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ABSTRACT 

The main purpose of this essay is to interpret possible pattern in social extraction, among 

future male elementary school teachers, at Karlstads elementary school teachers seminar 

over time. The questions that intend to concrete the purpose, and describe the possible 

pattern of social backgrounds are following; Where do the future male elementary school 

teachers come from? How the social recrutiment is divided in professional categorys, and is 

there any distinction in the pattern of social recrutiment over time? Which social groups 

were represented at Karlstads elementary school teachers seminar between the year of 1860-

1940, and how they were divided.   

 

At the categorization of occupation, class- and social belongings I´ve used Sten Carlssons 

theory of professional categories (the social transformation in Sweden after 1866) which also was 

used by Kerstin Skog-Östlin in her dissertation Pedagogical control and authortity.  

 

The changes in the pattern of social recruitment of male future elementary school teachers 

were following; the proportion of students with agricultural backgrounds has decreased 

between the year of 1860 and the turn of the century.  Further there was a substantial 

reduction of students with agricultural backgrounds between the turn of the century and the 

year of 1940. Students with agricultural backgrounds had the lowest represented frequency 

according to the investigation. At the year of 1860 the fathers of the future elementary school 

teachers mainly worked in the field of agribusiness while in the 1940s they mainly had the 

occupation of industrial workers and craftsmen. 

 

The group of agricultural workers remained smaller through the percentage distribution 

over time, while the group of industrial workers and craftsmen are rising.  This is a 

timetypical segment in the industrial transformation of Sweden.  

 

On the basis of this account, we come to a certain conclusion, that the elementary school 

teachers seminar in Karlstad was an authority for middle- and lower social groups, whereas 

the student from higher social extraction was underrepresented. 

 

 
 
 



 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Allt har förut förenat sig att tillintetgöra det folkeliga. Folkets 
lärare, folkskollärarne, har man sökt göra och alltför mycket lyckats 
göra så litet folkeliga som möjligt. Och de hava uti sin verksamhet 
sedan sökt rensa bort ur språk, ur saga och sång, ur sed och skick 
allt bondskt, d. ä. allt äkta forn, folkeligt och fosterländskt. 

 
                 Anders Berg 1873 
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1 Inledning 
 
________________________________________________________________________________________________________________ 
I detta kapitel ges ett motiv till det ämnesområde som behandlas i uppsatsen. Detta mynnar ut 
i uppsatsens syfte och frågeställningar. Slutligen redovisas också uppsatsens övergripande 
struktur för att underlätta läsarens navigering. 
_________________________________________________________________________________________________________________ 

1.1 Ämnesval  

Det finns få yrken som engagerat samhället mer än läraryrket över tid. Professionen, och den 

utbildning som yrket vilar på har alltid varit föremål för debatt och diskussion. Nu som då 

förs diskussioner om utbildningens mål, innehåll och organisation, vilket hos forskare skapat 

ett intresse att möta och undersöka de tankar och strävanden som har format en av våra 

största samhälleliga institutioner. I de hyllmeter litteratur och avhandlingar som återfinns i 

forskning kring utbildning och skolväsende, är det framförallt skolans reformer, läroplaner, 

funktioner och innehåll som ägnats stor vikt.1 De personer som förmedlat skolans innehåll 

till barnen har istället marginaliserats och ägnats mindre intresse i forskningen. 

 

Denna studie koncentreras på de manliga blivande folkskollärarna för den lagstadgade 

folkundervisningen vid seminarieutbildningen i Karlstad på 1860-talet och åttio år fram i 

tiden. Vilka var de männen som avsåg att bli lärare och förmedla skolans innehåll till barnen 

i sin framtida yrkesroll? 

1.2 Syfte och frågor  

Syftet med denna studie är att med hjälp av empiriskt material uttyda ett eventuellt mönster 

i den sociala rekryteringen av manliga blivande folkskollärare vid folkskollärarseminariet i 

Karlstad över tid. Vidare är syftet, att utifrån social härkomst kontinuerligt diskutera i vilken 

mån det förekommer ett kontextuellt samband till det rådande samhällsklimatet.   

 

De frågor som avser att konkretisera syftet och redogöra för de manliga blivande folkskol-

lärarnas sociala bakgrund är följande; 

                                                
1 Se t ex Johan Wallner, Folkskolans organisation och förvaltning i Sverige under 1842-1861, Lund 1938; 
Sjöstrand, 1965; Landqvist-Husén, 1973; Gunilla Svingby, Läroplaner som styrmedel för svensk obligatorisk 
skola, teoretisk analys och ett empiriskt bidrag, Göteborg studies in educational sciences 26, Acta Universitatis 
Gothoburgensis, 1978; Åke Isling, Kampen för och emot en demokratisk skola 1, Samhällsstruktur och 
skolorganisation, Stockholm 1980. 
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� Vilken social bakgrund rekryterades de manliga blivande folkskollärarna från? 

� Hur är den sociala rekryteringen fördelad i olika yrkeskategorier, och finns det någon 

skillnad i rekryteringsmönstret över tid? 

� Vilka socialgrupper var representerade vid folkskollärarseminariet i Karlstad mellan 

1860-1940, och hur såg fördelningen ut? 

1.3 Undersökningsperiod  

För att lyfta fram de ovan beskrivna aspekterna krävs en avgränsning i det empiriska 

materialets omfattning. Den första avgränsningen avser tid och den andra avser kön. 

 

Den tidsmässiga avgränsningen sträcker sig från 1860-talet fram till 1940-talet, vilket 

inbegriper åttio år i Sveriges historia. Under denna period har Sverige vandrat från ett 

utpräglat bondesamhälle till ett utvecklat industrisamhälle och torde innebära en intressant 

period gällande jämförelser av sociala rekryteringsmönster, men även intressant i fråga om 

samhällsomvandling och kontextuella förändringsprocesser. 

 

Eftersom avsikten med denna rapport är att undersöka den sociala rekryteringen av manliga 

folkskollärare vid seminariet i Karlstad under åttio år, har inte mindre än åtta tidpunkter 

valts för analys inom angiven tidsram. Analysen har sin början under 1860-talet då de första 

lagtexterna avsedda för folkskollärarutbildningen kom till, för att kontinuerligt fortskrida 

fram till 1940-talet.  

 

Syftet med vald undersökningsperiod grundar sig i författarens tro och vetskap om att 

väsentliga förändringar har skett inom folkskollärarutbildningen, vilket kan ha bidragit till 

förändringar av det sociala rekryteringsmönstret bland manliga blivande folkskollärare. 

Likaså stod Sverige inför och under en kraftig samhällsförändring när det gäller 

produktionsnäringen, vilket i sig kan ligga till grund för intressanta slutsatser av den 

empiriska undersökningen. 

 

När det gäller avgränsningen av kön, kan det konstateras att en jämförelse mellan män och 

kvinnors sociala rekryteringsmönster över tid, hade varit en intressant infallsvinkel. Detta 

var dock inte genomförbart då kvinnor inte integrerades tillsammans med män i 

folkskollärarseminariet i Karlstad förrän 1957. Intressant och fascinerande i ett perspektiv av 
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idag är att konstatera att under de första hundra åren togs bara manliga studenter in på 

folkskollärarseminariet I Karlstad. Istället utbildades kvinnor i landstingets regi, och då 

framförallt vid småskollärarinneseminarier. Man skulle därmed kunna tänka sig en 

komparativ studie mellan män vid folkskollärarseminariet och kvinnor vid småskollärar-

seminariet. Detta var tyvärr inte heller möjligt att genomföra, då material i form av in- och 

utskrivningsböcker var mycket bristfälligt vid småskollärarinneseminariet. Materialbristen 

innebar ett kraftigt bortfall av in- och utskrivningsböcker (till vissa delar obefintligt), vilket i 

sig ledde till omöjliggörandet av en kvantitativ studie av kvinnors, tillsammans med mäns 

sociala bakgrund. 

1.4 Forskningsläge  

Det forskningsläge som ligger närmast denna undersökning är Kerstin Skog-Östlins 

avhandling Pedagogisk kontroll och auktoritet 2 . Hon har studerat den statliga 

lärarutbildningens uppgifter enligt offentliga dokument kring folkskollärarutbildningen. I 

avhandlingen belyser hon även vilka sociala grupper eller skikt de olika lärarutbildningarna 

rekryterade sina studenter ifrån, vilket sedan används som underlag för diskussion om 

lärarutbildningens utformning. Hon har sammanställt in- och utskrivningsböcker för 

folkskollärarseminarier under 1950-talet. Att endast detta årtionde tagits med motiverar hon 

framförallt på ”att det varit svårt att få fram dessa in- och utskrivningsböcker”.3 

 

Agneta Linné har skrivit avhandlingen Moralen, barnet eller vetenskapen?.4 Denna avhandling 

berättar om hur lärare och lärarutbildare under olika tider formulerat sina visioner för en 

bättre skola – och en god utbildning av lärare för denna skola. Linné analyserar de 

traditioner och förändringar som präglat utbildningen av folkskolans lärare sedan 1842 års 

stadga för folkundervisningen. Analysen baseras på modern läroplansteori och 

kultursociologi. Seminarieutbildningens dominerande traditioner återges med utdrag ur 

lärobokstexter och artiklar skrivna av tongivande aktörer på skolans och lärarutbildningens 

fält. 

 

Christina Florin har undersökt och analyserat folkskolläraryrket under perioden 1860-1906. 

