & Sune Åkerman (red.), Årsböcker i svensk undervisningshistoria, Uppsala 2010, s. 129. 
88 Hartman 2012, s. 170-171. 
89 Sven Ekwall, Tidig småskollärarutbildning. En studie med särskilt avseende på Malmölänet 1865-1884, Föreningen för 
svensk undervisningshistoria, Lund 1987. 
90 Florin 1987, s. 120.  
91 Ibid. s. 14. 
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statushöjning i jämförelse med att inte utbilda sig. Något vilket i sin tur bör ha indikerat att 
småskollärarinnor kom från ett lägre socialt skikt än lärarinnorna i folkskolan.92 Samtidigt 
visade Mellbergs undersökning att det inte var så stora skillnader i socialt ursprung mellan 
kvinnor vid de olika utbildningarna.93 Småskollärarutbildningens popularitet och de hårda 
antagningskraven vid seminarierna klargjorde snarare att de kvinnor som sökte sig till 
småskollärarutbildningen varken var obegåvade eller kom från de lägsta skicken av 
samhället, de var helt enkelt ute efter att förändra sin situation till det bättre.94 

Inga Elgqvist-Saltzman menade även hon i sin bok Lärarinna, Kvinna, Människa 
(1993), i likhet med Mellbergs tredje antagande, att frågan på vilken utbildning som valdes 
var rent praktisk och inte kunde besvaras utan att hela familjen togs med i beaktningen, 
eftersom familjens sammansättning och ekonomi hade en inverkan på det beslut som togs.95 
Att utbilda sig kunde vara ekonomiskt påfrestande om man inte erhöll stipendier eller hade 
föräldrar som kunde stå för kostnaden, speciellt om kvarboende i föräldrahemmet inte var 
möjligt under studietiden.96  
 Valet av att bli småskollärarinna berodde sannolikt inte bara på en enskild 
faktor, utan bör ha varit ett val som påverkades av en rad olika samverkande faktorer, allt 
från egna viljan, den ekonomiska kostnaden, familjens stöd, likväl som den individuella 
förmågan och kunskapen. Något som dock tydligt framkommit i litteraturen är att oavsett 
vad som föranledde valet att utbilda sig, resulterade det i en ekonomisk och personlig 
självständighet som annars skulle varit svårt för en ogift kvinna att uppnå. 
 
 
 

 
 
 
 

 
  

                                                           
92 Mellberg 1996, s. 138-139. 
93 Ibid. s. 158.  
94 Ibid. s. 146, 167-168. 
95 Elgqvist-Saltzman 1993, s. 24. 
96 Ibid. s. 17-18. 
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4. TEORI OCH METOD 
I detta avsnitt presenteras först undersökningens teoretiska utgångspunkt, en definition av 
begreppet subjektiv bedömning, vilket efterföljs av en genomgång av den subjektiva 
bedömningens olika nivåer och aktörer applicerade utifrån ett lokalt skolorganisatoriskt 
perspektiv. Därefter följer en beskrivning av undersökningens metod och källmaterial, hur 
materialet hanterats, den information som valts ur, samt bortfall och diskrepanser i 
källmaterialet och avslutas med en diskussion av de metodologiska svårigheter som 
källmaterialet medför. 
 
4.1 Teoretisk utgångspunkt - att definiera subjektiv bedömning  
Den stora frågan är hur folkskolans betygsättning ska betraktas och förstås. Betyg är 
subjektiva till sin natur eftersom all form av bedömning på ett plan är subjektiv då den utförs 
av människor med egna uppfattningar och erfarenheter.97 Det innebär att argumentet att 
subjektiv information inte är användbar bara för att den är subjektiv inte är hållbart, 
eftersom det skulle invalidera många forskningsfält vilka baseras på en enskild tolkning och 
bedömning.98  

Hur ska då termen subjektiv bedömning tolkas? Wolmer Christensson 
definierade ordet bedömning i sin avhandling som ett värderande utlåtande, men menade 
att ordet bedömning är närbesläktat med ordet attityd, vilken åsyftar en viss hållning till en 
händelse eller individ och att det kan vara svårt att särskilja begreppen.99 Ordet subjektiv 
definierade Christensson som något som sker i två led, av någon och om någon eller något. 
Dess innebörd avser att utgå ifrån egna åsikter, uppfattningar och fördomar.100 Termen 
subjektiv bedömning bör därför anses vara en riktad handling om något av någon som både 
baseras på känslor och kunskap.101 

Subjektiv bedömning är tydligt kopplad till kontexten i vilken den utförs, men 
är även bunden till ”närhet och förtrogenhet för att fungera.” Bedömning kan därför även 
uppfattas som något hotfullt.102 Enligt Christensson hänvisas subjektiviteten i en bedömning 
till fem faktorer; hur bedömningen betraktas; vad som ligger till grund för bedömningen; vad 
bedömningen relateras till eller jämförs med; problemen att särskilja olika 
bedömningsaspekter samt bedömarens utgångspunkt. Dessa faktorer påverkar inte bara 
bedömmarreliabiliteten utan även validiteten.103   

Motsatsen till subjektiv (ostandardiserad) bedömning vilken baseras på 
erfarenhet och genererar olika resultat beroende på vem som utför bedömningen är 
objektiv (standardiserad) bedömning som baseras på tydliga anvisningar och genererar 
samma resultat oberoende av vem som utför bedömningen. Christensson menade att det 
finns en motsättning mellan dessa två definitioner utifrån antagandet att all bedömning 
utförd av människor är subjektiv eftersom alla har olika erfarenheter, förståelse och 
kunskap. Det betyder även att objektiv bedömning också kan generera olika resultat 

                                                           
97 Wolmar Christensson, Subjektiv bedömning som besluts- och handlingsunderlag, Göteborgs universitet, Göteborg 1995, s. 
25. 
98 Wedman 1978, s. 1. 
99 Christensson 1995, s. 155. 
100 Ibid. s. 156. 
101 Ibid. s. 155. 
102 Ibid. s. 25, 98. 
103 Ibid. s. 50. 
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förutsatt att den utförs av en människa med ett klart förhållningssätt till 
bedömningsverktyget.104 Subjektiv bedömning blir därför alltid en gradfråga.105  
 Medan subjektiv bedömning kan utföras i grupp eller enskilt finns även två 
typer av subjektiv bedömning, enskild och social. Men Christensson menade att vart gränsen 
mellan de två går är svår att avgöra, för även om det saknas socialt konstruerade anvisningar 
för hur bedömningen ska gå tillväga är det inte säkert att de går att särskilja.106  

Genom att applicera Christenssons definition för att problematisera de 
absoluta betygen skulle det innebära att svårigheterna med de absoluta betygen är inte att 
de är subjektiva, utan problematiken hör snarare ihop med hur subjektiviteten i sig ska 
betraktas, vems den är och hur subjektiviteten styrde lärarnas betygssättning. Detta kan 
visserligen innebära en begränsning i hur betygen används och den information som 
forskning på betygen kan ge. Stora jämförelser mellan olika distrikt och skolor kommer, på 
grund av den ojämna betygsättningspraktiken, inte generera användbara resultat. Samtidigt 
är det svårt, om inte omöjligt, att få kunskap om vad lärarna bedömde och betygsatte. En 
mindre studie som utgår ifrån enskilda betygsättare däremot kan tydliggöra vilka lärarna var, 
vilka betyg de använde och hur dessa fördelades mellan olika elevgrupper, vilket öppnar upp 
för diskussion kring subjektivitetens påverkan.  
 
4.1.1 Folkskolans subjektiva bedömningskultur- nivåer och aktörer 
Subjektiviteten i det absoluta betygssystemet var tydligt kopplad till lärarna och deras 
bedömning och betygsättning, men subjektiviteten måste även förstås som ett resultat av en 
social process väl förankrad i samhällsstrukturen. Det var ett system som både var 
centraliserat och decentraliserat på det sätt att målen var centralt reglerade medan 
undervisningen reglerades lokalt, samtidigt som resultat skulle redovidas och kontrolleras 
från centralt håll. Undervisningen i folkskolan var, liksom kyrkans undervisning, en 
”samhällelig angelägenhet” som involverade flertalet aktörer.107 Skolan, utbildning och betyg 
var något som kunde användas på olika sätt av många olika grupper och hade inte enbart ett 
syfte eller mål.108 

Lärarnas roll och deras betygsättning bör därför endast betraktas som det 
slutliga ledet i ett betydligt större sammanhang. För att tydliggöra detta används 
Christensons definition av den subjektiva bedömningens tre nivåer, samhällsnivå, 
organisationsnivå och individnivå.109 Dessa tre nivåer kan lätt appliceras på folkskolans 
struktur och organisation och synliggöra de aktörer och nivåer som utgjorde en viktig del i 
skapande av folkskolans subjektiva bedömningskultur; lokalsamhället (samhällsnivå), skolans 
organisation (organisationsnivå) och lärarna (individnivå).  

För att förklara den första nivån, samhällsnivån, används Johannes Westbergs 
utgångspunkt att det lokala samhället spelade en betydligt större roll i hur folkskolan 
utvecklades på landsbygden. Westberg hävdade bland annat att folkskolan inte enbart växte 
fram för att ge överhögheten ett sätt att kontrollera massorna, eller för att uppfylla statens 
önskan att sprida nationalism genom hembygds- och medborgarkunskap. Enligt Westberg 
går det inte att se framväxten av folkskolan som enbart ett samhälleligt behov, eftersom det 

                                                           
104 Christensson 1995, s. 25. 
105 Ibid. s. 170. 
106 Ibid. s. 2. 
107 Vetenskapsrådets rapportserie, 2:2010, s. 33. 
108 Johannes Westberg, Att bygga ett skolväsende. Folkskolans förutsättningar och framväxt 1840-1900, Nordic Academic 
Press, Lund 2014, s. 306. 
109 Christensson 1995, s. 171. 
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blir för enkeltspårigt med tanke på hur många olika processer som var involverade och att 
man istället måste titta närmare på de lokala skoldistrikten, deras finanser och 
organisation.110 Westbergs ansats kan alltså tolkas som att framväxten av folkskolan 
handlade mer om en församlingsformeringsprocess, snarare än en statsformeringsprocess 
vilket automatiskt tillskriver församlingarna och de lokala skolråden en mer central roll i 
utvecklandet av skolväsendet.  

Den andra nivån, vilken innefattade folkskolans organisation och dess behov, 
förstås bäst genom Mats Sjöbergs begrepp, det lokala samtycket, vilket innebar att den 
lärare som bäst kunde tillgodose det lokala behovet anställdes. Det handlade om hur olika 
meriter jämfördes och värderades och vem eller vilka som ansvarade för beslutsfattandet. 
En anställning kunde därmed baserads på ren godtycklighet och tillfällighet snarare än 
utbildning och erfarenhet. Det fanns från centralt håll, enligt Sjöberg, en uppfattning att man 
genom lokal tillsättning anställde de lärare med meriter som var bäst anpassade till de lokala 
behoven. Vidare ansågs att det inte gick att garantera att den bästa läraren anställdes även 
om kommunerna tvingades att anställa lärare som hade de bästa meriterna.111  

På den sistnämnda nivån, individnivån, var läraren och dennes bedömning och 
betygsättning. För att tydliggöra denna nivå och lärarens dualistiska och komplicerade 
ställning hänvisas till Florin som både tydliggjorde lärarinnornas makt likväl som deras 
underordning inom systement; de var ”inte bara sociala marionetter utan också 
civilisationens pionjärer.”112 Medan läraren och betygen ingick i en tydlig 
maktutövningsprocess över barnen men även över föräldrarnas uppfostran via 
ordningsbetyget, så påverkades den dock av vart skolan låg, vart eleverna bodde och vilken 
samhällsklass de tillhörde. För elever från en lägre samhällsklass där högre utbildning inte 
var en möjlighet är det troligt att anta att betygens betydelse och makt över deras framtid 
urholkades än för den som skulle läsa vidare.113  

Dessa tre nivåer och aktörer ingick i en gemensam process vilket utgjorde den 
lokala skolorganisationen. De var alla beroende av de andra nivåerna och påverkade därför 
varandra kontinuerligt. I slutändan var det även något som påverkade själva betygsättningen 
vilket, även om det var det sista ledet bedömningsprocessen, inte var utgångspunkten för 
den subjektiva bedömningskultur som utvecklats inom folkskolan.   
 
4.2 Beskrivning av metod, källmaterial, urval och hantering 
Som grund för denna undersökning ligger ett kvalitativt material, dagböcker och 
examenskataloger från Nätra församlings folkskolor, förvarat vid Centralarkivet i 
Örnsköldsvik. Material från folkskolan innefattar, utöver examenskataloger, huvudböcker, 
dagböcker och årsredovisningar, samt diverse lösa läraranteckningar och scheman. I 
huvudböckerna, eller in- och utskrivningsböckerna, noterades när eleven skrevs in och 
slutade skolan. De innehåller uppgifter om elevens födelsedata, målsman och hemvist. 
Examenskatalogerna innehåller information om eleven och dennes betyg, men även 
födelsedata, målsman, hemvist, årskurs och antal närvarande dagar. Dagböckernas funktion 

                                                           
110 Westberg 2014, s. 307. 
111 Sjöberg 2010, s. 140-143. Detta anställningsförfarande mottog en hel del kritik från fackligt håll eftersom det främjade 
lärare som redan var lokalt kända. Skolråden ansågs, bland annat, sakna kvalifikationer för att bedöma lärarnas meriter. 
112 Florin 1987, s. 14, 120. 
113 SOU 1938:29, s. 121. 
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var att registrera närvaro och frånvaro under tiden som undervisningen pågick, men även 
dessa innehåller information om elevens födelsedata, målsman och hemvist.114  

Det empiriska underlaget för denna studie insamlades i tre omgångar. 
Examenskatalogerna fotograferades på plats istället för att skrivas av för hand, både för att 
göra originalmaterialet tillgängligt under hela processen och därmed underlätta arbetet, 
men även för att minimera misstag och oklarheter. Fotografierna överfördes till dator, 
namngavs och sorterades därefter kronologiskt efter läsår. Utöver betygen i sig, den 
information som ansågs relevant var de variabler som kunde användas för att dela in 
eleverna i olika grupper; aktuellt läsår, elevens kön, födelsedata, betyg, årskurs, ålder och 
betygsättande lärare. Då delar av informationen saknade numeriska värden gjordes därför 
först en sammanställning av de utvalda variablerna för hand och de som inte var av 
numerisk karaktär (kön, betyg, betygsättande lärarinna) tilldelades ett numeriskt värde för 
att kunna analyseras statistiskt. En kodnyckel för de nya numeriska variablerna upprättades, 
med det ursprungliga variabelnamnet och det tilldelade numeriska värdet. Det ursprungliga 
kvalitativa materialet omvandlades därmed till ett kvantitativt material efter bearbetning. 
Den sammanställda informationen matades därefter in i ett Excelldokument i kronologisk 
ordning och importerades till SPSS för att möjliggöra en mer longitudinell översikt och 
avancerade uträkningar vilka redovisades i historgram, korstabeller och flerfältstabeller. 
  Den här underökningen har både en kvantitativ och kvalitativ inriktning, 
litteraturunderlaget och källmaterialet är kvalitativt, men det senare har även kvantifierats 
för att kunna visa hur betygen fördelades mellan olika grupperingar av elever. Kvalitativt och 
kvantitativt beskrivs dock oftast som två olika typer av metoder, vilket inte existerar enligt 
Rodney Åsberg, det finns inte något som heter kvalitativ eller kvantitativ metod.115 Oavsett 
hur man definierar kvalitativt och kvantitativt så särskiljer de sig i fråga om metod och 
analys, men är samtidigt även bundna till varandra, speciellt med tanke på att ett kvalitativt 
material oftast kan kvantifieras. Ofta kombineras dessa två perspektiv då det kan hjälpa till 
och förklara och berika förståelsen för forskningen.116 Det är framförallt vanligt inom 
historiskt inriktad forskning, så som i denna undersökning, där källmaterialet redan är 
skrivet, och för vilken förståelsen är extra viktig eftersom historisk forskning endast kan 
sträva mot att rekonstruera verkligheten utifrån källmaterialet.117 Likväl som det kvantitativa 
och kvalitativa arbetar i unison, spelar därmed även det ursprungliga källmaterialet och 
textmaterialet en viktig roll i att skapa en kontext utifrån vilka ytterligare tolkning och analys 
kan genomföras. 
 
  

                                                           
114 Information om eleverna i små- och folkskolan i Nätra registrerades under en lång tid i tre separata register och många 
mindre skolor registrerades i samma volym. Det var först i slutet av 1910-talet som varje enskild skola började registrera 
sina elever i individuella examenskataloger. Vid samma tid började även dagböckerna och examenskatalogerna kombineras, 
vilket innebar att närvaro och betyg skrevs ner i samma formulär. 
115 Rodney Åsberg, ”Det finns inga kvalitativa metoder – och inga kvantitativa heller för den delen. Det kvalitativa-
kvantitativa argumentets missvisande retorik,” Pedagogisk Forskning i Sverige, Årg. 6, Nr. 4, 2001.  
116 Joseph Check & Russel K. Schutt, Research methods in education, Sage, Thousand Oaks, California, 2012, s. 11. Göran 
Ahrne & Peter Svensson, ”Kvalitativa metoder i samhällsvetenskapen”, Handbok i kvalitativa metoder, Göran Ahrne & Peter 
Svensson (red.), Liber, Malmö 2013, s. 14. 
117 Cohen, Manion & Morrison 2007, s. 191. 



20 
 

4.2.1 Diskrepanser i källmaterialet 
Källmaterialet är mycket tydligt skrivet och erbjöd få svårigheter i registreringen, men vissa 
diskrepanser har ändå uppmärksammats. Läsåren 1917-19 redovisades elever från Trysunda 
och Bäck på samma sidor, det enda som avskilde var hemvist och om betyget noterats som 
satt hösttermin eller vårtermin. Vid redovisning av antalet elever inskrivna vid skolan har 
därför föregående nämnda variabler använts för att återskapa det ungefärliga totala antalet 
elever. Läsåret 1921-22 noterades även betyg i kolumnen för höstterminen för några elever, 
medan det för vissa noterades i kolumnen för vårterminen. Samtliga elever med hemvist på 
Trysunda med ett angivet betyg har medtagits i undersökningen för det aktuella läsåret.  

Det råder även en viss oklarhet kring betygsättningen läsåret 1929-30. Enligt 
läsårsredovisningen hade skolan utöver ordinarie lärarinna Julia Söderberg haft två vikarier 
anställda, en på höstterminen och en i slutet av vårterminen. Anna Sundström vikarierade i 
maj-juni 1930 och var den som skrev under ”Redovisning av läsåret” och efter granskning av 
examenskatalogen förefaller två distinkta handstilar gå att utläsa. Medan Julia Söderberg 
hade en mer kursiverad handstil förefaller Anna Sundström använt ett skrivsätt mer likt 
tryckta bokstäver. Eftersom Sundström endast vikarierade i en månad förutsätts att betygen 
i första hand baserats på Söderbergs bedömning, även om hon inte förde in alla betyg i 
examenskatalogen. Detta omfattade betygsättningen av tretton elever.    

Diskrepanserna i examenskatalogerna har således varit få, vilket med största 
sannolikhet kan tillskrivas lärarinnornas nitfullhet.     
 
4.2.2 Bortfall 
Under den manuella inmatningen av materialet har givetvis vissa beslut behövt tas i relation 
till den behandlade informationen, speciellt kring bortfall. Elever som i examenskatalogen 
inte blev betygsatta har inte tagits med i det specifika läsårets elevtotal, likaså elever som 
hade avflyttat eller avlidit innan läsårets betyg satts. Däremot har elever som inte hade sin 
registrerade hemvist på skolan, men som bodde på ön, deltog i undervisningen och fick ett 
betyg i slutet av läsåret medtagits. Under de år skolan delade ut betyg två gånger per läsår 
har vårterminens betyg använts. Sammanlagt rör det sig om cirka ett dussintal elever som 
uteslutits ur undersökningen på grund av ovan angivna omständigheter. Eftersom 
majoriteten av dessa saknat ett terminsbetyg anses detta inte påverka själva 
betygsundersökningen som sådan, även om det påverkar informationen kring det totala 
antalet elever som var inskrivna vid skolan under vissa perioder.     
 
4.2.3 Metodologiska svårigheter kring det kvalitativa källmaterialet118 
Hanteringen av examenskatalogernas betyg har bjudit på flera svårigheter i försöken att 
tolka dess innebörd och betydelse. Vad betygen representerade, vilken typ av bedömning de 
vilade på, vad som hade blivit bedömt, eller vilken kunskap som eleverna ansågs besitta är 
omöjliga att besvara från tillgängligt material. Det enda möjliga perspektivet som går att 
anta är ett lärarperspektiv. Genom att utgå ifrån Christenssons definition av subjektiv 
bedömning så borde därför dessa betyg representera vad den betygsättande läraren ansåg 
om elevens kunskap/person. Huruvida detta överensstämde med elevens egentliga 
kunnande hamnar dock utanför ramen av denna undersökning. Detta kan förvisso anses 
hämmande på analysen av resultaten, vilket medgives är en möjlig begränsning, men det 

                                                           
118 Maria Bergman, Learning one’s letters. A comparative study of grades in reading in Selånger parish among children and 
youths between 1823, 1845 and 1862, (opublicerat examensarbete för lärarutbildningen), Institutionen för idé-och 
samhällsstudier, Umeå universitet, Umeå 2011, s. 15. 
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innebär inte att betygen, från ett lärarperspektiv, inte går att analyseras. Så länge möjliga 
begränsningar uppmärksammas och diskuteras och svårigheterna tydliggörs bör det stärka 
analysernas validitet för denna specifika undersökningsgrupp och skola.  

Samtidigt som undersökningar på äldre tiders betyg medför en del problem och 
svårigheter, erbjuder de på samma gång en insikt i hanterandet av betygen, om inte en 
bredare förståelse för hur själva betygsättningsprocessen har utvecklats. Om de kyrkliga 
husförhörens betyg, med sin omfattande problematik, kan användas för att göra ungefärliga 
uppskattningar av den svenska läskunnigheten så bör även folkskolans absoluta betyg, vilka 
utifrån ett källkritiskt perspektiv inte brottas med lika många svårigheter, kunna användas 
för att utveckla den övergripande förståelsen för betygssystemet i sig, betygsättningen och 
hur betygen fördelades.      

Beskaffenheten hos både husförhörens betyg och folkskolans absoluta betyg 
utgick ifrån liknande premisser och speglade likartade processer då ömse system vilade på 
en tydligt subjektiv bedömning. Samtidigt är omständigheterna kring betygssystemen 
mycket olika, vem som gjorde bedömningen och vem som skrev ner betyget och sedan förde 
in det i husförhörslängden är vid de kyrkliga husförhören mycket oklart, vilket även då 
innebär att frågor som vem? när? var? och hur? till stor del förblir obesvarade, speciellt i 
stora församlingar med både präst och adjunkter. Det sänker även betygens tillförlitlighet. 
Tillförlitligheten kring vem som skrev ner betygen i folkskolan måste därför anses stor. I 
Nätras examenskataloger från det tidiga 1900-talet var det inte ovanligt att den 
betygsättande läraren signerade sitt namn och datum för betygens sättande längst ner på 
sidan. Från slutet av 1910-talet då individuella examenskataloger infördes, tydliggjordes 
ytterligare vem, när och under vilka omständigheter som betygen satts då läraren uppgifter 
alltid skrevs in, likväl som att datum för terminens eller läsårets examensförhör noterades.  

Betygsättaren i folkskolan hade även en pedagogisk utbildning till skillnad från 
prästerskapet, huruvida detta inbegrep kunskap i betygsättning ska låtas vara osagt, men de 
hade i alla fall ungefärliga anvisningar till vad ett ämne skulle avhandla och därmed även en 
vag instruktion om vad som skulle examineras. Införandet och tillämpningen av 1919 års 
undervisningsplan med sin mer detaljerade kunskapsnivå för varje årskurs bör även sannolikt 
ha underlättat betygsättningen för lärarna. För prästerskapet var den tydligaste anvisningen 
kring vem som förtjänade det högsta betyget i läsning hämtat från 1811 års katekes vilken 
föreskrev att den bästa läsaren skulle kunna läsa en text för en dold publik utan att åhörarna 
skulle kunna avgöra om personen läste eller talade fritt.119  

Samtidigt som jämförbarheten hos husförhörens betyg och de absoluta 
betygen bör och ska ifrågasättas mellan olika betygsättare, bör ändå folkskolans betyg kunna 
anses mer tillförlitliga än kyrkans på grund av ovan nämnda undervisningsplan även om det 
är oklart hur lärare valde att tillämpa densamma. Till jämförbarheten kan även lärarens 
tolkning av betygen kopplas, likväl som vilka mål läraren formulerat för sitt/sina ämnen, 
vilket stoff som valts ut och vilket betyg en viss kunskap skulle motsvara.    

Det bör även påpekas att medan undervisningsplanen 1919 tydligt avskilde på 
kunskapsnivåerna i de olika årskurserna så måste det uppmärksammas att betygen i de olika 
årskurserna motsvarade olika kunskapskrav. Ett visst betyg skiljde sig således mellan en elev 
i folkskolans första årskurs och folkskolans fjärde årskurs. Detta ingår förvisso inte i denna 
undersökning men innebär att jämförelser mellan betyg i olika årskurser måste hanteras 
mycket varsamt och efter tydliga premisser så att det som faktiskt avses mätas mäts.  

                                                           
119 Egil Johansson, En studie med kvantitativa metoder av folkundervisningen i Bygdeå socken 1845-1873, Umeå universitet, 
Umeå 1972, s. 83. 
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Slutligen bör även de svårigheter som rör hur betygen tolkas idag och vilka moderna kriterier 
som används för att kategorisera betygen och dess betydelse uppmärksammas, speciellt 
med tanke på betygens skriftliga omdömen och hur ordens innebörd kan ha ändrats över tid. 
Vidare kan själva registreringen av betygen och omvandladet till numeriska värden tas med i 
beräkningen. Även om registreringen är gjord utifrån materialet och först skrevs ner för 
hand, för att senare matas in digitalt, kan inte misstag uteslutas. Dessa bör dock vara så pass 
få i antalet att de inte har någon nämnvärd påverkan på slutresultaten.  
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5. RESULTAT OCH ANALYS  
I följande avsnitt redovisas undersökningens resultat och analys av densamma löpande. 
Avsnittet är strukturerat att följa frågeställningarnas ordning och speglar även den subjektiva 
bedömningens tre nivåer presenterad i teoriavsnittet. Med utgångspunkt i de undervisande 
lärarinnorna (individnivå) presenteras i första hand lärarinnornas bakgrund och koppling till 
det lokala samtycket (organisationsnivå/samhällsnivån). Därefter följer en genomgång av 
betygsfördelningen bland de olika elevgrupperna (kön, klass, ålder) och jämförelsen i 
betygsfördelning mellan de två undervisande lärarinnorna för att avslutas med en 
avslutande diskussion kring subjektivitet, vilken åter knyter an till subjektivitetens tre 
bedömningsnivåer.   
 
5.1 Lärarinnorna vid Trysunda skola 1921-1939 
Lärarinneyrket innebar en relativt ensam tillvaro, för även om lärarinnorna kom från samma 
sociala skikt som de undervisade bland så representerade de bildning och kunskap. Det ingav 
enligt Sjöberg både social status och respekt, men kan även ha inneburit en distans till den 
övriga befolkningen, speciellt i relation till den maktposition över elever och deras föräldrar 
som lärarinnorna intog som bedömare.120 Å andra sidan fanns samtidigt en förväntan på 
lärarinnornas deltagande i det lokala samhällslivet, vilket var oundvikligt på mindre orter.121 
På Trysunda skulle detta därför inneburit att lärarinnorna var en del av samhället, men 
samtidigt inte eftersom de endast stannade en kortare tid, inhyst hos någon av familjerna i 
fiskelägret. Detta var en situation som inte förändrades efter skolan byggdes 1909 då den 
inte hade någon tillhörande lärarbostad.122  

Eftersom examenskataloger från Trysunda-Bäck flyttande mindre folkskola 
saknas från början av 1900-talet så finns ingen bekräftad information kring vem eller vilka 
som undervisade vid skolan före 1913. Den första bekräftade småskollärarinnan var Anna 
Ottilia Hansson (f. 1884, Vibyggerå) anställd mellan 1913-1915. Hon efterföljdes av Elin 
Sandin (f. 1890, Ullånger) som undervisade på Trysunda under två terminer, hösten 1916 
och hösten 1917.123 Den under första världskriget stora lärarbristen124 förefaller även ha 
drabbat Trysunda-Bäcks flyttande skola eftersom ordinarie tjänst var markerad som vakant 
läsåret 1918-19. Tjänsten fylldes ut av två vikarier, Johanna Libell och Betty Göransson, båda 
utbildade småskollärarinnor.125 Hösten 1919 och läsåret 1920-21 stod småskollärarinnan Elsa 
Andersson (f. 1901, Nätra)126 för undervisningen innan tjänsten övertogs av 
nyutexaminerade småskollärarinnan Lindis Berglund som innehade den till slutet av 
höstterminen 1926. Hon efterträddes av småskollärarinnan Julia Söderberg, först som vikare 
och därefter som ordinarie lärarinna. Men, vilka var då dessa sistnämna två kvinnor, Lindis 
Berglund och Julia Söderberg, som båda blev kvar på sina tjänster i mer än ett läsår och som 
till och med bosatte sig på ön? 
 