Under denna period genomgick yrket en feminiseringsprocess, en professionaliserings-
                                                
2 Skog-Östlin K, Pedagogisk kontroll och auktoritet, Malmö 1984. 
3 Skog-Östlin, a.a. 1984. s 59.  
4  Linné, A: Moralen, barnet eller vetenskapen. En studie av tradition och förändring i lärarutbildningen. 
Stockholm institute of education, Stockholm 1996. 
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process och en statlig byråkratiseringsprocess. Florin beskriver framförallt olikheterna 

mellan kvinnor och män vad gäller seminariestudier och lärararbete.5 

 

En bra källa för information om Sveriges lärarkår är Svenska folkskolans historia, det stora 

samlingsverket i fem delar som utkom i samband med folkskolans 100-årsjubileum 1942.6 

Avsnitten om lärarkåren ger överblick över lagstiftning, utbildning, rättslig ställning och 

facklig debatt etc. Man får dock inte bortse från att verket är initierat och utfört av kretsen 

kring Sveriges Allmänna folkskollärarförening (SAF), och har drag av ”segrarnas historia”. 

1.6 Disposition 

Denna rapport är indelat i sju kapitel och innehållet i dessa beskrivs här kortfattat. Kapitel 

två är ett introduktionskapitel som syftar till att ge läsaren inblick i ämnesområdet genom en 

kortfattad historisk bakgrund till folkskollärarutbildningen. Kapitel tre är ett metodkapitel 

där metodansats, datainsamlingsmetod och felkällor behandlas. Efter metodkapitlet kommer 

kapitel fyra som innefattas av den teoretiska referensramen, där analysverktyget för den 

empiriska undersökningen återfinns. Kapitel fem innehåller resultat och analys av det 

empiriska materialet, och i kapitlet därefter vidgas resultatet och jämförs med liknande 

studier. I kapitel sju ges en kort sammanfattning av resultaten som sedan kopplas samman 

med syftet. Det sista kapitlet innefattar en avslutande diskussion där de metoder som 

använts i undersökningen diskuteras. Författaren ger också förslag på fortsatt forskning 

inom området. 

  

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                
5 Florin, C: Kampen om katedern: Feminiserings- och professionaliseringsprocessen inom den svenska 
folkskolans lärarkår 1860–1906. Acta Universitatis Umensis, Umeå Studies in Humanities 82, Umeå 1987. 
6Svenska folkskolans historia, del 3–5, utgivna av Sveriges allmänna folkskollärarförening under redaktion av 
Viktor Fredriksson, Stockholm 1942–1950. 
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2 Folkskollärarutbildningens utveckling 
 
 
_________________________________________________________________________________________________________________ 

Kapitlet om folkskollärarutbildningens utveckling har som syfte att ge läsaren en historisk 
inblick i det ämnesområde som behandlas i uppsatsen, framförallt i form av lagtexter och 
samtida diskussioner. 
_______________________________________________________________________________________________________________ 

 

2.1 Folkskollärarutbildningens etablering och utveckling 

I beslutet 1842 om en lagstadgad folkskola i vårt land, vilket var den första statliga 

regleringen, bestämdes att folkskoleseminarier skulle inrättas i rikets stiftstäder för 

folkskollärares utbildning. I föreskrifterna gavs den yttre ramen för folkskollärarnas 

utbildning; antalet seminarier, inträdeskrav och tillsynsmyndighet, vilket kom att bli stiftets 

konsistorium. Utformningen av undervisningen strukturerades vid varje enskilt 

seminarium.7 

 

Seminarierna upprättades som mycket enkla och outvecklade skolor, och förhållandena för 

seminarieeleverna var i många avseenden dåliga. Denna outvecklade seminarieform skulle 

komma att fortskrida under tjugo år utan någon formell reglering som gick utöver de ramar 

som man genom folkundervisningsstadgan fastslagit. 8  I sin bok Om folkskolan i Sverige 

skriver Olof Eneroth9 år 1863: 

 

Träd in i ett av våra seminarier och se, huru det är utrustat! De äro i allmänhet lika 
fattiga, lika eländigt utrustade, som även våra fattigaste folkskolor. Man tyckes ej 
ens hava råd att vidmakthålla vanlig snygghet. En svart tavla och en världskarta, på 
sin höjd även en karta över Europa, Palestina och Sverige utgöra de enda prydnader 
med grådaskiga, limfärgade tapeter beklädda väggarne. Icke alla seminarier hava ens 
egen lokal.10 

 

Inte nog med att seminarierna var resursmässigt undermåliga, de saknade även en stadgad 

organisation. Under 1860-talet kom de två första reglementen enbart avsedda för 

folkskollärarutbildningen. Dessa föreskrifter innefattade regler kring en stadgad orga-

                                                
7 Skog-Östlin, a.a, 1984. s 22f. 
8 Linné, a.a, 1996. s 40f. 
9  Olof Eneroth var svensk författare och opinionsbildare. Eneroth tillhörde den krets av Geijer-inspirerade 
liberaler som ivrade för god folkundervisning i en allmän folkskola. I ett större verk, Om folkskolan i Sverige 
(1863-1869) utvecklade han närmare sina idéer som starkt kom att påverka Fridtjuv Bergs syn på folkskolan som 
bottenskola. Eneroth ivrade också för idén om fria högskolor. 
10 Ur SFH III, 1942. s 254. 
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nisation, men även vilka färdigheter och kunskaper som skulle krävas av en blivande 

folkskollärare. Det första reglementet för folkskollärarutbildningen stadsfästes 21 mars 

186211, och har bl.a.  kommit att analyseras av Kerstin Skog-Östlin. Seminariernas ändamål 

var att ”bilda folkskollärare, vilka med kristligt sinne förena de teoretiska insikter och den 

praktiska skicklighet, som deras kall fordrar”. Denna formulering ändrades tre år senare till 

”att för folkskolorna i riket bilda lärare och lärarinnor”.12 

 

Eftersom tillsynen av folkskollärarutbildningen skulle skötas av stiftets konsistorium var 

svenska kyrkans inflytande över utbildningen given. Tillsynen handlade om att:  ”utse och 

förordna lärare och leda examen (1862), samt godkänna kurser och läroböcker (1865).13 Att 

det ställdes krav från stiftets domkapitel på den blivande folkskolläraren angående dess 

kristna värderingar kan man återfinna vid ett flertal nedslag i ovan beskrivna reglementen. 

Skog-Östlin skriver att de moraliska och normativa krav som ställdes på eleverna i 

folkskollärarutbildningen återfinns under rubriken ordning och tukt: ”Elev bör ådagalägga 

sann och oskrymtad gudsfruktan, samt visa aktning och lydnad för sina lärare och för den 

fastställda ordningen.”14 Redan vid folkskolestadgan 1842, och senare en kungörelse 1853 

hade det fastslagits att vid anställning av folkskollärare skulle i första hand tas hänsyn till 

gudsfruktan och sedlig vandel.15 

 

Det skedde inte någon större förändring i seminariernas organisation under 1800-talet, men 

däremot väcktes motioner i riksdagen gällande sekularisering och utveckling av 

seminarieutbildningen. En av de männen som kom att ägna stor uppmärksamhet i fråga om 

seminarieutbildningens utveckling var folkskolinspektören C.J. Meijerberg som i en motion 

1867 menade att det fanns andra viktiga insikter för folkskolläraren förutom den nuvarande 

kristendomskunskap som genomsyrade utbildningen. I detta sammanhang gick även 

Aftonbladet ut med kritik mot seminariernas ledare och organisation, i en ledare med titeln 

Riksdagen, ecklesiastikministern och folkskolan som redogjorde för Meijerbergs motion. Artikeln 

vände sig bl.a. mot att kristendomskunskapen inte lämnade något utrymme för elevernas 

vidare utveckling och kunskapsinhämtning.16 

 

                                                
11 SFS 1862:12 
12 Skog-Östlin, a.a, 1984. s 22f 
13 Skog-Östlin, a.a, 1984. s 23. 
14 Skog-Östlin, a.a, 1984. Beskriver innehåll i SFS 1862:12, §32. s 23. 
15 SFS 1853:62, §6. 
16 SFH III, 1942. s 263. 
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Det teologiska fromleriet, som med sitt döda fyllnadsgods av minneskunskap om 
frihetsfientliga fördomar och sterila dogmer framför allt är ägnad att tillstoppa 
människoandens källsprång, att klippa det mot ljuset strävande kunskapsbegärets 
vingar, att i den blinda auktoritetstrons järnarmar kväva förmågan och viljan att 
tänka, att från ynglingaåren trälbinda det uppväxande släktet – det är denna makt, 
som på senaste tiden gjort sig till herre över seminarierna, medelbart således även 
över folkskolan.17 
 

Som ovan beskrivet präglades en stor del av debatten kring folkskollärarutbildningen under 

1800-talets senare del, kring sekularisering kontra kristendomskunskapens inflytande över 

utbildningen. Åsikter som att ”utbildningen inte skulle utgå från några vetenskapliga rön, 

lika litet som folkskolan”, ”all undervisning i seminarium, vilar på kristlig, på evangeliskt 

luthers grund”, och att ”kristendomens sak otvetydigt och i konsekvent genomförande 

erkännes vara folkskolans sak” visade på hur man i offentliga dokument och förarbeten till 

regleringen av utbildningen 1865, förväntade sig att folkskollärarutbildningen skulle 

motverka de sekulariseringstendenser som fanns i samhället.18 

 

Christina Florin, som skrivit en avhandling kring professionaliseringsprocessen inom den 

svenska folkskolans lärarkår 1860-1906, menar att det framförallt var på 1870-1880-talet som 

”förmyndarmentaliteten” vid seminarierna väckte motstånd. Liberala politiker, den 

professionellt medvetna lärarkåren, och som ovan beskrivet diskussioner i liberala tidningar 

började ställa krav på starkare inslag av teoretiska kunskaper på vetenskaplig grund. 