                                                           
120 Sjöberg 2010, s. 149. Mårald 2013, s. 71. Florin 1987, s. 14. 
121 Elgqvist-Saltzman 1993, s. 108. 
122 Den första, och enda, småskollärarinna med eget hushåll på ön var Julia Söderberg, vilket endast tillkom genom hennes 
giftermål.  
123 Examenskatalog för Trysunda & Bäcks flyttande mindre folkskola åren 1915-1917, Centralarkivet, Örnsköldsvik. Se Bilaga 
5: Lärarporträtt och Bilaga 6: Lärarinnor vid Trysunda skola 1913-1952. 
124 Bruce 1940, s. 135.  
125 Examenskatalog för Trysunda & Bäcks flyttande mindre folkskola 1915-1917, Dagbok med examenskatalog för Trysunda-
Bäcks flyttande mindre folkskola 1917-1918, 1918-1919, 1919-1920, Centralarkivet, Örnsköldsvik. Se Bilaga 6. 
126 Dagbok med examenskatalog, Trysunda-Bäck flyttande mindre folkskola 1919-1920, 1920-1921, Centralarkivet, 
Örnsköldsvik. Se Bilaga 5 och Bilaga 6. 
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5.1.1 Lindis Berglund (anställd 1921-1926) 
Lindis Ceraline Berglund föddes (28/10) 1901 i Bredånger i Nätra församling. Hennes far Erik 
Olsson Berglund (f. 1867, Nätra) var torpare, och hennes mor, Johanna Charlotta Brodin (f. 
1876, Själevad) var dotter till en arbetare. Med endast en bror växte Lindis upp i en för 
dåtiden väldigt liten familj. Hon konfirmerades 1916 med ett a i konfirmationsbetyg. Var hon 
därefter genomgick sin utbildning till småskollärarinna är okänt, men hon stod registrerad 
som seminarieelev i Nätra församlingsbok 1914-1924, fortfarande boende hos föräldrarna. 
Hon hade enligt 1930 års församlingsutdrag fyra års skolbildning, till skillnad från tre år vilket 
förefaller ha varit gängse ibland majoriteten av församlingens invånare, vilket indikerar att 
hon genomgått en ettårig seminarieutbildning. Hon fick ut sin examen någon gång under 
våren 1921 och påbörjade sin första anställning vid Trysunda mindre folkskola höstterminen 
1921. Under perioden 1923-1927 var hon skriven på ön. I januari 1927 gifte hon sig med 
chauffören Johan Axel Ögren (f. 1894) också från Bredånger, varvid hon lämnade sin tjänst 
vid Trysunda skola. De bosatte sig i Bredånger och fick tre barn i snabb följd (1929, 1931, 
1933). Hon fortsatte vara registrerad som småskollärarinna i församlingsboken, men i 1930 
års församlingsutdrag blev hennes yrkestitel inte registrerad i kolumnen för huvudyrke eller 
biyrke, utan i samma kolumn som skolbildning. Det är oklart om hon fortsatte utöva sitt yrke 
efter sitt giftermål.127 
 
5.1.2 Julia Söderberg (anställd 1927- 1952) 
Julia Söderberg föddes (28/6) 1903 på Ulvön, Nätra, strax söder om Trysunda. Hennes far, 
Jonas Axel Söderberg (f. 1862, Nätra) försörjde sig som skomakare och sedermera 
salteriföreståndare. Han var son till en kronolots född i Gävle. Modern, Johanna Kristina 
Nordquist (f. 1872), dotter till en båtsman var själv född på ön. Familjen var stor, Julia växte 
upp med runt tio syskon. Hon konfirmerades 1919 med ett a i konfirmationsbetyg och 1925 
fick hon sin småskollärarinneexamen. Det finns inget i de andra församlingsböckerna som 
visar att hon varit folkbokförd på några andra orter än Ulvön och Trysunda inom 
församlingen, men enligt 1930 års församlingsutdrag hade hon senast inflyttat till 
församlingen från Härnösand 1925, en indikation att hon utbildat sig vid Härnösands 
småskollärarseminarium. Hon hade fyra års skolbildning till skillnad från gängse tre år, vilket 
tyder på att även hon genomgick en ettårig seminariekurs. Det är oklart vad hon gjorde 
mellan 1925-27. Hon blev under vårterminen 1927 anställd som vikarie vid Trysunda skola 
och skrev sig i samband med detta på ön. I mars 1929 gifte hon sig med Johan Birger 
Norgren (f. 1898, Själevad), en elektriker sedermera konsumföreståndare, även han boende 
på ön.128 Samma år födde hon även en son och familjen utökades med en dotter 1931. 
Familjen blev kvar på Trysunda och hon fortsatte undervisa vid skolan fram till sin 
pensionering 1952 varefter hon och hennes make sålde konsumverksamheten på ön och 
flyttade in till fastlandet.129 

                                                           
127 Dagbok med examenskatalog, Trysunda skola 1921-1922, 1922-1923, 1923-1924, 1924-1925, 1925-1926, 1926-1927, 
Centralarkivet, Örnsköldsvik. Folkräkningen 1880, 1890, 1900, 1910. Nätra kyrkoarkiv, Konfirmationsböcker, DI:4 (1914-
1922). Nätra kyrkoarkiv, Församlingsböcker, AII:3B (1914-1924), AII:3C (1914-1924), AII:4B (1925-1934), AII:4D (1925-1934). 
CBS – Födda, vigda, döda, 1860-1944. Statistiska Centralbyrån, Församlingsbokutdrag, Nätra församling 1930. Härnösands 
domkyrkoförsamlings kyrkoarkiv, Utflyttningslängder 1925-1934, Svar- Digitala forskarsalen, Riksarkivet. 
128 Julia Söderberg tog sin makes efternamn i samband med giftermålet 1929 och omtalades därefter som Julia Norgren i 
samtliga källor, men för enkelhetsskull kommer endast Söderberg att användas i denna undersökning. 
129 Dagböcker med examenskatalog, Trysunda skola (1926-1927 – 1951-1952), Centralarkivet, Örnsköldsvik. Folkräkningen 
1880, 1890, 1900, 1910. Nätra kyrkoarkiv, Konfirmationsböcker, DI:4 (1914-1922). Nätra kyrkoarkiv, Församlingsböcker, 
AII:3C (1914-1924), AII:4D (1925-1934). Statistiska Centralbyrån, Församlingsbokutdrag, Nätra församling 1930, Svar – 
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5.1.3 Överlämnandet 1926-27  
Lindis Berglund tjänstgjorde fram till och med höstterminen 1926 och hon satte då även 
höstens terminsbetyg. Julia Söderberg påbörjade sin tjänst vårterminen 1927 och blev 
därmed den som satte läsårets slutbetyg vid slutet av vårterminen. Skillnaderna i 
betygsättningen mellan höst- och vårtermin var förvånansvärt få. Den skilde sig endast i två 
fall, 13-åriga Astrid Lundgren i sjätte klass och 9-åriga Anna Lundström i första klass fick båda 
ett B under höstterminen, vilket senare höjdes till ett Ba. Betygen för de övriga fjorton 
eleverna förblev desamma höst- som vårtermin.130   
 Frågan är dock om detta bör anses konstigt, om det borde ha varit fler 
skillnader? Ett högre betyg borde ju indikera att det skett någon form av progression, men 
om det vore korrekt borde även det motsatta gälla, att övriga elever inte uppvisat någon 
progression, att de inte tillskansat sig mer kunskap. Samtidigt vore det inte otänkbart att 
Söderberg helt enkelt valde att förlita sig på Berglunds betygsättning eftersom hon hade mer 
erfarenhet av betygsättning och kände eleverna bättre. Även om Trysunda skola kanske inte 
var Söderbergs första tjänst så var hon ändå så pass nyutexaminerad att det förutsätts att 
hennes erfarenhet av betygsättning var ringa.  

Tidigare undersökningar har visat att det fanns en osäkerhet kring 
måluppfyllelse och betygsättning hos nyutexaminerade lärare, det senare tydligt 
ångestladdat som gärna undveks.131 Det är förvisso inte konstigt med tanke på att många 
nyblivna lärarinnor kom ut i arbetslivet utan att veta vad eleverna i en viss årskurs skulle veta 
eller hade någon uppfattning om vad som skulle bedömmas eller hur bedömningen skulle gå 
till. Enligt Elgqvist-Saltzman var många lärarinnor dåligt rustade för uppgiften, de hade 
ämneskunskapen men var ”didaktiskt föga skolade…” och kunde sakna ”praktisk kunskap om 
vardagliga och administrativa ting så som t ex att föra dagbok.”132 

Det är därför inte ett orimligt antagande att Söderberg tog stöd och förlitade 
sig på Berglunds terminsbetyg. Det innebär även att Astrid och Anna, enligt Söderbergs 
bedömning, uppvisade så tydliga kunskapsanskaffningar att hon frångick Berglunds 
terminsbetyg från hösten.   
 
5.1.4 Trysunda skolas lärarinnor och det lokala samtycket 
För att få en tydligare bild av en koppling mellan lärarinnorna vid Trysunda skola och det 
lokala samtycket inbegriper följande avsnitt samtliga fem lärarinnor som identifierats som 
anställda under perioden 1913-1952.133 

Det första som kan konstateras är att samtliga fem av Trysunda skolas 
lärarinnor kom från det lokala området, medan Andersson, Berglund och Söderberg var 
hemmahörande i Nätra församling, kom Hansson och Sandin från två angränsande 
församlingar. Hansson hade även bott och verkat som lärarinna i Nätra i två år innan hon fick 
tjänst vid Trysunda-Bäcks flyttande skola. Sammantaget förefaller därför Sjöbergs begrepp 
det lokala samtycket kunna appliceras på anställningsförfarandet för lärarinnorna vid 
Trysunda skola. Till och med under läsåret 1918-19 då det tycks ha uppstått en svårighet att 
attrahera en ordinarie och erfaren lärarinna, så fylldes tjänsten till största del av en 

                                                                                                                                                                                     
Digitala forskarsalen, Riksarkivet. Uppgifter om skolan på Trysunda och Julia Söderberg: Gunilla Berglund, Trysunda (2015-
07-30). 
130 Dagbok med examenskatalog, Trysunda mindre folkskola 1926-1927, Centralarkivet, Örnsköldsvik.  
131 Mårald 2013, s. 71. Inom kyrkan var det även många präster som upplevde betygsättning vid husförhören som besvärlig 
(Johansson 1977, s. 44).  
132 Elgqvist-Saltzman 1993, s. 115.  
133 För biografier över Hansson, Sandin och Anderson se Bilaga 5: Lärarporträtt.  
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Trysundafödd vikarie (Betty Göransson). Men, givetvis går även begreppets applicerbarhet 
att ifrågasättas då det är oklart om det handlade om att anställa de man kände eller om att 
anställa de få som faktiskt sökte tjänsten. Då arbetslösheten bland småskollärarinnor ökade 
efter första världskriget (20-30 procent) och anställningsklimatet för lärare generellt 
hårdnade under 1920- och 1930-talen, med sina stora läraröverskott, är dock det senare 
mindre troligt.134  

Fasta tjänster blev allt svårare att få och den som fick tag på ett 
sammanhängande terminsvikariat ansågs mycket lyckosam. Kortare vikariat blev vanligare 
och nyexaminerade lärare hamnade oftast på landsbygden om inte i ren glesbygd vid sin 
första anställning,135 en kategori i vilken Trysunda hamnar. Detta tydliggörs även av att både 
Hansson och Sandin hade några års erfarenhet innan de anställdes vid Trysunda-Bäck 
flyttande skola, medan Andersson och Berglund (så även Göransson) som alla anställdes 
efter 1918 var helt nyutexaminerade. För Söderberg, vilken fick sin examen 1925 och 
påbörjade sin anställning 1927, saknas uppgifter om andra anställningar, men även hon bör 
räknas som relativt nyutexaminerad.      

Anställningsförfarandet till fasta tjänster var även det sedan länge etablerat 
och utgick ofta ifrån tre föreslagna namn. Medan två sökande rankades efter skicklighet och 
förtjänst blev den tredje kandidaten, den som fick tjänsten, oftast anställd på helt andra 
grunder.136 Först på 1940-talet kom bestämmelser kring mer objektiv bedömning av lärares 
meriter vid anställning.137 Det förefaller därför kunna påstås att anställningsförfarandet till 
Trysunda skola kan kopplas till det lokala samtycket då det sannolikt fanns tillgängliga, mer 
erfarna lärare utan anställning när både Berglund och Söderberg anställdes. Det ska dock 
låtas vara osagt vilka andra som sökte tjänsterna då de blev tillgängliga, eller hur själva 
anställningsförfarandet i sig gått till, om tjänsten utannonserades lokalt, nationellt eller inte 
alls. Användningen av det lokala samtycket kan även peka på en mer föråldrad 
anställningsprocedur, där en lärarinna redan anställd i församlingen helt enkelt tillfrågades, 
vilket kan ha varit möjligt i Hanssons fall.     

Ytterligare en aspekt som kopplar samman Andersson, Berglund och Söderberg 
och samtidigt särskiljer dem, de gifte sig och skaffade familj, till skillnad från Hansson och 
Sandin som båda förblev ogifta. En ny förordning 1905 hade förvisso gjort 
tillsvidareanställningar möjligt för småskollärarinnor, men de kunde ändå avskedas mot sin 
vilja om de ingick äktenskap.138 Det är okänt om Berglund fortsatte utöva läraryrket efter sitt 
giftermål 1927, men Andersson lämnade sin yrkesbana i samband med sitt giftermål samma 
år. Undantaget är Söderberg, vilken gifte sig 1929 och födde två barn och som innehade sin 
tjänst ända fram till sin pensionering. Söderbergs kvarvarande på ön bör också det kunna 
kopplas till var den blivande maken bodde och hans yrkesytövande, vilket var knutet till ön. 
Det går förvisso att spekulera i hur hennes giftermål och barnafödande emottogs av 
skolrådet och i lokalsamhället, men enligt Mellberg så kunde lärarinnor som brutit mot 
rådande normer och moral få stanna på sin tjänst, åtminstone i de norra stiften. Hon kunde 

                                                           
134 Gertrud Åberg, Sveriges småskollärare och deras förbund 1918-1966, Sveriges lärarförbund, Stockholm 1978, s. 159. 
Elgqvist-Saltzman 1993, s. 105. 
135 Fredriksson, Hofstedt & Paradis 1950, s. 356. Rohdin & Larsson-Utas 1998, s. 86. Nya regler under 1930-talet innebar 
även begränsad ansökningsrätt till tjänster och en lärares ”skyldighet att låta sig förflyttas.” Enligt Elqqvist-Saltzman 
efterfrågades examinerade lärare även till kortare vikariat och arbetslösheten under 1930-talet innebar att många inte 
hade råd att tacka nej till kortare förordnaden (Elqqvist-Saltzman 1993, s. 106). 
136 Rohdin & Larsson-Utas 1998, s. 87. 
137 Sjöberg 2010, s. 144. 
138 Rohdin & Larsson-Utas 1998, s. 179. Detta gällde dock inte folkskollärarinnorna, men om de var gifta hade de svårt att 
finna en tjänst om det fanns ogifta kvinnliga sökanden eller manliga sökanden. 
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dock inte avgöra om det berodde på en ovanligt hög tolerans eller en stark gemenskap på 
orten och det uppenbara besväret det skulle innebära att hitta en ny lärarinna.139  

Medan Andersons och Berglunds beslut förefaller kopplade till deras giftermål 
och deras blivande makars hemvist och yrken, finns inget som utesluter att det även kunde 
berott på vad som förväntades av en kvinna i samband med giftermål. Trots att gifta 
lärarinnor blev allt vanligare under 1920- och 30-talen, var det först 1939 som det blev 
olagligt att avskeda en kvinna på grund av graviditet eller giftermål.140 Trots att lagen 
förändrades så kvarstod ändå en tydlig uppfattning om hur en lärarinna och en gift kvinna 
skulle vara och många ansåg att de två rollerna inte kunde kombineras.141 Elgqvist-Saltzman 
menade dock att en akut lärarbrist i slutet av 1930-talet gradvis bidrog till att förändra 
situationen.142 

 
5.2 Betygsfördelning av Modersmålets delbetyg Tal – och läsövningar vid Trysunda 
mindre folkskola 1921-1939 
Betygen i modersmålet var, enligt Frits Wigforss, ”ett intelligensbetyg” dock ”under 
förutsättning, att läsningen” inte bedömdes från ett mekaniskt perspektiv, ”utan med 
hänsyn till hur god och snabb uppfattning lärjungen visar sig ha av det lästa”.143 Det 
mekaniska läsandet var dock sannolikt en undervisningsmetod som fortfarande användes i 
skolor på landsbygden i mer eller mindre utsträckning.144 Hur betygsättningen i 
landsbygdskolorna såg ut var oklart då de undersökningar som gjorts samtliga fokuserat på 
stadsregioner, trots detta fanns en oro för betygsinflation i landsbygdens betygsättning.145 
Wigforss konstaterade att tidigare undersökningar av hur lärare fördelat betyg, vilka 
betygssteg som använts och när de utdelats hade visat att det förvisso inte alltid funnits 
stora skillnader mellan skolor inom en viss region, men att de ändå varit tillräckligt stora för 
att behöva åtgärdas. Detta eftersom lärare följde vilt skilda principer vid betygsättning och 
använde olika normalbetyg och betygsgrader i olika klasser.146 Men hur såg 
betygsfördelningen i Tal- och läsövningar ut vid den mindre folkskolan på Trysunda? 
 
5.2.1 Betygsfördelning enligt kön 
I 1939 års betygsutredning föreslogs betyget Ba bli normalbetyg varje klass. Denna 
fördelning, vilken även kunde kopplas till ett mer relativt betygstänkande, förordade att 38 
procent av eleverna i en årskurs skulle tilldelas normalbetyget, medan 24 procent skulle 
tilldelas betygen B och AB, medan sex procent skulle tilldelades betygen Bc och a respektive. 
Endast en procent skulle tilldelas C och A.147 Betygsfördelningen vid Trysunda skola mellan 
1921-39 visar att Ba-betyget redan innan 1939 års betygsutredning utgjorde normalbetyget i 
Modersmålets delbetyg Tal- och läsövningar. Hela 35,1 procent av eleverna fick detta betyg 
medan 25,9 procent tilldelades betyget B. 

                                                           
139 Mellberg 1996, s. 108.  
140 Rohdin & Larsson-Utas 1998, s. 183-187. Elgqvist-Saltzman 1993, s. 129. 
141 Rohdin & Larsson-Utas 1998, s. 187-188. Det fortfarande vanligt även på 1940-talet att kvinnor uppmanades att lämna 
sina tjänster när de gifte sig, att gifta lärarinnor hade svårt att få jobb efter sitt giftermål och att gifta lärarinnor anklagades 
ta jobben från familjeförsörjande manliga lärare (Elgqvist-Saltzman 1993, s. 140-143, 153).   
142 Elgqvist-Saltzman 1993, s. 153. 
143 SOU 1938:29, S. 122. Wigforss var en pedagogisk forskare, han var en stark förespråkare för standardiserade prov och 
författade på regeringens uppdrag bland annat SOU 1938:29 och ingick 1939 års betygsutredningsgrupp.  
144 Elgqvist-Saltzman 1993, s. 117. Mellberg 1996, s. 88. 
145 SOU 1938:29, s. 115, 118. 
146 Ibid. s. 115-120. 
147 SOU 1942:11, s. 16. Wedman 1983, s. 11. 
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Tabell 2: Procentuell betygsfördelning i Tal- och läsövningar bland elever vid Trysunda mindre 
folkskola 1921-1939 i relation till kön  
 
Betyg 

Total 
Procent 

Kön Total 
(N 328) Pojkar 

(N 184) 
Flickor 
(N 144) 

A - - - - 
a 0,6 0,5 0,5 2 
AB 13,1 8,7 18,8 43 
AB- 1,8 0,5 3,5 6 
Ba+ 5,5 4,4 6,9 18 
Ba 35,1 34,8 35,4 115 
Ba- 4,3 4,9 3,5 14 
B+ 8,5 12,0 4,2 28 
B 25,9 30,4 20,1 85 
B- 4,0 3,3 4,9 13 
Bc 1,2 0,5 2,1 4 
C - - - - 
Total % 100 100 100* 100 
Källa: Centralarkivet, Örnsköldsvik. 
*Diskrepans i totala procenten på grund av avrundning till en decimal. 
 
Fördelningen enligt kön uppvisade en viss skillnad, medan Ba betyget fortfarande utgjorde 
normalbetyget (34,8 procent av pojkarna och 35,4 procent av flickorna fick detta betyg) så 
tilldelades betydligt fler pojkar betyg under normalbetyget än flickor (51,1 procent och 34,8 
procent respektive). Betyg över normalbetyget utdelades till fickor dubbelt så ofta som till 
pojkar. Nästan en tredjedel av de betyg som tilldelades flickor, 30 procent, låg alltså över Ba, 
medan den motsvarande procenten för pojkar endast var 14.  

Det har redan tidigare konstaterats att kvinnor generellt sett tilldelades högre 
betyg i läsning än män i kyrkans undervisning under 1800-talet och en rimlig förklaring har 
ansetts bero på att utbildning tillhörde den kvinnliga sfären i hemmet och att de därför bör 
ha varit bättre föreberedda eftersom de hjälpt till att undervisa sina syskon.148 I Cavonius 
undersökning av finska folkskolan 1951 och 1955 framkom att flickor generellt fick högre 
betyg än pojkar oavsett typ av skola men att skillnaderna var större i klasser med 
samundervisning, vilket överensstämmer med tidigare svensk forskning.149 Han åberopade 
även en svensk undersökning av fjärdeklassare i Stockholm 1952-53 utförd av Arne Trankell 
som påvisade samma resultat från vilken han drog slutsatsen att helt andra faktorer 
påverkade betygsättningen, än just elevens kunskapsnivå. Cavonius föreföll vara på samma 
linje och menade att flickornas beteende vid läxförhören influerade betygsättningen, att 
flickorna gav ett bättre intryck än pojkarna och på så sätt framställde sig själva som mer 
ambitiösa.150 Just att elevers könstillhörighet kan påverka bedömning och betygsättning 
förfaller inte vara en förlegad tanke. I en jämförande undersökning av standardprovens 
resultat från 1940 och 1975 visade även att flickor presterade bättre i stavning och 

                                                           
148 Eskil Johansson, ”Den kyrkliga lästraditionen i Sverige – en konturteckning,” Ur nordisk kulturhistoria. Läskunnighet och 
folkbildning före folkskoleväsendet, Nordiska historikermötet, Mötesrapport III, Jyväskylä 1981, s. 209. Fridtjuv Berg, Hur 
folkskolestadgan tillkom. En riksdagshistorisk översikt med anledning av halvsekelsfesten den 18 juni 1892, Svensk 
läraretidningsförlag, Stockholm 1942, s. 136, Söderberg 1975, s. 54. Sven-Åke Selander, Livslångtlärande i den svenska 
kyrkoförsamlingen Fleninge 1820-1890, Föreningen för svensk undervisningshistoria, Stockholm 1986, s. 27, 66. Bergman 
2011, s. 27. Boalt 1947, s. 61, 72. 
149 Cavonius 1961, s. 28, 45-47. 
150 Ibid. s. 30-31. 
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uppsatsskrivande.151 I en artikel från 2011 om den mångkulturella skolan menade Katarina 
Norberg att det ofta finns olika förväntningar på flickor och pojkar och att flickors betyg ofta 
påverkas av flickors beteende i skolan och uppfattningen att de har en högre motivation och 
ett större intresse för skolan än pojkar.152 

Enligt Cavonius kunde en av förklaringarna till skillnader i betyg härledas till 
mognad och åsyftade att eftersom flickor mognar fortare än pojkar kunde flickors 
överlägsenhet i betygsättningen kopplas till deras flit och disciplin, snarare än intelligens och 
faktisk kunskap.153 Utifrån detta, och flickors bättre uppförande, drog han slutsatsen att 
flickors faktiska kunskaper hamnade i skymundan och att pojkarna därför egentligen inte var 
sämre än flickorna, snarare tvärtom, det var bara det att de inte föreföll intresserade och att 
detta senare återspeglades i lärarens betygsättning.154 Cavonius påstod därmed att lärare 
inom folkskolan ägnade sig åt en kompensatorisk betygsättning, att lärare kompenserade 
elevers bristande kunskaper och måluppfyllelse med subjektiva omdömen av elevernas 
personliga egenskaper, vilket skulle förklara flickors högre betyg. Det var något som även 
uppmärksammats av Alli Klapp Lekholm.155 Huruvida det påståendet stämmer med 
betygsättningen på Trysunda ska låtas vara osagt, men den totala betygsfördelningen visar 
att flickor generellt tilldelades högre betyg än pojkar. Det intressanta är snarare hur 
Berglund och Söderberg enskilt fördelade betygen i relation till elevernas kön.  
 
Tabell 3: Procentuell betygsfördelning i Tal- och läsövningar bland elever vid Trysunda mindre 
folkskola i relation till betygsättande lärarinna och kön 
 
Betyg 

Lindis Berglund 1921-26 Julia Söderberg 1927-1939  
Total 

(N 328) 
 

Total 
Procent 

Kön  
Total 
(N 93) 

 
Total 

Procent 

Kön  
Total 

(N 235) 
Pojkar 
(N 53) 

Flickor 
(N 40) 

Pojkar 
(N 131) 

Flickor 
(N 104) 

A - - - - - - - - - 
a 1,1 1,9 - 1 0,4 - 1,0 1 2 
AB 14,0 11,3 17,5 13 12,8 7,6 19,2 30 43 
AB- - - - - 2,6 0,8 4,8 6 6 
Ba+ - - - - 7,7 6,1 9,6 18 18 
Ba 51,6 54,7 47,5 48 28,5 26,7 30,8 67 115 
Ba- - - - - 6,0 6,9 4,8 14 14 
B+ - - - - 11,9 16,8 5,8 28 28 
B 31,2 32,1 30,0 29 23,8 29,8 16,3 56 85 
B- - - - - 5,5 4,6 6,7 13 13 
Bc 2,2 - 5,0 2 0,9 0,8 1,0 2 4 
C - - - - - - - - - 
Total % 100* 100 100 100 100* 100* 100 100 100 
Källa: Centralarkivet, Örnsköldsvik.  
*Diskrepans i totala procenten på grund av avrundning till en decimal. 
 
Av tabellen framgår att när betygsättningen mellan Berglund och Söderberg jämförs så 
uppvisas två markanta skillnader, av vilken den tydligaste var att Berglund använde sig utav 
                                                           
151 Andersson 1986, s. 3. 
152 Katarina Norberg, ”Bedömning i en mångkulturell skola”, Utvärdering och bedömning i skolan. För vem och varför? 
Agneta Hult och Anders Olofsson (red.) Natur & Kultur, Stockholm 2011, s. 113. 
153 Cavonius 1961, s. 28, 32. 
154 Ibid. s. 30-31, 50-51. 
155 Cavonius 1961, s. 30-32. Alli Klapp Lekholm, ”Lärares betygssättningspraktik”, Bedömning för lärande – en grund för ökat 
kunnande, Forskning om undervisning och lärande 3, Januari 2010, Stiftelsen SAF/Lärarförbundet, s. 25. 
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betydligt färre betygssteg. Hon använde sig bara av fem av de tolv betygssteg som Söderberg 
använde. Under det tidiga 1900-talet infördes fler betygssteg i och med användandet av (+) 
och (-) i relation till betygssättningen, men detta förefaller dock inte förekommit vid 
Trysunda skola förrän efter 1927, efter att Berglund slutat.156 Söderberg betygsatte mer är en 
tredjedel av eleverna med (+) och (-) betygen (33,7 procent). Fördelningen av dessa betyg 
skiljde sig dock förvånansvärt inte mycket mellan pojkar och flickor, 35,2 procent och 31,7 
procent respektive.  

Den andra skillnaden är Berglunds mer likvärdiga betygssättning mellan pojkar 
och flickor, till skillnad från Söderberg vilken är mer påtaglig till flickornas favör. Nu visar 
tabellen förvisso att en större andel flickor fick högre betyg än pojkarna av Berglund, men 
det är hos Söderberg som skillnaden blir markant. Hela 34,6 procent av flickorna fick högre 
betyg än Ba, medan den motsvarande siffran för pojkar var 19,7 procent. Andelen pojkar 
som fick betyg lägre än Ba var nästan dubbelt så stor som andelen flickor, 58,9 procent och 
34,6 procent respektive. Söderberg betygsättning av flickor 1927-1939 var även mer jämt 
fördelad över betygsskalan än hennes betygsättning av pojkar. 

Enligt Cavonius uppstod fler betygssteg för att underlätta bedömning och 
tydligare kunna särskilja olika kunskapsnivåer.157 Wigforss ansåg dock att det var konstigt att 
lärare inte begagnade hela betygsskalan utan endast använde tre-fyra betygssteg, likväl som 
att han förhöll sig negativt inställd till användningen av (+) och (-) tecknen. Han var av 
uppfattningen att dessa inte fick användas på bekostnad av de faktiska betygsstegen, något 
han ändå påstod gjordes. Det var tydligt eftersom betygsspridningen var alldeles för liten på 
den officiella betygsskalan på grund av användningen av dessa ”mellanbetyg”, lärare hade 
inte användning för högre betyg än AB eller Ba+.158 Det skulle innebära bedömningsfel av 
lärarna och en tydlig felanvändning av betygsskalan vid betygsättningen.  

Skillnader i betygssättning var även något som Cavonius uppmärskammade och 
han lade fram bedömningsfel från lärarna sida som en möjlig förklaring till skillnaderna 
mellan flickor och pojkars betyg.159 Vem som skulle ha bedömt fel framgick dock inte. 
Samtidigt menade han att lärarens egen könstillhörighet kunde förklara skillnader i 
betygsättningen mellan flickor och pojkar.160 Trysunda hade förvisso aldrig någon manlig 
lärare för jämförelse och även om Cavonius styrker sitt påstående med resultatet att pojkar 
fick lägre betyg av kvinnliga lärare än manliga så förefaller denna förklaring ändå mycket 
vag.161 Likväl tillför Flodbys slutsats att kvinnliga lärare var mer benägna att låta 
betygssättningen styras av känslor lite till att förklara en möjlig skillnad.162 Huruvida lärarens 
eget kön, eller preferens för det egna könet, styrde betygsättningen i någon mening ska låtas 
vara osagt, men det är tydligt att kvinnliga lärare var mer benägna att betygsätta kvinnliga 
elever högre.  

Flodbys kommentar om kvinnliga lärares känslor, om än en kommentar tydligt 
knyten till dåtidens syn på kvinnan, blir i Söderbergs fall ändå relevant, då hon till skillnad 

                                                           
156 SOU:1942, s. 13, 62, 311. 
157 Cavonius 1961, s. 78. 
158 SOU:1938:29, s. 125-126. 
159 Ibid. s. 49-51. 
160 Ibid. s. 30-31, 50. Trots den indirekta kritiken mot lärare, ställde sig Cavonius även frågande till om att det kanske inte 
ens gick att jämföra pojkar och flickor, att man inte skulle, eftersom de var så olika till läggning och personlighet vore olika 
”bedömningsgrunder måhända […] befogade.” (Ibid. s. 49-51). 
161 Cavonius 1961, s. 35. Inte heller fann Cavonius någon förklaring på skillnader i betygsättning av pojkar och flickor genom 
att titta på lärarnas ålder, eftersom undersökningens spridning och lärarnas olika åldrar gjorde att inga enhetliga resultat 
gick att utläsa (Ibid. s. 36). 
162 Flodby 1957, s. 58. 
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från Berglund undervisade och betygsatte sina egna barn i sin position som lärare vid 
Trysunda skola. Det var en situation som exemplifierar subjektivitetsproblematiken med 
betygsskillnader i relation till elevernas kön, då hon hade en pojke och en flicka. I ett sådant 
läge blir dock frågan inte om subjektiv eller kompensatorisk bedömning användes vid 
betygsättningen utan hur det användes.  
 