Seminarierna beskylldes för att ”vara ett säte för reaktion, läseri och pietistiskt fromleri”.19 

 

De regleringar som fastslagits 1862 och 1865 gällde i princip fram till 1914 då 

folkskollärarutbildningen återigen skulle reformeras. Mellan dessa år hade seminarierna 

genomgått en rad förändringar.20 Inom Sveriges allmänna folkskollärarförening (SAF), som 

bildades 1880 i Stockholm, hade diskussionen om seminariernas ombildning skett under 

många år. Redan 1885 hade SAF, som betraktade frågan om en förbättrad lärarutbildning 

som en av sina huvudfrågor, tillsatt en särskild utbildningskommitté.21 

 

Trots att det sedan 1860-talet skett stora förändringar inom seminarieutbildningen förde SAF 

kritik mot utbildningen med förslag på förbättringar. Året 1906 inlämnade folkskollärar-

föreningen en särskild petition till Kungl. Maj:t där man beskrev i vilka avseenden man ville 
                                                
17 SFH III, 1942. s 263. 
18 Skog-Östlin, a.a, 1984. s 26f. 
19 Florin, a.a, 1987. s 106. 
20 Se Florin, a.a, 1987. s 106ff. 
21 Florin, a.a, 1987. s 106. 
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se ombildningar. Efter dessa skrivelser tillsattes en statlig utredning som kom att kallas 

folkundervisningskommittén för att se över seminarieverksamheten. 22  1911 lades ett 

betänkande fram, där man hade fastställt att flera förändringar inom folkskollärar-

utbildningen behövde göras. Linné skriver i sin avhandling att; ”flertalet av de tyngsta 

kraven i folkskollärarföreningens petition kom att få genomslag i den nya stadga och 

undervisningsplan som utfärdades 1914. Folkskollärarföreningen och dess strävan att 

förändra lärarutbildningen kom att spela en stor roll i det tidiga 1900-talets reformarbete”,23 

vilket understryker SAF och dess betydelse i reformeringen. 

 

Folkundervisningskommittén hade ett flertal frågor att ta ställning till. Det som kanske är 

mest intressant i detta avseende är diskussionen om inträdeskraven skulle höjas. Denna 

diskussion mynnade ut i vilken typ av utbildning seminarierna skulle tillhandahålla. Var det 

en allmän- eller fackutbildning man ville åstadkomma? Det förra alternativet skulle innebära 

att eleverna behövde en studentexamen, vilket i sin tur skulle leda till en kraftig förändring i 

rekryteringsmönstret. I folkundervisningskommitténs huvudbetänkande 1912 gick att läsa 

att; ”…tillträdet till folkskollärarbanan skulle i hög grad försvåras för unga män och kvinnor 

ur de bredare samhällslagren framför allt å landsbygden”. 24  Slutsatsen kom att bli att 

seminariernas uppgift skulle vara allmänbildning, eftersom de flesta bara hade folkskola i 

grunden. Avslutningsvis poängterades att det i framtiden kanske skulle komma att se 

annorlunda ut.25 

 

Den nya regleringen kom framförallt att innebära en mindre religiös orientering, med 

folkskoleöverstyrelsen som tillsynsmyndighet, istället för, som tidigare beskrivet stiftets 

konsistorium. Det skall dock påpekas att kyrkans inflytande fanns kvar, framför allt på lokal 

nivå. Om man jämför med tiden då utbildningens första regleringar kom till, så hade 

kyrkans befogenheter dock minskat. Skog-Östlin poängterar att förändringar i 

inträdeskraven speglade svenska kyrkans minskade ställning och inflytande över 

utbildningen.26 Samtidigt skriver hon att de moraliska kraven på eleverna fortfarande gick 

att läsa under rubriken ”ordning och tukt”, där fortfarande gudsfruktan, flit och vördnad 

benämndes. 

 
                                                
22 Skog-Östlin, a.a, 1984. s. 31-36; Florin, a.a, 1987. s. 106ff; Linné, a.a, 1996. s. 161f. 
23 Linné, a.a, 1996. s 162.  
24 Skog-Östlin, a.a, 1984. s 34f. 
25 Skog-Östlin, a.a, 1984. s 34. 
26 Skog-Östlin, a.a, 1984. s 33. 
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Från 1930 och fram till 1968 års högskolereform kom folkskollärarutbildningen åter att vara 

föremål för diskussion. Radikala skoldebattörer formulerade under början av 30-talet en 

gemensam utbildningslinje för blivande folkskollärare och läroverkslärare. Diskussionen 

härleddes ofta mellan de politiker som ville förflytta utbildningen till en mer akademisk 

kontext, och de som menade på att formella examenskrav skulle missgynna fattiga arbetar- 

och landsbygdsungdom.27 

 

Linné skriver att lärarorganisationerna på 30-talet var starkt pådrivande när det gäller en 

förändring av utbildningen. Dels i strävan mot större anknytning mellan lärarutbildning och 

högskola, och dels en förändring som gällde friare arbetsformer vid seminarier. Vidare 

skriver hon: 

 

Såväl när det gällde frågan om nedskärningar för att undvika ett befarat 
läraröverskott, som när det gäller en gemensam lärarutbildning för alla 
lärarkategorier och en utbildning som också skulle kunna förbereda för 
högskolestudier blir lärarutbildningen ett viktigt led i folkskollärarnas kamp för att 
stärka sina professionella intressen.28 

 
 
Efter 1950, med en proposition som botten, fattade riksdagen ett principbeslut om den nya 

lärarutbildningen. Principbeslutet innebar kort och koncist att blivande mellanskollärare och 

ämneslärare skulle utbildas vid en ny typ av utbildningsanstalter, nämligen 

lärarhögskolan. 29  Utifrån detta principbeslut lades grunden för en helt ny typ av 

lärarutbildning. 

2.2 Karlstads folkskollärarseminarium 

I beslutet (1842) om en lagstadgad folkskola i Sverige bestämdes, att folkskoleseminarier 

skulle inrättas i landets alla stiftstäder för utbildning av lärare i folkskolan. I Karlstad 

startades ett sådant seminarium den 20 februari  1843. 30  Seminarieadjunkten Albert 

Segerstedt samlade en volym med brev samt avskrifter av reglementen under titeln 

Folkskollärarnas utbildning inom Karlstads stift intill 1867, där några ålderstigna f d 

seminarieelever svarar på frågor Segerstedt ställt rörande undervisningen:  

                                                
27 Linné, a.a, 1996: nämner de inflytelserika socialdemokratiska skolpolitikerna Oscar Olsson och Ivan Pauli 
som talade för en stark ”akademiseringslinje”, medan t ex Josef Weijne hävdade att det skulle bli ett hårt slag 
mot de lägre samhällsklasserna. s 314. 
28 Linne, a.a, 1996. s 316. 
29 Proposition 1950:219. 
30 Lärarutbildning i en föränderlig omvärld, Karlstad 1843-1893 under redaktion av Sten-Olof Ullström. 
Utvecklingsrapport nr 93:1. Högskolan i Karlstad 1993. s 76. 
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Där satt vi i seminariets lokal, ett enda rum, 50 elever – från och med 14 till och med 
60 år, stora och små, enarmade och enbenta, raka och puckelryggiga, hårrika och 
skalliga, grant klädda och trasiga och sysselsättningen på fristunder blev med några 
få undantag att arbeta med läxorna.31 

 

I samband med Segerstedts efterforskningar besvarades en enkät. Där framgår det att inga 

inträdesprov hölls. För intagning, som skedde allt efter hand under första terminen, 

erfordrades renläsning, utantilläsning av Luthers lilla katekes med förklaringar, skrivning 

samt lite räkning. I övrigt var det sockenprästens intyg som var grunden för att bli antagen 

till seminarieutbildningen.  

 

Efter en brand i Karlstad 1865 flyttades utbildningen under en period till en ort i västra 

Värmland, Nysäter, vilket idag kan verka överraskande då detta är ren landsbygd. Under 

unionstiden, hade Värmlands Nysäter ett annat naturligt läge sett ur kommunikationsaspekt. 

En elev skriver i detta sammanhang enligt Segerstedt; ”Vistelsen i Nysäter var ganska 

angenäm både för lärare och elever”, och tillgången till lokaler var en väsentlig förbättring. 

Dock påpekades det att ”Undervisningsmaterielen kunde knappast vara sämre – sådan 

saknades i stort sett”.32 

 

I Karlstad fick seminariet en egen byggnad år 1923 i Marieberg,  och senare i slutet av 40-talet 

berikades bygganden med ytterligare en våning. Andra seminariebyggnader fick sin 

tillkomst under denna tid och byggdes i samma stil, bl.a. seminariet i Gävle och 

lärarhögskolans byggnad i Annedal i Göteborg. Utformningen av dessa byggnader stod 

arkitekten Bror Almqvist för.33 

 

Betygskatalogerna visar att de som sökte sig till karlstads folkskollärarseminarium under 

flera årtionden efter etablering var värmlänningar. Dalsland tillhörde också stiftet, och hade 

en representation på omkring 10 procent.  Bara några enstaka kom från grannlandskapen. 

Först senare vann allt flera icke-värmlänningar tillträde.34  Dessa elever från Värmland och 

Dalsland kom sedan i stor utsträckning att verka som lärare i samma landskap. Intressant i 

ett perspektiv av idag är att konstatera att under de första 100 åren togs bara manliga 

studenter in på seminariet. Bilden nedan visar vilka Hemorter de antagna 

                                                
31 Ullström (red), a.a, 1993. s 67. 
32 Ullström (red), a.a, 1993. s 67. 
33 Ullström (red), a.a, 1993. s 73. 
34 Ullström (red), a.a, 1993. s 68. 
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folkskolseminarieeleverna kom från åren 1924 – 1963. Under dessa år uppgår de till antalet 

2294st. En prick motsvarar tio antagna. 