Tabell 4: Julia Söderberg betygsättning av de egna barnen i delmomentet Tal- och läsövningar 
 Klass 1 Klass 2 Klass 3 Klass 4 Klass 5 Klass 6 
Son (ht 36-vt 42) B B+ Ba Ba Ba Ba 

Dotter (ht 38-vt 44) B B Ba- Ba Ba AB 
Källa: Dagböcker med examenskatalog för Trysunda mindre folkskola 1936-37 – 1943-44, Centralarkivet, Örnsköldsvik. 
 
Enligt betygen som noterades i examenskatalogerna så finns det inget som tyder på att 
Söderberg var överdrivet subjektiv eller kompensatorisk i sin bedömning av de egna barnen i 
jämförelse med övriga elever, men det finns samtidigt inget som tyder på motsatsen heller. 
Tydligt är att bedömningen av dessa två barn varken särskilde sig från normen eller speciellt 
mycket från varandra. Deras betygsprogression är nästan identisk, viss skillnad visar betygen 
från klass 2 och 3, men den tydligaste skillnaden är slutbetyget från klass 6 där dottern 
betygsattes högre än sonen. Oavsett Söderbergs motiv bakom betygsättningen av de egna 
barnen, likväl som för de övriga eleverna vid skolan under hennes tjänstgöringstid, så går det 
inte att förneka att hennes betygsättning av pojkar och flickor följde ett visst mönster. Det 
var ett mönster som även reflekterades i betygsättningen av hennes egna barn.    
 
5.2.2 Betygsfördelning enligt årskurs 
I 1939 års betygsutrednings slutbetänkande konstaterades att den förslagna 
betygsfördelningen som redovisats i de provisoriska betygsanvisningarna från 1940 inte 
överensstämde med verkligheten eftersom färre elever fick de högsta och lägsta betygen, 
vilket tydligt påvisade att lärarna inte följde anvisningarna.163 Eleverna i de lägre klasserna 
hade generellt sett lägre betyg och en mindre spridning än betyg utdelade till eleverna i de 
högre årskurserna.164 Detta kallades för en glidande betygsskala och innebar att högre betyg 
sällan tilldelades elever i de lägre klasserna och att de hade lägre normalbetyg än de högre 
klasserna.165 Det fanns förvisso inte någon förväntan på att elever i småskolans klasser skulle 
erhålla de högre betygen eftersom de saknade förkunskaper. Arvet från katekesläsningen 
levde med andra ord kvar om vilken Bruce konstaterade att ”(…]utantilläsning i första 
klassen var […] en orimlighet på grund av barnens ringa läsfärdighet.”166 Enligt 1919 års 
undervisningsplan förväntades dock eleverna efter första terminen endast kunna ”urskilja 
och uttala ljuden samt att läsa ljudtecken, ord, uttryck och korta meningar ävensom 
övningar för vinnande av ett tydligt och vårdat uttal.” Det var först efter andra terminen som 
eleverna fodrades kunna läsa kortare och enkla stycken som de tidigare övat på.167 Eftersom 
klasserna skulle betraktas som enskilda kunskapsnivåer betydde detta rent tekniskt att de 
högre betygen även skulle kunna utdelas i de lägre klasserna om eleverna uppnått det 
undervisningsplanen föreskrev. Det förefaller dock inte ha praktiserats.  

                                                           
163 SOU 1942:11, s. 12. 
164 Wedman 1983, s. 10. 
165 SOU 1942:11, s. 16. Det var något som måste undvikas enligt utredningens sakkunniga. 
166 Bruce 1940, s. 25.  
167 Undervisningsplan 1949, s. 196.  
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Enligt Foldby togs större hänsyn till högläsningen i betygsättandet av Tal- och läsövningar, än 
vid läsförståelsen. Ett mekaniskt inövande förelåg därmed till grund för barnens tidiga 
läsundervisning. Normalbetyget i Tal- och läsövningar låg därför högre jämförelsevis med 
andra ämnen eftersom det mekaniska inövandet som metod användes i fler ämnen än 
modersmålet.168 
 
Tabell 5: Procentuell betygfördelning i Tal- och läsövningar bland elever vid Trysunda mindre 
folkskola 1921-1939 enligt klass  
 
 
Betyg 

Småskolan Folkskolan  
Total 

(N 328) 
Klass 1 
(N 56) 

Klass 2 
(N 56) 

Klass 3 
(N 59) 

Klass 4 
(N 52) 

Klass 5 
(N 52) 

Klass 6 
(N 53) 

A - - - - - - - 
a - - - - - 3,8 2 
AB - - - 3,8 30,8 47,2 43 
AB- - - - 7,7 3,8 - 6 
Ba+ - 3,6 11,9 11,5 5,8 - 18 
Ba 14,3 42,9 44,1 40,4 30,8 37,7 115 
Ba- - 7,1 3,4 5,8 9,6 - 14 
B+ 7,1 16,1 13,6 9,6 3,8 - 28 
B 55,4 26,8 27,1 21,2 13,5 9,4 85 
B- 16,1 3,6 - - 1,9 1,9 13 
Bc 7,1 - - - - - 4 
C - - - - - - 0 
Total % 100 100* 100* 100 100 100 328 
Källa: Centralarkivet, Örnsköldsvik. 
*Diskrepans i totala procenten på grund av avrundning till en decimal. 
 
I ovan tabell redovisas betygsfördelningen enligt klass vilken klargör att en glidande 
betygsskala användes vid betygsättningen vid Trysunda mindre folkskola. Tabellen visar att 
det blev vanligare med högre betyg i de högre klasserna, normalbetyget i klass 1 låg på B, 
medan medelbetyget i klass 2-4 var Ba. I klass 5 var normalbetygen Ba och AB, medan det i 
klass 6 var AB. Totalen visar att det var en strategi som både Berglund och Söderberg 
begagnade sig utav.  

Genom att särskilja betygsättningen av Berglund och Söderberg i relation till 
klass så tydliggörs att Berglund, så som tidigare framkommit, använde färre 
betygsvariationer. I första klass använde Berglund tre betyg, Bc, B och Ba vid 
betygsättningen medan Söderberg använde fyra. Berglund använde inte (+) och (-) men 
föreföll ändå betygsatt sina elever högre än Söderberg som tycks varit mer restriktiv med 
högre betyg i första klass. Likväl som att hon inte nyttjade betyget B utan istället använde B- 
som normalbetyg. Samma tendens i betygsättningen förekom i klass två och tre. Trots att 
Söderberg använde sig av fler betygssteg utdelade hon färre Ba betyg än Berglund. 
Ytterligare en stor skillnad mellan lärarinnornas betygsättning i relation till klass förefaller ha 
varit betygsfördelningen i fjärde klass. Medan Berglund endast begagnade sig av två 
betygssteg i sin betygssättning använde Söderberg sju betygssteg.169 

                                                           
168 Flodby 1957, s. 29. 
169 Se Bilaga 7: Tabeller. Tabell 6: Procentuell betygfördelning i Tal- och läsövningar enligt klass bland elever betygsatta av 
Lindis Berglund vid Trysunda mindre folkskola 1921-1926. Tabell 7: Procentuell betygfördelning i Tal- och läsövningar enligt 
klass bland elever betygsatta av Julia Söderberg vid Trysunda mindre folkskola 1927-1939 
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Vid närmare betraktelse så är dock skillnaderna inte lika stora som de vid första anblick tycks 
vara, Söderberg använde förvisso AB betyget, men majoriteten hamnade ändå, som i 
Berglunds betygsättning, inom ramen för Ba-betyget. Andelen elever som fick betygen B (B-, 
B, B+) är nästan identiska. Betygsättningen av elever i klass fem visar det omvända, då 
Berglunds betygsättning var mer restriktiv än Söderbergs som förefaller varit mer generös 
med de högre betygen. Slutbetygen från klass sex uppvisar åter samma tendens som 
tidigare, Berglund utdelade betydligt större andel högre betyg än Söderberg, där 64,3 
procent av eleverna tilldelades AB betyget mot den senares motsvarande 41 procent. För 
betyget Ba var andelen 43,6 procent och 21,4 procent respektive.170 
 Betygsfördelningen i relation till klass visar därmed att förekomsten av en 
glidande betygsskala och att även om det var ovanligt med högre betyg i de lägre klasserna 
verkar Berglund varit något mer generös i sin betygsättning än Söderberg. Men, trots att 
Söderberg använde sig av fler betygssteg i sin betygssättning så var skillnaderna inte stora på 
papperet om endast de ursprungliga sju betygsstegen beaktas, men då inget är känt om 
endera lärarinnas gradering av betygen kan dock skillnaderna varit betydligt större än vad 
som antas.     

Betygsutredningen 1939 framhöll att en glidande betygsskala blev mer 
påfallande när en lärare följde en klass över tid och där betygen fick spegla elevens 
progression snarare än deras faktiska kunskaper vid ett visst tillfälle. Detta blev dock en 
villfarelse då ett absolut och relativt sätt att se på betygen sammanblandades.171 Hur såg då 
betygsättningen ut på individnivå? Framträder en större tydlighet kring en glidande 
betygsskala om enskilda elever beaktas? 

 
Tabell 8: Betygsprogression hos tio slumpmässigt utvalda elever i Tal- och läsövningar vid Trysunda 
mindre folkskola 1919-1939   
 Klass 

1 2 3 4 5 6 
Emil Sjöström C* B** B** B** B** B** 
Alfred Sjöström B* Ba** Ba** Ba** Ba** AB** 
Astrid Lundgren B** B** B** B** B** Ba*** 
Linnea Lundström Ba** Ba** Ba** Ba** Ba** Ba*** 
Erik Algot Boman B** B** B** B** Ba*** Ba*** 
Agda Boman Bc** B** B** B*** B-*** B*** 
Ola Lundgren B*** B+*** B*** B*** B*** B*** 
Frans Åke Lundkvist B*** B+*** B*** B+*** B*** B*** 
Anna Margareta Andersson B+*** Ba*** Ba*** AB-*** AB*** AB*** 
Gustav Adolf Wågberg B-*** B*** B+*** B+*** Ba-*** Ba*** 
Källa: Centralarkivet, Örnsköldsvik. 
Betygsättare: Elsa Andersson*, Lindis Berglund**, Julia Söderberg *** 
 
Intressant nog upplevs betygsättningen på individnivå som tämligen variationslös, eleverna 
tycks ha rört sig mellan två eller tre av de faktiska betygsstegen, (om inte mellanbetygen 
med (+) och (-) medräknas som faktiska betygssteg). Vissa av barnen tycks dock ha blivit 
tilldelade ett betyg i de första klasserna som de sedan tilldelades upprepade gånger, vilket 
Linnea Lundström och Frans Åke Lundkvist tydligt exemplifierar. Andra, så som Alfred 
Sjöström och Anna Margareta Andersson, tilldelades båda ett B/B+ i första klass men 

                                                           
170 Se Bilaga 7. Tabell 6 och Tabell 7. 
171 SOU 1942:11, s. 69-70. 
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lämnade folkskolan med ett AB i Tal- och läsövningar. Den senare betygsattes dock högre 
betydligt tidigare.  

Betygen i sig tydliggör därför vid första anblick inte någon uppenbar 
progression eller mycket av en glidande betygsskala. Samtidigt får det inte förglömmas att 
ett B i första klass bör ha inneburit något helt annat än ett B i andra klass. Eftersom kraven 
höjdes allteftersom eleverna upphöjdes till en högre klass bör även betygsättningen, trots 
dess enformighet, implicit påvisa en progression från klass till klass. Det kan förvisso hävdas 
att denna likriktiga betygsättning exemplifierar den urholkningen av vissa betygssteg som 
Flodby menade hade påbörjats.172 Om B-betygets innebörd då faktiskt representerade 
elevernas kunskaper eller om lärarinnorna gjorde det enkelt för sig och att betygsättningen 
medvetet eller omedvetet blev en reträtt till vad de uppfattande som normalbetyg ska låtas 
vara osagt.173 Klart är att betygsättningen för de enskilda eleverna sannolikt bör ha 
uppfattats som relativt enformig.  
 Likafullt är att betygsättning och elevens kön åter gör sig påmind. Skillnaderna 
mellan hur pojkar och flickor ändrar sina betyg må varit små, men eftersom tidigare resultat 
har visat att Berglund och Söderberg betygsatte flickor högre, bör nog tabell 8 snarare 
kopplas till kön snarare än klass, vilket innebär att diskussionen går tillbaka till frågan varför 
pojkar generellt hade lägre betyg. Utan ytterligare material och observation är det omöjligt 
att avgöra om flickor helt enkelt presterade bättre resultatmässigt eller om det berodde på 
uppförandet i klassrummet. Uppförandet påverkade säkert, men de flesta elever vid 
Trysunda skola, pojkar som flickor, hade genomgående ett stort A i både flit och uppförande 
vilket innebär att uppförande inte kan antas ha spelat en alltför central roll i bedömningen. 
Detta aktualiserar istället frågor kring subjektiv och kompensatorisk bedömning och lärarens 
inställning till sina elever, men även deras familjer. Det ska inte förglömmas att Trysunda var 
ett mycket litet samhälle med en klart begränsad befolkning och det är nog inte omöjligt att 
de familjer Berglund och Söderlund umgicks med privat kan ha påverkat deras bedömning.  

En mer praktisk förklaring kan även kopplas till antalet elever i klassrummet. 
Medan antalet pojkar, med undantag för en kort period i slutet på 1920-talet och 30-talet då 
de var i minoritet, förefaller varit i majoritet i klassrummet, tycks antalet flickor 
genomgående varit färre speciellt under 1930-talet. Det är inte omöjligt att flickor utifrån 
den situationen tydligare uppmärksammades av Söderberg och därför fick högre betyg. 
Möjligt är då även att Berglunds mer jämt fördelade betyg mellan flickor och pojkar kan 
kopplas till antalet pojkar och flickor i klassrummet, vilka under början av 1920-talet hade en 
jämnare fördelning än under 1930-talet.174   
 
5.2.3 Betygsfördelning enligt ålder 
Boalt hävdade att elevens ålder påverkade betyget och menade att barn som började skolan 
senare än vad som uppfattades som normalt, vid sju års ålder, generellt sett fick lägre 
betyg.175 Medan Boalt gjorde antagandet att barn som skrivits in i skolan redan vid sex års 
ålder hade högre intelligens än de som skrevs in ett år senare, vid åtta års ålder,176 så var 
intaget till Trysunda mindre folkskola något varken barnen eller deras föräldrar kunde 
påverka. Efter läsåret 1925-26 gjordes intag till skolan vartannat år och det innebär att 
korrelationen ålder, betyg och klass inte blir relevant då eleverna i samma klass var olika 
                                                           
172 Flodby 1957, s. 34. 
173 Ibid. s. 35. 
174 Se Bilaga 3: Elevunderlaget. 
175 Boalt 1947, s. 61. 
176 Ibid. s. 63. 
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gamla. Undersökningens ringa omfattning innebär även att grupperna i de högre åldrarna 
blir pass små att det är omöjligt att säga om en korrelation mellan variablerna existerade. 
Betygsfördelning enligt ålder och klass vid Trysunda mindre folkskola visade sig därmed inte 
generera användbara resultat som går att dra slutsatser utifrån. Betygsfördelning enligt ålder 
redovisas därför endast för hela perioden i heltal i Bilaga 7: Tabell 9.   