 

Figur 2.1: Bilden visar vilka Hemorter de antagna folkskolseminarieeleverna kom från åren 1924 – 1963. 

     

 (Källa: Lärarutbildningen i en föränderlig omvärld, s 68) 
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2.3 Folkskolans blivande lärarinnor 

Från 1842 var folkskolläraryrket ett manligt yrke och oftast kom folkskolans elever från de 

lägre samhällskikten. Göran Sparrlöf, som tillhör den nationella forskarskolan i pedagogiskt 

arbete, och intresserat sig för genuskonflikter vid folkskollärarkåren skriver att;  ” Den 

ursprungliga karaktären av fattigskola och den låga standarden medförde att folkskolan och 

folkskollärarna fick ett lågt anseende i den bildade medelklassens ögon. De bättre situerade 

samhällsgrupperna placerade sina barn i andra skolformer, t.ex. läroverk och flickskolor.”35 

År 1859 öppnades folkskolläraryrket för kvinnorna och inte långt därefter inrättades de 

första lärarinneseminarierna. Det kvinnliga inslaget i folkskollärarutbildningen kom 

successivt att öka. Omkring 1880 hade ungefär 33 procent av platserna upptagits av kvinnor, 

och vid sekelskiftet ca 40 procent. Vid 1930-talet var andelen antagna kvinnor vid 

folkskollärarutbildningen i stort sett som vid sekelskiftet. Vid 1940- och 1950-talet finns inte 

några offentliga statistiska uppgifter om hur stor det kvinnliga inslaget var, men Kerstin 

Skog-Östlins bearbetningar av matrikeluppgifter från 1950-talet  tyder på att de var något 

färre än under 1930-talet. Mot slutet av årtiondet var fördelningen mellan kvinnor och män i 

utbildningen relativt jämn.36 Studier har visat på att det förelåg en viss skillnad mellan könen 

vad gäller social bakgrund. Skog-Östlin skriver att männen i större utsträckning kom från 

lantbrukarmiljö, emedan kvinnorna ofta hade tjänstemannabakgrund. 37  Christina Florin 

framhäver att den kvinnliga representationen i folkskolläraryrket var en viktig del i yrkets 

professionaliseringsprocess. Kvinnorna kom i högre grad från borgerliga miljöer än män, 

vilket i sin tur medförde ett socialt kapital som kunde bidra till att höja yrkets anseende inom 

medelklassen.38 

 

 

 

 

                                                
35 Sparrlöf, G. Ifrågasättandet av folkskolans kvinnor. Opublicerat material. 2005-04-29. 
36 Skog-Östlin, a.a, 1984. s 60. 
37 Skog-Östlin, a.a, 1984. s 65. 
38 Se Florin, a.a, 1987, och Sparrlöf (opublicerat). 
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3 Metod  
 
________________________________________________________________________________________________________________ 

I detta kapitel beskrivs det vetenskapliga angreppssättet, de problem som uppstått samt hur 
dessa har behandlats presenteras också. Dessutom förs en diskussion om undersökningens 
trovärdighet samt hur insamlad data sammanställdes inför analysen. 
_________________________________________________________________________________________________________________ 

 

3.1 Fallstudie 

Den här studien har karaktär av en fallstudie. Det som enligt Denscombe, professor i 

socialforskning, kännetecknar en fallstudie är att man genom att studera det enskilda fallet 

kan skaffa sig insikter som kan få vidare konsekvenser. Målsättningen är enligt Denscombe 

att belysa det generella genom att titta på det enskilda.39 

  

Syftet med denna fallstudie är att identifiera viktiga kännetecken som kan utgöra grunden 

för en jämförelse av liknande resultat. Det svåra i detta fall är att visa hur fallstudien klarar 

en jämförelse med tidigare forskning kring ämnesområdet. En jämförelse är nödvändig för 

att i någon mån kunna generalisera fallet, som i detta sammanhang handlar om social 

lokalisering. Social lokalisering innebär i detta fall en analys av de blivande folkskollärarnas 

bakgrund. Utifrån metodnivå kan man ställa följande frågor; Hur representativt är fallet? Är 

inte resultaten unika för just detta speciella fall och dess omständigheter?  

 

Fallstudiens har dock inte som primärt syfte att visa på en för hela landet representativ 

fördelning av blivande folkskollärares sociala bakgrund, utan snarare vilka yrken och sociala 

grupper som är just specifika för de inskrivna vid Karlstads folkskollärarseminarium mellan 

1860-1940. Man kan dock aldrig komma ifrån att syftet med en kvantitativ studie oftast 

grundas i att få fram generaliserbar data. Det är därför författarens intention att i den mån 

det går, öppet visa i vilken utsträckning fallet liknar eller kontrasterar mot andra fall av 

samma typ.  

 

Denna fallstudie har genomförts med drag av en deduktiv ansats. Deduktion har sin 

betydelse i att forskaren går från teori till empiri. Detta innebär att förväntningar skapas om 

                                                
39 Se Denscombe, M: Forskningshandboken. Studentlitteratur, Lund 2000. 
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hur världen ser ut, för att sedan samla in det empiriska materialet, och se om 

förväntningarna stämmer överens med verkligheten. 40  Tillvägagångssättet i denna 

undersökning har varit likartat. Teorier om social rekrytering, och hur en social lokalisering 

kan struktureras, har varit en förutsättning för att överhuvudtaget möjliggöra en bearbetning 

av det empiriska materialet. 

3.2 Forskningsmetodologi 

Enligt traditionell forskningsmetodologi finns två olika forskningstraditioner; den 

kvantitativa och den kvalitativa ansatsen. I föreliggande studie har jag använt mig av en 

kvantitativ ansats. Den kvantitativa metoden har som utgångspunkt att den sociala 

verkligheten kan mätas med hjälp av metoder som ger oss information i form av siffror, och 

sedan behandlas med hjälp av statistiska metoder. Den kritik som riktats mot kvantitativa 

metoder är dess bristande flexibilitet. Kritik som också framkommer ibland är att siffror inte 

ger samma informationsrelevans som ord. Till försvar kan dock hävdas att en siffra bara är 

en förenkling, en siffermässig kategorisering av ofta mycket komplexa meningar.41  

 

Styrkan i en kvantitativ metod ligger i att informationen som tas fram i många fall möjliggör 

generalisering och förklaring av olika företeelser. Under vissa förutsättningar är den 

information man skaffat sig representativ även för andra enheter än de man undersökt. 

Sådana undersökningar kännetecknas i stor grad av att de går på bredden. Man har många 

enheter i sin undersökning, men man inriktar sig på förhållandevis få faktorer hos varje 

enhet.42 

 

Kvantifieringens plats i historievetenskapen är omstridd. Inom ekonomisk- och social 

historia är dessa metoder godtagna, men inte i historieämnet överlag. Historisterna, som är 

av historiefilosofisk riktning menar att alla historiska förlopp är unika, och att sökandet efter 

mönster och strukturer är förfelat. Till undersökningens försvar kan det dock hävdas att 

kvantifieringen är ett redskap för att reflektera över systematiserad data. Kvantifieringen kan 

inte garantera att vi ökar vår förståelse om hur människor tänkt och levt, lika lite som ett 

                                                
40 Se Jacobsen, D. Vad, hur och Varför? Om metodval i företagsekonomi och andra samhällsvetenskapliga 
ämnen. Studentlitteratur, Lund 2002.  
41 Se Jacobsson, a.a, 2002. 
42 Se Holme I, Solvang B: Forskningsmetodik, Om kvalitativa och kvantitativa metoder. Studentlitteratur, Lund 
1991.  
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kvalitativt förhållningssätt kan avvisa sifferanalys.43  Vad som dock skall påpekas är att 

denna studie inte har som syfte att generalisera en rådande sanning utanför 

undersökningens ramar, utan representerar den sociala rekryteringen av blivande 

folkskollärare över tid vid Karlstads folkskollärarseminarium. 

3.3 Urval  

Första frågan innan undersökningen påbörjades var om alla enheter, d.v.s. blivande 

folkskollärare mellan 1860-1940 skulle undersökas. Med ett snitt på 30-40 blivande 

folkskollärare per år skulle det innebära en total undersökningspopulation på 2400-3200 

undersökningsenheter, vilket tidsmässigt måste anses vara utom ramen för en c-uppsats. 

Istället valdes ett sannolikhetsurval. Sannolikhetsurvalet har som syfte att utgöra ett 

representativt tvärsnitt av samtliga enheter mellan 1860-1940, och är av systematisk karaktär. 

Systematiskt urval fungerar efter samma principer som ett slumpmässigt urval, med 

skillnaden i att man inför en viss systematik i valet av människor eller företeelser. I detta 

fallet de år med 6, 7 och 8 som slutsiffra vid varje årtionde. 

3.4 Datainsamling 

Datainsamlingen kan ske på två olika sätt, sekundär- och primärdata.  Insamlingen av det 

förra innebär att forskaren utgår från data som insamlats tidigare, men i ett annat syfte. Ett 

exempel på sekundärdata i denna undersökning är litteraturen, som grund för historik och 

teoretisk referensram. Primärdata, eller primärmaterial är det material som insamlats på 

egen hand. I denna studie utgörs data för den empiriska undersökningen av in- och 

utskrivningsböcker. 

 

Insamlingen av primärdata gjordes genom att systematiskt analysera in- och 

utskrivningsböcker för Karlstads folkskollärarutbildning 1866 – 1938. Vid varje tioårsperiod 

analyserades tre år, och samtliga år motsvarade en kvantitet mellan 30 och 50 

undersökningsenheter. I förväg bestämda årtal för analys under varje tioårsperiod är de med 

slutsiffra 6, 7 och 8. 

                                                
43 Eggeby E, Söderberg J, Kvantitativa metoder – för samhällsvetare och humanister. Studentlitteratur, Lund 
1999. s 21ff. 
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3.5 Datanivåer 

När man använder sig av kvantitativa data måste man vara medveten om vilken typ av data 

som används. Detta för att kunna avgöra vad som statistiskt går att göra med data och vilka 

typer av slutsatser som går att göras från analysen.44 I denna undersökning används data på 

nominalskalenivå, vilket är den lägsta mätnivån för kvantitativa data, d.v.s. den tillåter inte 

någon större statistisk manipulation i förhållande till andra datanivåer. Denna datanivå 

handlar om att summera undersökningsenheterna i kategorier baserade på namn, utan 

någon speciell ordningsföljd. I den empiriska undersökningen används även data på 

intervallskalenivå, där kategoriseringen är rangordnad på en skala. 45  Rangordningen är 

proportionell vilket möjliggör konstraster och jämförelser över tid.46  

3.6 Operationalisering av insamlad data 

Insamlad data har beskrivits och analyserats med hjälp av statistikprogrammet SPSS. 

Analysprocessen har varit av enkel karaktär då statistiken framförallt använts i deskriptivt 

syfte för att påvisa variation och procentuell fördelning över tid mellan undersökningens 

enheter. 

 

Undersökningens enheter och data från den empiriska undersökningen analyserades i SPSS 

gruppvis i kategorier. Detta för att läsaren på lättast möjliga sätt skulle kunna följa analysens 

struktur. 

3.7 Kvalitetskriterier 

För att kunna genomföra en bedömning av ett arbetes kvalitet behövs vissa bedömnings-

kriterier. Två av dessa är av tradition validitet och reliabilitet. En undersöknings validitet 

definieras som dess förmåga att mäta det som undersökningen avser att mäta, och reliabilitet 

kan översättas med tillförlitlighet, vilket innebär att mätningarna är korrekt gjorda.  

 

Det är viktigt att diskutera huruvida slutsatsen går att generalisera även till andra 

situationer. Det är i princip alltid omöjligt att göra undersökningen på alla berörda individer, 

vilket innebär att man måste göra ett urval. Detta ger sedan problem för validiteten. Är 

                                                
44 Denscombe, a.a, 2000. s 209. 
45 Denscombe, a.a, 2000. s 210. 
46 Data på intervallskalenivå i denna undersökning är samtliga årtionden. Ex. 1860, 1870, 1880 etc. Dessa data 
skiljer sig åt inte bara i den bemärkelsen att de är tidigare eller senare än ett annat år, utan de är också tidigare 
eller senare i ett känt tidsintervall.  
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resultatet situationsbundet? I detta fall är författaren medveten om undersökningens 

småskaliga karaktär, och att resultatet därför inte är representativt eller generaliserbart för 

samtliga blivande folkskollärare och seminarium i landet. Det systematiska 

sannolikhetsurvalet är dock av sådan karaktär och kvantitet att en generalisering över tid vid 

Karlstad folkskollärarseminarium bör vara möjlig. Urvalet är alltså statistiskt representativt, 

men situationsbundet. Författaren har även jämfört resultatet av den empiriska 

undersökningen med liknande rekryteringsstudier under samma tid, men vid andra platser i 

landet för att diskutera huruvida resultatet överensstämmer med annan forskning, eller är 

slumpmässigt till sin karaktär. 

 

 I detta fall skall de blivande folkskollärarnas sociala bakgrund mätas genom att studera och 

analysera in- och utskrivningsböcker med faderns yrke som utgångspunkt. Ovidkommande 

faktorer är bortrensade, vilket i detta fall innebär en god validitet – undersökningen mäter 

vad den avser att mäta.  

 

När det gäller reliabiliteten, d.v.s. om upprepande mätningar ger samma resultat och det 

slumpmässiga felet är litet, är det framförallt hur yrken har kategoriserats som är relevant att 

diskutera. I uppsatsen diskuteras det kontinuerligt och fortlöpande om problematik som 

berör en yrkesbetecknings vaga gräns gentemot en annan (t ex om en skomakare skall anses 

som mindre företagare, eller som arbetare inom industri och hantverk). För att en hög 

reliabilitet skall kunna upprätthållas har författaren konsekvent kategoriserat samtliga 

undersökningsenheter, och under hela arbetes gång haft särskiljningsproblematiken i åtanke. 
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4 Teoretisk referensram 
 
_________________________________________________________________________________________________________________ 

I detta kapitel presenteras den teoretiska referensramen. De teoretiska begrepp som är 
centrala för denna uppsats kommer att beskrivas grundligt för att utgöra en god bas och 
förståelse i den empiriska undersökningen. 
_________________________________________________________________________________________________________________ 

 

4.1 Klassificering  

Det är framförallt en punkt som är intressanta i min undersökning av de manliga blivande 

folkskollärarnas sociala härkomst: 

 

- Faderns yrke 

 

Dessa uppgifter om de manliga blivande folkskollärarna finns bokförda i in- och 

utskrivningsböcker i samband med folkskollärarutbildningen.47 

 

Vid kategorisering av yrken, klass- och socialgruppstillhörigheter har jag utgått från det sätt 

att klassificera som Sten Carlsson använde vid sin analys av den sociala omgrupperingen i 

Sverige efter 1866 48 , och även väl använt av Kerstin Skog-Östlin i hennes avhandling 

Pedagogisk kontroll och auktoritet 49 . Liknande klassificeringsdiskussioner  kan även 

återfinnas i boken Social bakgrund, utbildning, livschanser utgiven i samband med Umeå 

universitets 25-årsjubileum i anslutning till ett seminarium som behandlade social 

rekrytering till högre utbildning.50 

 

Klassificeringen är, som beskrivet ovan, en redan tillämpad konstruktion som präglas av två 

styrande huvudprinciper - näringsgren och samhällsställning. Den förra inbegriper jordbruk, 

industri, hantverk och offentlig verksamhet. För att bestämma det senare delas yrkena in i 

arbetare, företagare och tjänstemän. Denna klassificeringsmodell används av Skog-Östlin i 

                                                
47 Inskrivningsböcker för seminarierna finns förvarade i Värmlands arkiv i Karlstad. Inskrivningsböckerna är 
förda för hand av personal vid seminariet och innehåller följande uppgifter: namn, födelsedatum, hemort, faderns 
yrke, föregående sysselsättning, tidigare utbildning och datum för examen. 
48 Carlsson, S: Den sociala omgrupperingen av Sverige efter 1866. Samhälle och riksdag, del 1: Historik och 
statsvetenskaplig framställning utgiven i anledning av tvåkammarriksdagens 100-åriga tillvaro, Stockholm 1966. 
49 Skog-Östlin a.a, 1984. s 59ff.  
50 Åberg R (red), Social bakgrund Utbildning Livschanser. Stockholm 1992. 
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ovan nämnd avhandling, och motiveras utifrån att det ”bör kunna ge en bild av hur olika 

yrkesgrupper uppfattas och uppfattar sig själva i förhållande till varandra”.51 Det skall dock 

påpekas att konstruktionen är något modifierad för att kunna uppfylla uppsatsen syfte.52 

 

När man definierar social bakgrund bör man utgå från den sociala strukturen i termer av 

socialgrupper (eller samhällsklasser). En del forskning grundas i en föreställning om att 

yrken kan grupperas på en endimensionell skala, medan annan forskning utgår från att 

verkligheten är flerdimensionell.53 

 

Termer av typen överklass, medelklass och underklass undvikes p.g.a. svårigheter i  

avgränsningen. Carlsson skriver att; ”Medelklassen, en skapelse av ståndsutjämningen, var 

fram till 1866 en viktig politisk och social realitet men har i senare tid blivit mycket svår att 

avgränsa; i modern litteratur och statistik har termen ofta blivit mycket diffus”.54 

 

Företagare och tjänstemän inom jordbruk, mindre övriga företagare och alla övriga 

tjänstemän betraktas här som mellangrupper i samhället. Företagarna inom jordbruket är 

synonyma med vad som ofta kallats bondeklassen. Jordbruksarbetarna representerar en 

annan social bakgrund som måste anses och redovisas som en grupp tillsammans med 

övriga arbetare. Inom sektorn för industri och hantverk är arbetare och mindre företagare 

differentierade. Mindre företagare är synonyma med de gamla yrkesbeteckningarna mäster 

och mästare, som officiellt upphörde vid skråväsendets avskaffande 1864, men vidare kom 

att verka som ett statusmärke. Akademikerna anses som en statusgrupp p.g.a. deras 

särställning på den moderna arbetsmarknaden. Distinktionen mellan tjänstemännen och 

arbetarna utanför jordbruket kan närmast jämföras med den fackliga skiljelinjen mellan TCO 

och LO, vilka i denna undersökning kan härledas till yrken av mer eller mindre kvalificerad 

art. Seminarieeleverna mellan 1866-1938 är fördelade i socialgrupper efter faderns yrke i 

följande modell. 