5.2.4 Betygsfördelning och subjektivitet vid Trysunda skola 
Andersson och Wedman menade att den subjektiva informationens påverkan vid 
betygsättning och dess inverkan på beslutsfattande borde uppmärksammas och ses som 
något självklart och inte något nytt fenomen. Genom att betrakta all bedömning och 
betygsättning som en del av processen försvagas argumentet att subjektiv information inte 
är användbart och oväsentligt enkom på grund av dess subjektivitet. I 
betygssättningsprocessen var det relevanta snarare hur subjektiviteten användes och 
uttrycktes, snarare än att något var subjektivt. Det Andersson och Wedman kallade ”tidigare 
information” om eleverna, deras prestationer och person, skymmer därför inte vare sig 
eleven eller den betygsättande lärarens prestation eftersom det bör antas att lärare med 
erfarenhet utarbetat någon form av skala och ett normalbetyg som de använde som 
utgångspunkt i sin bedömning. Det var snarare så att den tidigare informationen kunde bli 
ett betydelsefullt tillskott till bedömningsunderlaget, även om det i undervisning med flera 
prov och uppgifter fick mindre utrymme vid betygssättningen.177  

Subjektiviteten kan därför anses som konstant närvarande, så som 
Christenssons definition tydliggjorde, men även begreppet kompensatorisk bedömning blir 
vedertaget då betygsättningen påverkades av andra faktorer än elevernas kunskaper, även 
om det är oklart i vilken mån det användes eller vem som gynnades. Det faktum att lärarna 
själva bestämde mål och måluppfyllelse178 bör därför inte enbart betraktas som negativt, 
betygen visade trots allt vad eleverna uppnått i förhållande till lärarens förväntningar. 
Subjektiviteten i bedömning blir dock mer komplex när betygsättningen både ska ge en bild 
av elevernas kunskapsnivå och utgöra ett kvitto på lärarinnans egen undervisning. Att det 
underkända betyget Bc (icke fullt godkänd) endast förekom i bedömningen av första klass 
vid Trysunda skola, medan det underkända betyget C inte förekom överhuvudtaget kan i viss 
mån tydliggöra hur Berglund och Söderlund hanterade omgivningens förväntningar. 
Subjektiviteten var, med andra ord, inte bara representerad av den som satte betyget utan i 
hela processen i sig, liksom i utfallet.  

Samtidigt som subjektiviteten spelade en aktiv roll i betygsättningsprocessen 
var det, en till viss del, socialt konstruerad subjektivitet sprungen ur ett tydligt 
maktperspektiv ur vilken folkskolans subjektiva bedömningskultur grundades på. Betygen 
går därför även att betrakta som socialt konstruerade, med ett ursprung i en ideologisk 
önskan om kontroll, vilket representerades av förhållandet mellan lärare-elev, men även 
stat-samhälle, skolråd-lärare i vilken någon som har makt antingen bedömer eller 
bestämmer att någon som inte har makt ska bedömas.179 Medborgarskolan som växte fram 
under 1900-talet skulle därmed även kunna betraktas som ett socialt verktyg med 
socialisation som syfte och med bedömning och betyg som dess ritual.  

På den tredje nivån i skolans subjektiva bedömning var läraren, och med 
utgångspunkt i Florin går det visserligen att påstå att lärarinnan hade makt, men å andra 
                                                           
177 Andersson & Wedman 1979, s. 9-11.  
178 Cavonius 1961, s. 81. 
179 Peter & Britt-Marie Sohlberg, Kunskapens former. Vetenskapsteori och forskningsmetod, Liber, Stockholm 2013, s. 270. 
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36 
 

sidan stod hon längst ner i församlingens skolhierarki då hon fortfarande var underställd en 
manlig folkskollärare, skolrådets ordförande, vanligtvis församlingens präst, och ett manligt 
dominerat skolråd, likväl som hon var tvungen att hantera föräldrarnas förväntningar.180 Det 
var framförallt på landsbygden som lärarinnorna därför fick finna sig i att vara styrd och 
begränsad i sin yrkesutövning ovanifrån och utanför skolans väggar.181   

Lärarinnans ”makt” blir därmed mer svårdefinierad och oklar. I ett så pass 
geografiskt och socialt avgränsat samhälle så som Trysunda borde detta blivit mer påtagligt 
än för en lärarinna som saknade privat kontakt med barnen och deras föräldrar. Detta 
frammanar en bild av en relation mellan lärarinnan och det lokala samhället baserad på 
påtvingad socialisation och isolering. Det om något ifrågasätter valet att bli småskollärarinna, 
eller lärarinna överhuvudtaget, när förutsättningarna och villkoren var allt annat än 
fördelaktiga. Å andra sidan kan det spekuleras i hur denna bild av lärarinnans vardag hänger 
ihop med det lokala samtycket, eftersom det förutsätts att en lärarinna med lokala rötter 
och kännedom lättare skulle kunna anpassa sig och lätt smälta in.  

Lärarens roll var ofrånkomligt viktig, och lika viktigt var vad som låg till grund 
för själva bedömningen; vad den relaterades till och jämfördes med och lärarens förmåga att 
faktiskt särskilja mellan olika bedömningsgrunder.182 Det sistnämnda bör kunna kopplas till 
lärarinnans ämneskunskaper och utbildning, eftersom detta även utgjorde en viktig del i hur 
bedömningen gick till och vad som ansågs viktigt. Berglund blev klar våren 1921, efter den 
första småskollärarseminariestadgan 1919, men innan 1919 års undervisningsplan började 
gälla och innan småskolärarstadgan 1923 då landstingen fick ett större ansvar över 
småskollärarutbildningen.183 Söderberg avslutade sin utbildning 1925, efter alla förändringar 
införts och börjat användas. Är det då att anta att Berglunds tid vid seminariet kan ha varit 
mer präglad av äldre metoder och utgångspunkter? Svaret är nog tveklöst ja. Men, svaret 
borde nog knappast bli ett annat med hänsyftning till Söderbergs utbildning, då reformer 
och förändringar tar tid att implementera.  

Medan Berglunds och Söderbergs utbildning bör kunna anses likvärdiga, 
speciellt om de utbildades vid samma seminarium, så måste ändå några viktiga faktorer tas 
med i beräkningen vid en jämförelse. Både hade fyra års skolutbildning, tre år i folkskola och 
en ettårig lärarutbildning, trots 1919 års bestämmelser att småskollärarutbildningen skulle 
vara tvåårig.184 De var med andra ord inte ens med dåtidens mått, välutbildade, samtidigt 
förväntades de undervisa en i en sexårig folkskola. Det är möjligt att det kan kopplas till de 
anpassningar som infördes i och med folkskolestadgan 1914, vars avsikt var att öppna upp 
lärarutbildningarna för grupper från landsbygden.185 Det är därför inte konstigt om lärarinnor 
upplevde en osäkerhet kring sin tjänsteutövning när de väl kom ut i arbetslivet.186  Deras 
kunskap och erfarenhet är därmed att anta något som de fick på plats, vilket innebär att det 
är troligt att betygsättningen under deras första terminer utifrån det kan ha varit mer 
subjektiv, eller åtminstone mer osäker.   

Lärarinnans arbets- och livsvillkor var klart och tydligt komplex. Samtidigt som 
hon stod ensam i sin betygsättning, så utgjorde hennes betygsättning endast ett led i en mer 
omfattande social process som kontinuerligt påverkades av andra sociala inrättningar och 
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aktörer. Bedömningen hon utförde kopplas därmed till ett specifikt sammanhang i vilken den 
genomförs och till en specifik individ förtrogen med både kontexten och den elev som 
bedömdes.187 Det kan därmed knytas till det Christensson benämnde social och enskild 
bedömning och problematiken att särskilja de två.188 Det, i sin tur, föranleder slutsatsen att 
subjektiviteten kopplad till betygsättningen i folkskolan utgör i sig därför egentligen inte en 
svårighet i betraktandet av de absoluta betygen, utan hör samman med vems subjektiviteten 
var, men framförallt vart betygsättningen utfördes eftersom det gemensamt styrde under 
vilka villkor den utfördes. Den lokala kontexten spelade därför en viktig, om inte avgörande, 
roll i lärarinnornas betygsättning.  
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6. SAMMANFATTANDE DISKUSSION 
Detta är en studie om betygsättningen inom folkskolan. Syftet har varit att undersöka 
betygsfördelningen i Modersmålets ena delbetyg Tal- och läsövningar vid en mindre 
folkskola och jämföra hur två småskollärarinnor, Lindis Berglund och Julia Söderberg, 
betygsatte sina elever mellan 1921-1939. Detta genomfördes genom att undersöka hur 
betygsfördelningen såg ut i relation till elevernas kön, ålder och årskurs, likväl som 
betygsättande lärarinna. Källmaterialet vilket tidigare aldrig använts i forskningssyfte har 
även bidragit till att skapa en tydligare bild av hur skolan och verksamheten växte fram och 
vilka lärarinnor som undervisade vid densamma var.   

Undersökningen har tagit sin utgångspunkt i betydelsen av den lokala 
kontexten för folkskolans utveckling likväl som för lärarinnorna som verkade inom den 
eftersom antagandet varit att detta kombinerat bör ha påverkat betygsättningen. 
Undersökningen har påvisat att begreppet det lokala samtycket med största sannolikhet 
ledde anställningsförfarandet inom Nätra församlingen, då en övervägande majoritet av de 
lärarinnor som innehaft anställning vid Trysunda mindre folkskola antingen varit 
hemmahörande i Nätra församling eller en till Nätra angränsande församling. Den tolkning 
som gjordes av Westbergs antydan att utvecklingen av folkskolan var mer beroende av 
lokala behov och processer än centrala statliga påbud och därför var en 
församlingsformeringsprocess snarare än en statsformeringsprocess illustreras tydligt i Nätra 
församling.189 Lokala lärarinnor anställdes för att täcka vad som uppfattades som ett lokalt 
behov. 

Resultaten av betygsundersökningen har även visat att det vid Trysunda skola 
rådde samma problematik kring betygsättning som uppmärksammades av 1939 års 
betygsutredning, nämligen skillnader i betygsättning mellan lärare och skillnader i 
betygsättning, främst kopplat till elevernas kön, där flickor betygsattes högre än pojkar. 
Likheterna, så som skillnaderna, mellan de två betygsättande lärarinnorna Berglund och 
Söderberg var inte stora, men tydliga. Berglund utgick från det fastlagda sjugradiga 
betygssystemet, medan Söderberg ökade differentieringen i betygsättningen genom att 
införa användningen av (+) och (-). Medan båda lärarinnor betygsatte flickor högre, var 
Berglunds betygsättning av flickor och pojkar var mer jämt fördelad över betygsskalan, 
Söderberg däremot betygsatte systematiskt flickor högre i Tal- och läsövningar. Det finns 
flera möjliga förklaringar till detta, dock inga entydiga svar, vilket föranleder sannolikheten 
att endast en enskild förklaring inte räcker till för skapa en övergripande förståelse. 

Betygsättning i relation till klass påvisade, som i tidigare forskning angivits, en 
glidande betygssättning där elever i de lägre klasserna sällan nådde de högre betygen, 
medan sannolikheten för att högre betyg skulle utdelas allteftersom eleverna flyttades upp 
en årskurs ökade. Det fanns ett tydligt mönster av att hålla tillbaka högre betyg för de yngre 
eleverna vilket även det uppmärksammades i 1939 års betygsutredning. Berglund, så som 
Söderberg, använde sig av en glidande betygsskala vilken, i Söderbergs fall, blev ännu mer 
glidande på grund av hennes användning av fler betygssteg. 

Överraskningen att ålder och betyg inte kunde knytas tydligare till varandra 
under den undersökta perioden, vilket med största sannolikhet kan kopplas till den tydliga 
årskursindelning som introducerades i början av 1920-talet. Tydligare resultat hade troligtvis 
framkommit vid en undersökning av 1900-talets två första decennier under vilka årskurs och 
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ålder var betydligt mer flytande, men detta omöjliggjordes på grund av att examensböcker 
före 1915 saknades.  

Denna undersökning ger på grund av sin begränsning inte en helhetsbild över 
betygsfördelningen vid Trysunda mindre folkskola, allt mindre inom folkskolan som helhet, 
men den visar på en tendens. Det är en tendens som manar till fortsatta studier kring 
folkskolan, det absoluta betygen och subjektivitet i relation till lokala kontexter. Det handlar 
om att skapa en förståelse för skapandet av subjektiviteten och dess förutsättningar genom 
att studera de tidiga betygsättarnas bakgrund, utbildning, intentioner och 
anställningsförfaranden för att bättre förstå subjektivitetens utveckling och användande i 
relation till betygsättning inom skolan. Det är speciellt viktigt eftersom det är en fortsatt 
aktuell fråga. Det räcker inte med att endast blicka framåt, hitta nya lösningar och ställa sig 
frågan hur? om det saknas kännedom vad?, varför? och på vilket sätt? Genom att vända 
blicken bakåt och undersöka betygsättningen i enskilda skolor och av specifika betygsättare 
kan en bättre insikt i hur problematiken har hanterats och utvecklats tillskanskas. Det är i 
den lokala kontexten som de absoluta betygen bäst kan förstås eftersom det var den lokala 
kontextens subjektivitet som styrde betygsättningen. 

I Trysunda och Nätras fall ger synen på folkskolans framväxt som en 
församlingsformeringsprocess en förklaring till den segdragna utvecklingen samtidigt som 
det öppnar för frågan om detta var unikt till specifika områden eller en mer allmän 
utveckling på landsbygden. Växelvis undervisning och intagning vartannat år började 
infördes inte förrän på 1920-talet, mer än tjugofem år efter att de statliga 
rekommendationerna kommit. Men även om utvecklingen av Trysunda skola och besluten 
kring den kan sägas representera Nätra församlings skolråd ska det låtas vara osagt om detta 
även gällde fastlandsskolorna då ö-samhällena generellt låg efter fastlandet i många 
avseenden. Klart är dock att 1897 års standardiserade betyg inte infördes i Nätra församling 
förrän 1901.  

 Isidor Johansson hävdade förvisso i sin skrift om Själevads skolväsende att 
ångermanländska församlingar generellt låg efter i utvecklingen av sina skolväsenden och att 
det tog lång tid för dem att komma ikapp utvecklingen i städerna.190 Det som kan konstateras 
är att Trysundas geografiska läge resulterade i ett samhälle som periodvis var avskilt från 
omvärlden191 och att detta bör ha skapat en unik sammanhållning bland de boende, vilket i 
sin tur även bör ha influerat de inflyttande lärarinnorna likväl som deras betygsättning.  