 

� Socialgrupp 1: Större företagare, Akademiker 

                                                
51 Skog-Östlin, a.a, 1984. s 66. 
52 Med modifikation avses i detta sammanhang en förändring utifrån den ursprungliga konstruktionen av klass- 
och socialgruppstillhörighet. 
53 För kritik av hierarkiska mått av den sociala strukturen finns författare som Goldthorpe, och för empiriskt stöd 
av en flerdimensionell tolkning Domanski och Sawinski. 
54 Carlsson, a.a, 1966. s 11. 
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� Socialgrupp 2: Företagare och tjänstemän inom jordbruk, mindre övriga företagare 

och alla övriga tjänstemän, samt folkskollärare. 

� Socialgrupp 3: Arbetare inom industri och hantverk, övriga arbetare och 

jordbruksarbetare. 

4.2 Yrkesdefinitioner 

4.2.1 Jordbruk 

Företagare 

De mest förekommande yrkesbeteckningar inom kategorin företagare inom jordbruk kommer 

härmed att diskuteras och redovisas, för att läsaren lättare skall kunna navigera i den 

fortsatta undersökningen. 

 

Den kanske mest förekommande beteckningen inom denna kategori är hemmansägare, vilket 

är en relativt ung term (1772). Denna term beskriver en distinktion mellan dem som brukar 

ett eget hemman, och dem som arrenderar någon annans hemman. Bönderna som brukade 

ett eget hemman var i äldre tid alltid skattehemmansägare (1765). När det gäller brukandet av 

annans jord har titeln varierat över tid. I äldre tid kallades de landbo (1334), landbonde (1380), 

frälselandbo (1380) eller brukare (1640); termen hemmansbrukare (1723) användes ibland också 

som ägare. Carlsson skriver även att brukare av större hemman ofta kallades för 

arrendatorer.55 Andra förekommande yrken inom denna grupp är jordbrukare, som endast 

sällan använts som enbart en yrkestitel. En lantman kan vara en person med någon typ av 

anknytning till jordbruket, men han kan även vara en godsägare eller bonde. En lantbrukare har 

under undersökningsperioden varit en allmän yrkestitel inom jordbruket. Yrket nybyggare 

förekommer också tidvis och bör klassificeras in i denna grupp av jordbrukare. Detta yrke 

måste ställas i samband till ett nyupptaget hemman, och kan även likställas med person 

inom bondeklassen. 56 

 

Det finns även några starkt specialiserade företagargrupper som enligt Carlsson verkade 

inom ramen för jordbruksnäringen. Trädgårdsmästarna är en sådan grupp. Länge var 

trädgårdsodlingen en företeelse bland de högre stånden. Om man ser till statistiken görs där 

ingen skillnad mellan de trädgårdsmästare som är självständiga företagare, och de som är 

                                                
55 Carlsson, a.a, 1966. s 15. 
56 Carlsson, a.a, 1966. s 14. 



- TEORETISK REFERENSRAM -  

 
 

21 

anställda yrkesmän. Företagare inom jordbruket är närmast synonym till vad som kallats för 

bondeklassen. 

 

Tjänstemän 

På de större svenska jordbruken fanns det ibland behov av tillsynsmän när godsägaren 

befann sig på annat håll. I vissa fall kom de även att ansvara för hela jordbruksdriften. På 

gården kunde det finnas en lantbruksinspektor, inom kontorssektorn en lantbruksbokhållare, 

och på det agrartekniska området lantbruksingenjörer. Dessa kunde vara verksamma på 

landsbygden eller inom stadsförvaltningen. Ett annat yrke som förekommer i 

undersökningen, och även bör placeras in i denna kategori är rättarna. Dessa deltog i högre 

grad än inspektorerna i själva jordbruksarbetet och bör därför placeras något lägre på den 

sociala skalan. Vid sidan av rättarna fanns det även gårdsfogdar, vilka här tillskrivs liknande 

yrkesuppgifter. Gemensamt för dessa yrken är att de höjer sig över arbetarna.57 

 

Arbetare 

Denna kategori är i många avseenden väldigt bred, och därmed följer även en problematik 

när det gäller att särskilja grupper från varandra. Carlsson definition av arbetare inom 

jordbruket är; 

 

De egentliga, heltidsanställda arbetarna inom jordbruket – i fortsättningen kallade 
drängar, statare, lantarbetare etc. – dels andra obesuttna, inom jordbruket arbetande 
kategorier, såsom torpare, lägenhetsägare och backstugusittare, vilka ägt eller 
arrenderat egna stugor, åkerlappar eller täppor samt vanligen haft kreatur, men inte 
innehaft i mantal satt jord och mestadels varit arbetare i så måtto, att de utfört 
dagsverken hos godsägare och bönder.58 

 

Med Torpare avses en bonde eller småbrukare på ofri grund, som fullgör sina skyldigheter 

mot jordägaren genom penningar och dagsverken.  De bäst ställa torparna var socialt sett 

jämställda med småbönder. Backstugusittare bodde i egna eller andras stugor och kojor, ofta 

utanför byn. De hade som regel inte någon jord, utan på sin höjd en liten trädgårdstäppa. 

Deras enda tillgång var deras egen arbetskraft. En lägenhetsinnehavare eller lägenhetsägare 

kunde likställas med en backstugusittare. Skillnaden mellan dessa yrkesgrupper var att 

lägenhetsägaren också kunde vara en torpare som friköpt sin jord.59 Sammanfattningsvis var 

dessa grupper djupt förknippade med svensk fattigdom, hårt arbete och stränga försakelser. 

                                                
57 Carlsson, a.a, 1966. s 38ff. 
58 Carlsson, a.a, 1966. s 42f. 
59 Carlsson, a.a, 1966. s 46ff. 
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4.2.2 Övriga företagare 

Större 

I 1900-talets folkräkning indelas de manliga företagarna inom industri och hantverk som 

”större” och ”mindre” företagare. Den förra gruppen innefattar här kort och koncist fabriks- 

och bruksägare. 

 

Mindre 

Skiljelinjen mellan mindre företagare och arbetare är i många fall oklar. Carlsson poängterar 

att gränserna mellan arbetare och företagare speciellt inom hantverket är flytande. Ibland 

uppträder en del yrkesmän, som inte är anställda av någon speciell arbetsgivare, som 

företagare, emedan de i andra sammanhang uppträder som tillfälligt anställda arbetare.60  

Företagarna inom hantverksyrken kallades mäster eller mästare. Mästare var benämningen 

på hantverkare med den största hantverksskickligheten. Mästarna hade rätt att självständigt 

utöva sitt yrke och därmed anställa lärlingar och gesäller.  I denna undersökning 

förekommer yrken som skräddarmästare, snickarmästare, murarmästare, skomakarmästare, 

målarmästare, byggmästare m.fl., liksom den sammanfattande yrkesbeteckningen 

hantverksmästare. Carlsson skriver att; ”enkla yrkestermer såsom smed, skomakare, 

skräddare etc. har dominerat långt fram i tiden, varigenom det blivit svårt att skilja mellan 

företagare och arbetare”.61 I denna undersökning avses dock mästarna som företagare, och 

de med enkla yrkestermer som arbetare. 

 

En grupp som också bör nämnas är företagare inom handeln. De oftast förekommande 

yrkesbeteckningarna är handlande, handlare och handelsidkare. Dessa betäckningar är som regel 

synonymer till varandra, men förekommer vid olika tidpunkter. I folkräkningarna har även 

agenter, kommissionärer och handelsagenter ofta redovisats med de egentliga handelsmännen, 

men det bör påpekas att en vissa i denna grupp, som haft en egen rörelse många gånger 

kommit att anses som tjänstemän. 

4.2.3 Akademiker 

På 1200-talet fanns det rektorer vid de svenska katedralskolorna. Under samma period 

bedrev även lektorer undervisning vid klosterskolorna. Titlarna kom att leva vidare i nya 

typer av skolformer. När det på 1600-talet skedde en uppdelning av gymnasier sköttes 

                                                
60 Carlsson, a.a, 1966. s 60. 
61 Carlsson, a.a, 1966. s 61. 
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undervisningen av rektorer, lektorer, adjunkter, senare kallade läroverksadjunkter. Till 

denna grupp hör även universitetslärare. Läraryrken inom universitet är framförallt 

professorer, adjunkter och docenter. Först 1889 började man tala om universitetslektorer, vilka 

kunde betraktas som korttidsanställda universitetstjänstemän.62 

 

Kristna präster har funnits i Sverige under lång tid. Under äldre medeltiden uppstod en 

hierarkisk indelning där ärkebiskopen stod överst, sedan biskopar, domprostar, prostar, pastorer 

eller kyrkoherdar o.s.v. Utan egna församlingar var huspredikanterna som vanligtvis skickades 

från pastorat till pastorat. I den empiriska undersökningen går att finna predikanter, vilket i 

detta fall får förstås som synonym till huspredikant. Akademiska yrken som återfinns i 

undersökningen är advokater, som inte behöver någon närmare presentation, men även läkare 

och apotekare som också placeras i denna grupp. 

4.2.4 Tjänstemän 

Folkskollärare 

Som beskrivet i historiken kring folkskollärarutbildningens utformning har antagningen inte 

varit av akademisk karaktär. De blivande folkskollärarnas tidigare utbildning var på 1860-

talet minimal eller obefintlig, men kom i slutet av undersökningsperioden generellt sett 

omfattas av realskolexamen och studentexamen. Lägsta utbildningsnivån som går att 

återfinna på 1940-talet är ”läst vid folkskolan”, och ”fortsättningskurs vid folkskolan”. Först 

1957 blev realskolexamen ett krav för ansökan till folkskollärarseminariet, och dessförinnan 

var sexårig folkskola tillräckligt. Folkskollärarutbildningens förkunskapskrav var låga, och 

undervisningen vid seminarierna bidrog inte till några omfattande teoretiska kunskaper.63 

Det går därför inte att placera folkskollärarna tillsammans med läroverk- och 

universitetslärarna i en akademisk kategorisering. 

 

Övriga 

Jakt och skogsavverkning har förekommit i Sverige sedan urminnes tid. På 1500-talet började 

man prata om yrkesutövare men sin primära verksamhet inom denna sektor. Ett yrke som 

förekommer i undersökningen är skogsvaktare, vilket är ett kvalificerat tjänstemannayrke, 

åtminstone sedan mitten på 1800-talet då det krävdes utbildning vid skogsskolor.64 

 

                                                
62 Carlsson, a.a, 1966. s 127. 
63 Se diskussionen i kap 2.1, angående en ”akademiseringslinje”. 
64 Carlsson, a.a, 1966. s 142f. 
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När det gäller tjänstemän inom industri och hantverk uppstår en särskiljningsproblematik, 

som liknar den vi tidigare framhållit (arbetare och mindre företagare). Detta handlar 

framförallt om gränsen mellan den självständige företagaren och den av ett bolag anställde 

företagsledaren. En yrkesbeteckning som förekommer i det empiriska materialet är disponent, 

vilket sedan länge har brukats som både företagare och tjänsteman. Andra 

yrkesbeteckningar är bruksförvaltare, bruksinspektor och överingenjör. Samtliga tre yrken kan 

likställas med platschefer vid företag, den sista dock på grunden av en ingenjörsutbildning.65 

Exemplifieringar som här utelämnas p.g.a. avgränsningsskäl är tjänstemän inom handel, 

inom samfärdseln och inom offentlig verksamhet. 

4.2.5 Arbetare 

Inom industri och hantverk 

I äldre tider markerades ofta arbetarpersonalen inom hantverk genom suffixen gesäll eller 

arbetare. Under perioden för den empiriska undersökningen, efter skråväsendets avskaffande,  

kom yrkesbeteckningar att användas av typen skomakare, skräddare etc. Som utgångspunkt i 

denna undersökning, och även i Carlsons definitioner, utgör mäster eller mästare en mindre 

företagarklass, och yrkesbeteckningar utan mästare som statustitel en arbetarklass. 

Distinktion är inte vattentät, och en snickare eller skomakare som placerats in i denna 

kategori, kan i vissa fall utgöra en företagarklass. Dock finns det ingen information att tillgå i 

in- och utskrivningsböckerna som på ett korrekt och sanningsenligt vis kan redogöra för 

dessa skillnader. Till försvar av att säkerställa reliabiliteten kan det dock hävdas att 

författaren under hela undersökningens gång varit konsekvent vid dessa problematiska 

definitioner.   

 

Övriga 

Carlsson skriver att; ”arbetare i betydelsen av kroppsarbetare brukade kallas arbetsman, 

arbetskarl eller arbetskvinna”.66  Vidare skriver Carlsson att arbetarklass var en gemensam 

betäckning på de samhällsgrupper som inte tillhörde den jordbrukande allmogen, och inte 

heller ståndspersonerna. Dessa anses i denna undersökning att vara lågt stående medborgare 

i hierarkin. 

                                                
65 Carlsson, a.a, 1966. s 145. 
66 Carlsson, a.a, 1966. s 198. 
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5 Resultat och Analys 
 
_________________________________________________________________________________________________________________ 

I detta kapitel presenteras resultatet av den empiriska undersökningen. Framställningen 
kommer att inledas med grundläggande information om studiens medverkande enheter, 
varefter resultatet från undersökningens frågeställningar presenteras. Resultaten analyseras 
kontinuerligt. 
_________________________________________________________________________________________________________________ 
 
 

5.1 Materialöversikt 

Fördelningen av samtliga undersökta enheter visar en differens över tid. Vi kan i tabell 4.1 

utläsa frekvensen av blivande manliga folkskollärare över tid, men även under 

tioårsperioder. Samtliga decennier inbegriper tre analyserade år. Detta motsvarar 

0,33procent (3/10) av en förväntad frekvens, vilket innebär en relativt god representativitet i 

förhållande till materialets totala omfattning, och borde därmed utelämna risken för 

slumpmässiga fel vid generalisering. 

 

Figur 5.1: Tabellen beskriver de manliga blivande folkskollärarnas fördelning över tid. 

Blivande folkskollärare

72 10,0

154 21,3

64 8,9

80 11,1

74 10,2

100 13,8

80 11,1

99 13,7

723 100,0

1860

1870

1880

1890

1900

1910

1920

1930

Total

Årtionde

        Antal     Procent

 
 (Källa: in- och utskrivningsböcker vid folkskollärarseminariet i Karlstad) 
 

I figur 5.1 kan vi se att antalet blivande folkskollärare i det undersökta empiriska materialet 

uppgick till 723st. Under varje decennium är tre år föremål för analys i syfte av att begränsa 

materialets omfattning. Under 1860-talet analyseras 66-68, under 1870-talet 76-76 o.s.v. Vi 

kan utläsa toppar i rekryteringen under 1870-talet, då 154 blivande folkskollärare förekom i 
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in- och utskrivningsböckerna (21,3 procent), medan det rekryterades minst folkskollärare 

under 1880-talet. Ungefär hälften av de manliga blivande folkskollärarna var vid 

inskrivningen ungefär tjugo år gamla eller yngre, och den andra hälften över 20, då med 

betydligt större spridning över åldrarna. 

 

Det aritmetiska medelvärdet (medelåldern) i in- och utskrivningsböckerna bland de 723 

manliga blivande folkskollärarna var 20,47 år, med en varians mellan 16 och 41. Det bör dock 

påpekas att 12 personer var så unga som 16år, medan endast en person var 41 år gammal. 

Medianen, som är 20, kan här vara ett lämpligt mått eftersom observationerna har en sned 

fördelning. I motsats till medelvärdet påverkas inte medianen av extremvärden. 

Fördelningen redovisas nedan i ett histogram. 

 

Figur 5.2: Ett histogram som beskriver de blivande folkskollärarnas ålder fördelat över antal. 

 
(Källa: in- och utskrivningsböcker vid folkskollärarseminariet i Karlstad) 

 
Vidare är det intressant att se en översiktlig frekvens av samtliga yrken. Yrkena fördelas och 

definieras som tidigare beskrivet i tio kategorier efter faderns yrke. Yrkesbeteckningarna 

förekommer i grupper av näringsgren och samhällsställning. Företagare inom jordbruk, 

tjänstemän inom jordbruk och arbetare inom jordbruk tillhör samma näringsgren, men är 

differentierade i fråga om samhällsställning och dignitet etc. 
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Figur 5.3: Tabellen visar fördelningen av de blivande folkskollärarna efter faderns yrke. 

Faderns yrke

243 33,6

11 1,5

66 9,1

3 ,4

115 15,9

12 1,7

7 1,0

85 11,8

70 9,7

95 13,1

707 97,8

16 2,2

723 100,0

Företagare inom jordbruk

Tjänstemän inom
jordbruk

Arbetare inom jordbruk

Större övriga företagare

Arbetare inom industri
och hantverk

Mindre övriga företagare

Akademiker

Tjänstemän -
folkskollärare

Övriga tjänstemän

Övriga arbetare

Total

Yrke

Internt bortfall

Total

Antal Procent

 
 (Källa: in- och utskrivningsböcker vid folkskollärarseminariet i Karlstad) 
 

I figur 5.3 kan vi utläsa att den stora näringsgrenen över tid är jordbruket där inte mindre än 

320 blivande folkskollärare hade sina fäder stationerade, vilket även motsvarar 44,2 procent 

av den totala frekvensen. Den enskilt största gruppen är företagare inom jordbruk, vilket kan 

verka märkligt, om yrkeskategorin ställs i förhållande till arbetare inom jordbruket. Detta 

kommer dock förklaras i den vidare empiriska undersökningen. Den observante kan även se 

att det finns ett internt bortfall till antalet 16, vilket motsvarar 2,2 procent av samtliga 

undersökningsenheter. Bortfallet är ett resultat av de yrken som inte gick att tyda i in- och 

utskrivningsböckerna, men även i de fallen där dessa uppgifter var utelämnade. 

 

Sammanfattningsvis kan man, utifrån det redovisade materialet konstatera att det 

förekommer ungefär lika många blivande folkskollärare 1860-1890, som under 1900-1930. 

Vid utelämnandet av extremvärden kan det också konstateras att medianen är tjugo år bland 

de studerande, och att nästan hälften av alla antagna har någon form av bakgrund inom 

jordbrukssektorn. 
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5.2 Yrkesgruppernas förändring över tid  

5.2.1 Jordbruk 
 
Företagare 
Att företagare inom jordbruket har så hög frekvens har sin förklaring. Inom denna kategori 

ryms framförallt hemmansägare och arrendatorer. Inte mindre än 33,6 procent av samtliga 

undersökta enheter titulerade sina fäder på det sättet. Eftersom inte in- och 

utskrivningsböcker beskriver storleken på jordbrukarnas hemman har jag valt att 

kategorisera dessa som egna företagare i en gemensam grupp. Dock skall påpekas att 

arrendatorer troligtvis är ägare av större hemman än hemmansägare, vilket dock inte tas 

hänsyn till i denna undersökning, då arrendatorerna utgör en minoritet. Företagare inom 

jordbruk utgör i denna undersökning en mellanklass i samhället. 

 

Figur 5.4: Linjediagrammet visar en procentuell fördelningen av företagare inom jordbruk över tid. 
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 (Källa: in- och utskrivningsböcker vid folkskollärarseminariet i Karlstad) 
 

Utifrån linjediagrammet kan vi utläsa att företagare inom jordbruket dominerade på 1870-talet 

(48,3 procent), emedan de endast var ett fåtal, under 1930-talet (13,7 procent). 