Trysunda må vara en skola bland många och betyget i Tal- och läsövningar ett 
av flera som utdelades av lärarinnor så som Lindis Berglund och Julia Söderberg, men genom 
denna undersökning har en tydligare bild framträtt av hur betygsfördelningen i folkskolan 
kunde se ut och hur skillnader och likheter i betygsättningen kunde gestalta sig mellan två 
skilda betygsättare, vilket var syftet med studien. Det om något visar att det är fullt möjligt 
att använda de absoluta betygen inom forskning och få relevanta resultat, deras inneboende 
subjektivitet till trots.   
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BILAGOR 
 
Bilaga 1: Trysunda - geografisk och ekonomisk beskrivning  
Trysunda fiskeläger är lokaliserad på en ö utanför den ångermanländska kusten, strax söder 
om Örnsköldsvik. Trysunda tillhör, tillsammans med bland annat Ulvöarna, Nätra församling 
som gränsar till Själevad församling i norr, till Sidensjö församling i väst och till Vibyggerå 
församling i söder.  Historiskt dominerade fisket församlingens kust och på Trysunda, så som 
Ulvöarna, etablerades tidigt säsongsbebodda fiskeläger. Trysunda omnämndes för första 
gången i en skattebok från 1550-talet.192 Fiskerättigheterna kring ön, vilka tillhörde kronan, 
utarrenderades till bönder och fiskare i Nätra och Själevad vilka även hade rätta att i sin tur 
utarrendera delar av sin lott i andra hand.193 Det uppstod tidigt en beroendeställning mellan 
de som arrenderade ön och fiskerättigheterna och de säsongsfiskare som i sin tur 
arrenderade i andra hand. Säsongsfiskarna betalade en avgift för att få fiska och för att få ha 
kvar sjöbodar och hus på ön. Avgiften till arrendatorerna kunde ibland utgöra mer än hälften 
av säsongsfiskarnas fiskefångst194 och det var inte ovanligt att säsongsfiskarna hamnade i 
skuld till arrendatorerna om fisket varit dåligt. Levnadsförhållandena var därför ända fram på 
1900-talet väldigt enkla, om inte periodvis mycket svåra.195 Först 1910 upphörde det 
parallella arrendesystemet och medan de på ön bosatta fiskarna kollektivt tilldelades 
fiskerättigheterna upprättades därefter enskilda arrendeavtal mellan fiskarna och kronan.196   
 
Befolkningsutveckling 
Gävlefiskarna, vilka varit ett återkommande inslag i fisket längs norrlandskusten, började 
under 1800-talet minska sin närvaro vilket innebar att säsongsbefolkningen på ön därefter i 
första hand utgjordes av fiskare från Nätra och Själevad.197 En helårsboende befolkning 
existerade inte förrän 1886, då fyra familjer för första gången övervintrade i fiskelägret, inga 
var dock kyrkoskrivna på ön utan kvarstod som registrerade i Nätra och Själevads 
församlingar. Först 1894 blev sex familjer kyrkoskrivna på ön,198 med det var inte förrän i 
husförhörslängden 1895-1904 som Trysunda tillkom som ett eget boställe. Det dröjde till 
1910 innan det dök upp som ett eget boställe i folkräkningen.199   

Antalet familjer som etablerade sig på ön var få under de första åren med en 
helårsboende befolkning. Det var först under 1900-talets första två decennier som fler 
flyttade ut till ön, 1910 fanns 16 familjer registrerade och 1913 var siffran 23. Efter detta 
tycks inflyttningen till ön ha avtagit, troligtvis i samband med att säsongsflyttningarna mellan 
ön och fastlandet hade börjat upphöra.200 Det fanns 31 yrkesfiskare registrerade på ön 1919, 

                                                           
192 Guvå & Rönnqvist 1983, s. 40. 
193 Ibid. s. 42.  
194 Ibid. s. 53. Innebörden av ön som kronoegendom innebar att fiskarna uppförde sina bodar på ofri grund vilket betydde 
att fiskarna ägde bodarna, men inte marken de stod på. Under åren 1819-1824 pågick en rättsstrid mellan staten och 
fiskarna som berörde dessa bodar och fiskarnas rättigheter att få ha dem kvar (Ibid. s. 51).  
195 Ibid. s. 66. 
196 Ibid. s. 67. Hamnlaget försökte friköpa ön från kronan men nekades. Ön är fortfarande statligt ägd, är sedan 1987 ett 
naturreservat och förvaltas av Länsstyrelsen vilka idag är ansvariga för utarrendering av marken.   
197 Ibid. s. 53, 57. 
198 Nätra församling, Husförhörslängd, AI:9B (1885-1894), Svar- Digitala forskarsalen, Riksarkivet. 
199 Nätra församling, Församlingsböcker, AII:1B, (1895-1904), AII:1C (1895-1904). Folkräkningen 1910, Svar – Digitala 
forskarsalen, Riksarkivet. 
200 Guvå & Rönnqvist 1983, s. 62-63. Enligt Guvå & Rönnqvist skedde detta runt 1915, men närvaroprotokoll från skolan 
visar att antalet elever minskade med nästan en tredjedel mellan höstterminen 1905 och höstterminen 1906, vilket kan 
tyda på att säsongsfiskets struktur kan ha förändrats eller upphört tidigare än vad som dessförinnan antagits.    



 

 
 

samt ytterligare tio individer med fisket som binäring.201 Invånarantalet 1920 uppgick till 105 
fördelade på 24 familjer och 1930 var antalet invånare 101 fördelade på 22 familjer.202 
Trysundas befolkningen steg ytterligare och nådde sitt högsta antal någonsin 1934 med 117 
invånare och kring andra världskriget fanns mellan 25-30 yrkesfiskare registrerade. 
Efterkrigstiden kantades av ett lägre barnafödande och en minskande befolkning och 1950 
hade öns befolkning sjunkit till 87 invånare. Minskade strömmingsfångster bidrog till att allt 
fler lämnade ön under 1960- och 1970-talen till förmån för fastlandets arbetsmöjligheter.203     
 
Figur 2: Trysundas befolkningsutveckling 1894-1934 

 
Källor: Nätra kyrkoarkiv, Husförhörslängd, AI:9B (1885-1894), AII:1C (1895-1904). Folkräkningen 1910. Statistiska 
Centralbyrån, Nätra (Västernorrlands län) Församlingsutdrag 1920 och 1930, Svar- Digitala forskarsalen, Riksarkivet. 
Länsstyrelsen 1975, s. 72. 
 
  

                                                           
201 Guvå & Rönnqvist 1983, s. 72. 
202 Nätra kyrkoarkiv, Husförhörslängd, AI:9B (1885-1894), AII:1C (1895-1904), AII:2C (1903-1913). Folkräkningen 1910. 
Statistiska Centralbyrån, Nätra (Västernorrlands län) Församlingsutdrag 1920 och 1930, Svar- Digitala forskarsalen, 
Riksarkivet. 
203 Länsstyrelsen 1975, s. 72. Utdrag från 1950 års mantalslängder för Trysunda och Ulvön, sammanställd av Marie Asplund. 
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Bilaga 2: Trysunda-Bäck flyttande mindre folkskolas stationer 1901-1920 
Läsår Station 1 Station 2 Station 3 
1901/02 Trysunda Genesön Utby 
1902/03 Trysunda Bäck Utby 
1903/04 Trysunda Genesön Utby 
1904/05 Trysunda Bäck Utby 
1905/06 Trysunda Strängön Genesön 
1906/07 Trysunda Strängön Bäck 
1907/08 Trysunda Strängön Bäck 
1908/09 Trysunda Strängön Bäck 
1909/10 Trysunda Strängön Bäck 
1910/11 – 1919/20 Trysunda Bäck  
Källa: Dagbok för Nätra småskola 1886-1913, ”Skolpliktiga barn tillhörande Trysunda rote 1906”, Centralarkivet, 
Örnsköldsvik.  
 
Bilaga 3: Elevunderlaget 
Antalet elever vid Trysunda skola påverkades dels av antalet säsongsfiskare och deras 
familjer och dels av den permanent boende befolkningen. Från 1890-talet finns endast 
information om skolan från tre år. Enligt källmaterialet hade skolan 18 elever 
höstterminerna 1893 och 1895 och 25 elever höstterminen 1896.204   
 
Figur 3: Antal elever vid Trysunda skola från höstterminen 1901 till vårterminen 1945* 

 
Källa: Centralarkivet, Örnsköldsvik. 
*Inkluderar endast eleverna i den mindre folkskolan och räknar inte med eleverna i ersättningsskolan (Bilaga 3).  
 
Från 1901 och framåt finns uppgifter om antalet elever för samtliga år. Som tabellen visar så 
låg antalet strax över 25 ända fram till 1905, men att det mellan 1905 och 1906 skedde en 
drastisk minskning med nästan en tredjedel. I jämförelse så var den stora skillnaden mellan 
dessa år elevernas hemort, medan det 1905 fanns en stor andel elever med hemort annan 
än Trysunda så fanns det 1906 nästan uteslutande endast Trysundaelever. Något med 
säsongsfisket förändrades med andra ord, men om detta berodde på en minskning av 

                                                           
204 Dagbok och examenskatalog, Nätra skolor 1878-1896, Examenskatalog Nätra skolor 1893-1901, Centralarkivet, 
Örnsköldsvik. 
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antalet säsongsfiskare på ön eller att fiskarna inte valde att ta med sig sina familjer under 
vistelsen ska låtas vara osagt.  

Under seklets andra decennium ökade antalet elever sakta, en ökad befolkning 
ledde naturligt till ett större elevunderlag. Utvecklingen under 1920-talet med väldigt 
markanta skillnader i det totala elevantalet kan tydligt knytas till intagningen av elever som 
skedde vartannat år efter läsåret 1925-26. Antalet elever ökade ytterligare under första 
halvan av 1930-talet och antalet elever som efter examen skrev in sig i ersättningsskolan 
innebar att 1930-talets elevantal närmade sig elevantalen från början av seklet. Under andra 
halvan av 1930-talet minskade dock elevunderlaget igen, den ekonomiska situationen i 
landet påverkade fisket och bidrog till en ökad utflyttning och minskade nativitetstal. En 
minskande befolkning, men framförallt en ökad äldre befolkning på ön, ledde till att antalet 
skolpliktiga barn fortsatte sjunka efter 1930-talet, något som oroade många. Under 1950-
talet drogs skolan på Trysunda till och med in under ett läsår på grund av elevunderlaget 
men undervisningen återupptogs igen året efter. Skolan lades ner för gott 1966 och de då 
kvarvarande sex eleverna flyttades till skolor på fastlandet.205   
 
Bilaga 4: Trysunda ersättningsskola 
Mindre folkskolor eller skolor med halvtidsläsning, så som Trysunda, ansågs inte ge 
fullständig folkskoleundervisning. Därför stadgades 1918 att ersättningsskolor skulle inrättas 
för elever som inte fått tillräcklig undervisning. Skoldistrikt var skyldiga att erbjuda 
ersättningsskola till elever som tagit examen från mindre folkskola men inte kunde delta i 
undervisning vid en fortsättningsskola (repetitionskurs av folkskolans kurser) och elever med 
ofullständig folkskola eller fullständiga betyg. För elever med ett avgångsbetyg var syftet 
med ersättningsskolans undervisning att utveckla vad eleverna lärt sig i den mindre 
folkskolan och ge dem en fullständig skolgång, medan syftet med undervisningen för elever 
utan avgångsbetyg var att repetera folkskolans lärokurser för att uppnå det eleverna måste 
kunna. Vid mindre skolor var det oftast den ordinarie läraren som ansvarade för 
undervisningen, vilken bedrevs parallellt med den vanliga skolundervisningen och omfattade 
två år om 180 timmar.206  

Ersättningsskolan på Trysunda definierades som mindre ersättningsskola och 
erbjöds för första gången läsåret 1929/30. Elevunderlaget var inte stort, som mest hade 
ersättningsskolan elva elever. Ersättningsskola fortsatte att bedrivas under 1930-talet med 
undantag för läsåren 1932/33 och 1933/34. Så som vid fortsättningsskolorna inriktades 
undervisningen på repetition av en handfull ämnen, läraranteckningar från läsåret 1929/30 
och 1938/39 visar att undervisningen fokuserades på ämnena Medborgarkunskap, 
Modersmålet och Naturkunnighet.207   

Julia Söderberg förefaller ha varit ensamt ansvarig för undervisningen även vid 
ersättningsskolan, med undantag för vårterminen 1939 då ansvaret delades av tre 
vikarierande småskollärarinnor.208 Ersättningsskola bedrevs ända fram till slutet av 1940-talet 
med Söderberg som ansvarig lärare.  
 

                                                           
205 Guvå & Rönnqvist 1983, s. 80. ”Elkabel och samlingslokal Trysundadröm”, Örnsköldsviks Allehanda, 15/11 1945. 
”Trysunda-borna slår vakt om ’Sveriges minsta skola’”, Örnsköldsviks Allehanda, 16/6 1954. ”Trysunda vill ha skolan åter”, 
Örnsköldsviks Allehanda, 20/4 1956. ”Skolundervisning på Trysunda även kommande läsår”, Örnsköldsviks Allehanda, 23/4 
1956. ”Sommarlov med vemod i Trysunda”, Örnsköldsviks Allehanda, 13/6 1966. 
206 Svensk författningssamling 1918 (N:r 1001), Norstedt & söner, Stockholm 1919, s. 2744-2745. Marklund 1984, s. 32.  
207 Dagbok med examenskatalog, Trysunda skola för åren 1929-1939, Centralarkivet, Örnsköldsvik. Bruce 1940, s. 27. 
208 Dagbok med examenskatalog, Trysunda skola 1938-1939, Centralarkivet, Örnsköldsvik. 



 

 
 

Lärarinnor vid Trysunda ersättningsskola vårterminen 1939 
Läsår Namn Född Hemförsml Anställningens 

art 
Befattning Avlagd 

examen 
1939 Hilda Westin - - 23/1-10/2 Små.lär 1938 
1939 Anna Lundgren - - 16/2-21/1 Små.lär - 
1939 Olga Hellström 1909 Högsjö? 1/3-14/3 Små.lär 1930 
Källa: Centralarkivet, Örnsköldsvik. 
 
  



 

 
 

Bilaga 5: Lärarporträtt 
 
Anna Ottilia Hansson (anställd 1913-1916) 
Anna Hansson föddes (11/11) 1884 i Herresta Vibyggerå församling. Hennes far var 
hemmansägaren Hans Hansson, (f. 1840, Vibyggerå) och hennes mor Anna Olsdotter (f. 
1845, Vibyggerå). Hon växte upp i en familj yngst av fem barn, men fadern dog redan 1896 
när Hansson var 12 år gammal. Hon konfirmerades 1899, fick betyget b i läsning och betyget 
c i Katekesen, Förklaringen samt Förståelse. Om hon var utbildad ska låtas vara osagt, det 
finns inga uppgifter om att hon skulle lämnat församlingen innan hon i september 1911 hon 
flyttade till Prästbordet, Nätra för anställning som småskollärarinna. Hon börjar omnämnas 
som småskollärarinna någon gång mellan 1900-1909. Enlig Vibyggerå församlingsbok hade 
hon 1909 ett c i kristendomskunskap, ett betyg som 1913 hade höjts till ett a i Nätra. Efter 
två år på Prästbordet flyttade hon 1913 till Trysunda. Hon överflyttades till Vibyggerå 
församlingsbok igen i oktober 1916 och skrevs hos sin mor, men då hon enligt uppgift även 
ska ha varit anställd inom skolväsendet i församlingen 1916, kan det inneburit att hon flyttat 
tillbaka tidigare än vad församlingsboken indikerar. Hon var fortfarande registrerad som 
småskollärarinna i 1920 års församlingsutdrag, men inga andra uppgifter om anställning 
inom församlingen finns förrän 1926-1927 då hon var anställd vid skolan i Nyland, Vibyggerå 
även om hon behöll sin yrkestitel i församlingsboken. Hon förblev ogift och dog vid 43 års 
ålder 1927.209 
 
Elin Sandin (anställd 1916-1918) 
Elin Sandin föddes (23/11) 1890 i Skidsta i Ullånger. Fadern Erik Johan Sandin (f. 1861, 
Ullånger) var bokhållare och sedermera handlare och modern Anna Nordlöf (f. 1863, 
Ullånger) var dotter till en bonde. Sandin växte upp i en stor familj, hon hade totalt tio 
syskon. Hon konfirmerades 1905 med ett b i konformationsbetyg, men hade tilldelats ett a i 
kristendomskunskap under seminarietiden. Hon hade enligt 1930 års församlingsutdrag fyra 
års utbildning, men det förefaller inte varit ovanligt i Ullånger. Sandin utbildade sig till 
småskollärarinna vid småskollärarinneseminariet i Lycksele mellan 1910-1912 och fick 
därefter tjänst i Arjeplog dit hon flyttade i december 1912. Där blev hon kvar fram till 
oktober 1916 då hon fick anställning vid Trysunda-Bäcks flyttande skola. Hon innehade 
tjänsten vid Trysunda skola till oktober 1918 då hon flyttade tillbaka till Ullånger för att ta 
upp tjänst vid skolan i Almsjönäs. Där blev hon kvar fram till 1930 då hon flyttade till Utvik, 
varefter hon blev registrerad som gårdsägare och småskollärarinna boende i samma hushåll 
som två av sina ogifta bröder. Hon förblev ogift och gick i pension runt 1940.210  
  

                                                           
209 Dagbok för Nätra småskola 1886-1913, Examenskatalog, Nätra skoldistrikt 1915-1917, Centralarkivet, Örnsköldsvik. 
Folkräkningen 1890, 1900, 1910. Vibyggerå kyrkoarkiv, Husförhörslängder A1:12A (1894-1899). Vibyggerå kyrkoarkiv, 
Församlingsböcker, AII:A1 (1900-1909), AII:A3 (1910-1919), AII:A5 (1920-1930). Nätra kyrkoarkiv, Inflyttningslängder BI:5 
(1895-1929). Nätra kyrkoarkiv, Församlingsböcker AII:2B (1904-1913), AII:2C (1904-1913), AII:3C (1914-1924). Statistiska 
Centralbyrån, Församlingsbokutdrag, Vibyggerå församling 1920, Svar – Digitala forskarsalen, Riksarkivet. Sveriges dödbok 
1901-2009. Om lärarinnor i Vibyggerå: Karl-Anders Nordström, Docksta (2015-07-22).  
210 Examenskatalog, Nätra skoldistrikt 1915-1917, Dagbok med examenskatalog, Trysunda-Bäck flyttande mindre folkskola 
1917-1918, Dagbok med examenskatalog, Trysunda-Bäck flyttande mindre folkskola 1918-1919, Centralarkivet, 
Örnsköldsvik. Folkräkningen 1870, 1880, 1890, 1900, 1910. Ullångers kyrkoarkiv, Församlingsböcker, AII:1B (1899-1913), 
AII:2A (1914-1930), AII:3A (1929-1942), AII:3B (1929-1942). Ullångers kyrkoarkiv, Konfirmationsböcker, D1:2 (1895-191). 
Lycksele kyrkoarkiv, In- och utflyttningslängder, B1:4 (1895-1930). Lycksele kyrkoarkiv, Församlingsböcker, AII:2D (1910-
1920). Arjeplogs kyrkoarkiv, Församlingsböcker, AII:A2 (1910-1926). Nätra kyrkoarkiv, Församlingsböcker, AII:3C (1914-
1924). Statistiska Centralbyrån, Församlingsbokutdrag, Ullånger församling 1930, Svar – digitala forskarsalen, Riksarkivet. 
Sveriges dödbok 1901-2009. 



 

 
 

Elsa Gunhild Andersson (anställd 1919-1921) 
Elsa Andersson föddes (23/2) 1901 i Bredånger, Nätra. Hennes far var hemmansägaren 
Anders Andersson (f. 1853, Bredånger) och modern var Maria Andersdotter (f. 1863). 
Föräldrarna var båda födda i församlingen enligt folkräkningen, men modern gick inte att 
hitta i födelseboken. Andersson växte upp i en mycket stor familj, totalt var de 17 syskon, 
men tre hade hunnit avlida och en flyttat hemifrån vid hennes födelse. Hon växte upp i 
Nässjö, och blev moderlös redan 1909 vid åtta års ålder. Hon konfirmerades 1916 och fick 
ett a i konformationsbetyg. Hon lämnade Nässjö i september 1918 och flyttade till 
Kungsholmens församling i Stockholm. Hon återvände hem som småskolelärarinna i juli 1919 
vilket tyder på att hon genomgick en ettårig seminarieutbildning i huvudstaden. 
Hösterminen 1919 påbörjade hon tjänst vid Trysunda-Bäcks flyttande skola, en tjänst som 
hon innehade fram till slutet av hösten 1921, varefter hon i januari 1922 flyttade till Äppelbo 
i Kopparberget. Hon återvände till Nässjö i november samma år och där blev hon kvar i fem 
år. I samband med sitt giftermål 1927 till Alvar Andersson (f. 1902) en målare från Birsta, 
flyttade hon till Sköns församling i Sundsvall. I och med flytten till Skön upphörde hon att 
tituleras småskollärarinna i församlingsboken och omnämndes hädanefter endast som 
hustru vilket tyder på att hon avslutade sin yrkesbana som lärare i och med sitt giftermål. 
Paret flyttade inom församlingen några gånger och en son föddes i Engelbrekts församling i 
Stockholm i augusti 1929. Paret var tillbaka i Skön i början av 1930-talet men avflyttade 
officiellt till Engelbrekts församling i oktober 1933.211 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

                                                           
211 Dagbok med examenskatalog, Trysunda-Bäck flyttande mindre folkskola 1918-1919, Dagbok med examenskatalog, 
Trysunda-Bäck flyttande mindre folkskola 1919-1920, Dagbok med examenskatalog, Trysunda skola 1920-1921, 
Centralarkivet, Örnsköldsvik. Folkräkningen 1880, 1890, 1900, 1910. Nätra kyrkoarkiv, Församlingsböcker, AII:1B (1895-
1904), AII:2C (1904-1913), AII:3C (1914-1924), AII:4D (1925-1934). Nätra kyrkoarkiv, Konfirmationsböcker, DI:4 (1914-1922). 
Nätra kyrkoarkiv, Utflyttningslängder, BII:1 (1916-1928). Kungsholms kyrkoarkiv, Inflyttningslängder och förteckning över 
inkomna personakter, B1:64 (1918). Kungsholms kyrkoarkiv, Utflyttningslängder BII:30 (1918-1919). CBS – Födda, vigda, 
döda, 1860-1944. Sköns kyrkoarkiv, Inflyttningslängder, BI:5 (1920-1930). Sköns kyrkoarkiv, Församlingsböcker, AII:A6 
(1912-1929), AII:A13 (1930-1943). Engelbrekts kyrkoarkiv, Inflyttningslängder och förteckning över inkomna personakter 
1933Svar - Digitala forskarsalen, Riksarkivet. 



 

 
 

Bilaga 6: Lärarinnor vid Trysunda skola 1913-1952 
 
Flyttande skolform 

Läsår Namn Född Hemförsml Anställningens art Befattning Avlagd 
examen 

HT 1913 Anna Hansson 1884 Vibyggerå - Små.lär - 
HT 1914 Anna Hansson 1884 Vibyggerå - Små.lär - 
HT 1915 Anna Hansson 1884 Vibyggerå - Små.lär - 
HT 1916 Elin Sandin 1890 Ullånger vikarie Små.lär 1912 
HT 1917 Elin Sandin 1890 Ullånger Tills vidare Små.lär 1912 
HT 1918 
 

Johanna Libell212 
Betty Göransson 

1859 Ytterlännes Vikarie 19/8-8/11 Små.lär - 
1894 Nätra Vikarie 8/11- 13/15 Små.lär 1917 

HT 1919 Elsa Andersson 1901 Nätra Tills vidare Små.lär 1919 
 
Fast skolform 

Läsår Namn Född Hemförsml Anställningens art Befattning Avlagd 
examen 

1920/21 Elsa Andersson 1901 Nätra Tills vidare Små.lär 1919 
1921/22 Lindis Berglund 1901 Nätra - Små.lär 1921 
1922/23 Lindis Berglund 1901 Nätra Tills vidare Små.lär 1921 
1923/24 Lindis Berglund 1901 Nätra Tills vidare Små.lär 1921 
1924/25 Lindis Berglund 1901 Nätra Tills vidare Små.lär 1921 
1925/26 Lindis Berglund 1901 Nätra Tills vidare Små.lär 1920 
HT 1926 Lindis Berglund 1901 Nätra Tills vidare Små.lär 1921 
VT 1927 Julia Söderberg 1903 Nätra Vikarie 12/1-27/5 Små.lär 1925 
1927/28 Julia Söderberg 1903 Nätra Tills vidare Små.lär 1925 
1928/29 Julia Söderberg 1903 Nätra Tills vidare Små.lär 1925 
HT 1929 Ingeborg 

Nylander 
- Järved?213 Vikarie 26/8-21/9 Små.lär - 

1929/30 Julia Norberg 1903 Nätra Tills vidare Små.lär 1925 
VT 1930 Anna Sundström 1906 Vibyggerå Vikarie 10/5-18/6 Små.lär 1927 
1930/31 Julia Norberg 1903 Nätra Tills vidare Små.lär 1925 
HT 1931 Anna Sundström 1906 Vibyggerå Vikare 16/9-19/12 Små.lär 1927 
VT 1932 Julia Norberg 1903 Nätra Tills vidare Små.lär 1925 
1932/33 Julia Norberg 1903 Nätra Tills vidare Små.lär 1925 
HT 1933 Anna Sundström 1906 Vibyggerå Vikarie 28/8-21/10 Små.lär 1927 
HT 1933- 
VT 1952 

Julia Norberg 1903 Nätra Tills vidare Små.lär 1925 

Källa: Centralarkivet, Örnsköldsvik. 
* Information saknas (-) 
  

                                                           
212 Huruvida endera Johanna Libell och Betty Göransson var utbildade lärarinnor är oklart, det finns vissa motstridiga 
uppgifter då tjänsten står markerad som vakant mellan 20/8 1918 – 31/5 1919, samtidigt som uppgift om födelseår och 
examensår även finns inskrivet, framgår det inte vem informationen avser. Det fanns en småskollärarinna vid namn 
Johanna Libell, som var verksam inom Kramfors kommun kring åren 1902-1910 (Sveriges Allmänna Folkskollärarförening, 
Årsskrift 1902, 1904, 1910 www.lararnashistoria.se (2015-07-17) En Johanna Libell, f. 1859, biträdande lärarinna i 
Trehörningsjö, hittas även i 1890 års folkräkning). Det fanns även en Betty Göransson i närvaroprotokollen från Trysunda 
skola 1904-1908, som enligt uppgift ska ha utbildat sig till småskollärarinna. 
213 Svensk läraretidning, Nr 6, 48:e årg. 1929 ” Till lärare vid mindre folkskola: vid Innertellmo i Anundsjö Vnrl., Ingeborg 
Nylander, Järved.” http://runeberg.org/svlartid/1929/0107.html (2015-07-17)  
 



 

 
 

Bilaga 7: Tabeller 
 
Tabell 6: Procentuell betygfördelning i Tal- och läsövningar enligt klass bland elever 
betygsatta av Lindis Berglund vid Trysunda mindre folkskola 1921-1926  

1921-1926 
 
 
Betyg 

Småskolan Folkskolan  
Total 
(N 93) 

Klass 1 
(N 13) 

Klass 2 
(N 18) 

Klass 3 
(N 18) 

Klass 4 
(N 16) 

Klass 5 
(N 14) 

Klass 6 
(N 14) 

A - - - - - - - 
a - - - - - 7,1 1 
AB - - - - 28,6 64,3 13 
AB- - - - - - - - 
Ba+ - - - - - - - 
Ba 38,5 66,7 61,1 68,8 42,9 21,4 48 
Ba- - - - - - - - 
B+ - - - - - - - 
B 46,2 33,3 38,9 31,3 28,6 7,1 29 
B- - - - - - - - 
Bc 15,4 - - - - - 2 
C - - - - - - - 
Total % 100* 100 100 100* 100* 100* 100 
Källa: Centralarkivet, Örnsköldsvik. 
*Diskrepans i totala procenten på grund av avrundning till en decimal. 
 
Tabell 7: Procentuell betygfördelning i Tal- och läsövningar enligt klass bland elever 
betygsatta av Julia Söderberg vid Trysunda mindre folkskola 1927-1939 

1927-1939 
 
 
Betyg 

Småskolan Folkskolan  
Total 

(N 235) 
Klass 1 
(N 43) 

Klass 2 
(N 38) 

Klass 3 
(N 41) 

Klass 4 
(N 36) 

Klass 5 
(N 38) 

Klass 6 
(N 39) 

A - - - - - - - 
a - - - - - 2,6 1 
AB - - - 5,6 31,6 41,0 30 
AB- - - - 11,1 5,3 - 6 
Ba+ - 5,3 17,1 16,7 7,9 - 18 
Ba 7,0 31,6 36,6 27,8 26,3 43,6 67 
Ba- - 10,5 4,9 8,3 13,2 - 14 
B+ 9,3 23,7 19,5 13,9 5,3 - 28 
B 58,1 23,7 22,0 16,7 7,9 10,3 56 
B- 20,9 5,3 - - 2,6 2,6 13 
Bc 4,7 - - - - - 2 
C - - - - - - - 
Total % 100 100* 100* 100* 100* 100* 100 
Källa: Centralarkivet, Örnsköldsvik. 
*Diskrepans i totala procenten på grund av avrundning till en decimal. 
 
 
 
 



 

 
 

Tabell 9: Betygsfördelning i Tal- och läsövningar bland elever vid Trysunda mindre 
folkskola 1921-1939 enligt ålder redovisade i hela tal 
 
Betyg 

Ålder  
Total 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

A - - - - - - - - - - 
a - - - - - - - 2 - 2 
AB - - - 1 1 8 19 13 2 43 
AB- - - - - - 5 1 - - 6 
Ba+ - - - 9 9 4 2 - - 18 
Ba - 4 18 24 26 17 18 8 - 115 
Ba- - - - 5 2 5 2 - - 14 
B+ - 1 9 7 9 2 - 1 - 28 
B 1 17 21 16 11 9 7 1 2 85 
B- - 4 6 1 - 1 1 - - 13 
Bc - 4 - - - - - - - 4 
C - - - - - - - - - 0 
Total 1 30 64  57   25 4 328 
Källa: Centralarkivet, Örnsköldsvik. 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