Linjediagrammet visar det procentuella förhållandet, vilket innebär att variansen, i antal 
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inskrivna vid samtliga årtionden inte får någon betydelse för resultatet.67 Från 1900-talet ser 

vi att linjediagrammet visar på en kraftig negativ tendens utan några uppgångar, vilket 

kanske kan tolkas som att industrialiseringen och urbaniseringen tagit fart, och att fäderna 

till de blivande folkskollärarna i allt större mån förflyttar sig från landsbygden och sina 

hemman. 

 

Tjänstemän 

De blivande folkskollärare med fäder som var tjänstemän inom jordbruk utgör en minoritet 

tillsammans med större övriga företagare i den undersökta populationen (se tabell 4.2).  De 

yrken som förekommer är rättare, lantbruksinspektörer och lantbruksbokhållare, vilka anses som 

tjänstemän inom jordbruket. Med den låga frekvensen, ger en analys över tid, mindre 

tillförlitlighet, vilket läsaren bör ha i åtanke. 

 

Figur 5.5: Linjediagrammet visar en procentuell fördelningen av tjänstemän inom jordbruk över tid. 
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 (Källa: in- och utskrivningsböcker vid folkskollärarseminariet i Karlstad) 
 

Utifrån figur 5.5 kan vi utläsa en positiv tendens över tid. På 1860-talet är den procentuella 

siffran obefintlig, medan den på 1940-talet ökat till strax över fyra procent. Om vi ser tillbaka 

                                                
67 Den procentuella fördelningen beräknas x/y, där x = antalet inskrivna med fäder i näringsgrenen, och y = totalt 
antal inskrivna under årtiondet. 
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på figur 5.4 så ser vi en motsatt tendens. Samtidigt som företagarna inom jordbruket 

(hemmansägarna) minskade så ökade tjänstemännen inom jordbruket. Tjänstemännen 

räknas in i medelklassen, precis som företagarna inom jordbruket. 

 

Arbetare 

Den tredje kategoriska indelning inom jordbruket är arbetarna, vilka är en relativt 

högfrekvent grupp. Inom denna yrkesbeteckning finner vi titlar som torpare, 

jordbruksarbetare, backstugusittare och i viss mån även lägenhetsägare. Vad man kan säga 

karaktäriserar denna grupp är att ägandet är obefintligt eller mycket litet, och att deras enda 

bidrag till jordbruket är kroppsarbete. Arbetarna inom jordbruket, anses här som en 

okvalificerad yrkesgrupp vid jämförelse med de två föregående, vilket innebär att de 

hamnar betydligt lägre i hierarkin än medelklassen. 

 

Figur 5.6: Linjediagrammet visar en procentuell fördelning av samtliga yrkesgrupper inom jordbruket över tid. 
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 (Källa: in- och utskrivningsböcker vid folkskollärarseminariet i Karlstad) 
 

Om vi ser till linjen som beskriver arbetare inom jordbruket i Figur 5.6 ser vi en negativ 

tendens över tid.   På 1860-talet hade 32,9 procent av alla inskrivna blivande folkskollärare 

fäder med arbetarbakgrund inom jordbruket. På 1900-talet hade siffran sjunkit kraftigt till 1,4 

procent, för att på 1930-talet, ökat till 5,3 procent. En förklaring till den kraftiga nedgången 
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kan vara att nya arbetaryrken, utanför jordbruksproduktionen blev tillgängliga, men även att 

jordbruksnäringen som enda försörjningskälla minskade i betydelse över tid. 

 

Jordbruksnäringen har dominerat de blivande folkskollärarnas sociala bakgrund. 

Tillsammans utgjorde företagare, tjänstemän och arbetare inom jordbruket vid mitten av1860-

talet 55,8 procent, vilket lämnar 44,2 procent åt de resterande sju yrkesbeteckningarna och 

andra näringsgrenar. Under 1900-talet utgör samma grupp 44,6 procent, vilket fortfarande 

visar på jordbruksnäringens stora betydelse i sammanhanget. När vi når fram till 

undersökningens sista år kan vi se en halvering inom näringen i jämförelse med år 1860-talet. 

23,2 procent av de blivande folkskollärarnas fäder har fortfarande jordbruket som 

huvudsaklig näringsgren. Den sjunkande tendensen över tid kan ses i samband med 

Sveriges vandring från ett utpräglat samhälle närt på jordbruk, till ett industrisamhälle i 

framfart. 

5.2.2 Övriga företagare 
 
Större 

I 1900-talets folkräkning indelas de manliga företagarna inom industri och hantverk som 

”större” och ”mindre” företagare. Den förra gruppen innefattar här kort och koncist fabriks- 

och bruksägare, vilka var nästintill obefintliga till antalet i denna undersökning. Tre av de 

blivande folkskollärarna hade fäder som här kan anses som större företagare utanför 

jordbruket. Dessa förekommer under 1910-, 1920-, och 1930-talet. Att som blivande 

folkskollärare vara son till en större företagare måste här anses som en deklassering, vilket 

även förklarar den lågt förekommande frekvensen. 

 

Mindre 

De som hade rätt att självständigt utöva sitt yrke och därmed anställa lärlingar och gesäller 

kallades mäster eller mästare. Trots att skråväsendet avskaffades 1864, använder de blivande 

folkskollärarnas fäder titeln så sent som under slutet på 1930-talet (och kanske ännu längre). 

Titeln måste därmed ses som ett statusmärke upphöjt över arbetarna inom industri och 

hantverk. Titelns lågt förekommande frekvens tyder på detsamma. 
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Figur 5.7: Linjediagrammet visar en procentuell fördelning av mindre företagare över tid. 
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 (Källa: in- och utskrivningsböcker vid folkskollärarseminariet i Karlstad) 
 

Utifrån figur 5.7 kan vi utläsa att mästare/mindre företagare är störst procentuellt under 

1920-talet, och uteblir helt under 1860- och 1880-talet. I en jämförelse över tid utgör bara 

denna yrkesgrupp 1,7 procent, vilket visar på dess svaga förekomst. Det är svårt att dra 

någon slutsats av de dalar och toppar som förekommer över tid. Dessa måste, på grund av 

den låga frekvensen, ses som slumpmässiga. 

5.2.3 Akademiker 

Ett avgörande kriterium för akademikergruppen är universitets- och högskoleexamen.  

Akademikerna är i denna undersökning lätträknade och utgör endast en procent av samtliga 

yrkesgrupper. Vid undersökningens fem första årtionden utgör de en utebliven frekvens. 

1910 utgör de en procent, för att vid undersöknings sista årtionde uppgå till 6,3 procent. 

Fördelningen redovisas nedan i ett linjediagram. 
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Figur 5.8: Linjediagrammet visar en procentuell fördelning av akademiker över tid. 
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 (Källa: in- och utskrivningsböcker vid folkskollärarseminariet i Karlstad) 
 

De fåtal elever som hade fäder med akademikerbakgrund, kan uttryckligen sägas ha 

genomgått en deklassering. Hade man med akademikerbakgrund borde ett naturligt val av 

utbildning istället vara den högre stående läroverkslärarutbildningen, eller annan utbildning 

av högre dignitet. 

5.2.5 Tjänstemän 
 
Folkskollärare 

Folkskollärarna utgör i denna undersökning en egen grupp, placerade inom kategorin 

tjänstemän. Syftet med kategorins särställning är framförallt författarens intresse för att 

uttyda hur stor frekvens och procentuell fördelning gruppen utgör, för att vidare dra 

slutsatser om huruvida yrket går i socialt arv från fadern till sonen. 
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Figur 5.9: Linjediagrammet visar på en procentuell fördelning av folkskollärare över tid. 
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 (Källa: in- och utskrivningsböcker vid folkskollärarseminariet i Karlstad) 
 

Figur 5.9 visar en kraftig procentuell uppgång som börjar på 1870-talet, från 6 procent till 17,2 

procent, och fortskrider tio år framåt. En förklaring till den låga frekvensen av folkskollärare 

vid undersökningens första årtionden, beror troligtvis på, att yrket inte hunnit etableras i 

stor skala ännu. Den procentuella fördelningen av fäder som är folkskollärare håller sig 

relativt hög fram t.o.m. 1910 då den dalar från 16 procent till 10,8 procent. Som observerat, 

ser vi att de manliga blivande folkskollärarna med fäder av samma yrke enskilt, är en stark 

grupp procentuellt sätt. Det är inget överraskande resultat att sönerna väljer samma yrke 

som sina fäder, men frekvensen och den procentuella fördelningen är kanske något högre än 

förväntat. Av totalt 707 inskrivna vid seminariet uppgår de med folkskollärarbakgrund till 

85 personer. Det är enligt författaren anmärkningsvärt att de med folkskollärarbakgrund (12 

procent) har en procentuell fördelning som är nästan 3 procent högre än de med 

arbetarbakgrund inom jordbruket (9,3 procent) över tid. Den sammanlagda 

jordbruksnäringen uppvisar givetvis en betydligt högre procentuell fördelning, precis som 

företagare inom industri och hantverk etc. Men dessa kan inte anses som enskilda och 

homogena yrkesgrupper. 
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Övriga 

De tjänstemän som inte arbetade inom jordbruk, och inte heller var folkskollärare 

presenteras övriga tjänstemän. En stor del av dessa tjänstemän förekommer inom 

skogsnäringen, men även inom olika företagsbranscher. En del arbetar inom offentlig 

verksamhet och samfärdsel, men även inom handel. Denna yrkeskategori är minst sagt vid, 

vilket innebär att författaren inte har till syfte att redogöra för samtliga övriga 

tjänstemannayrken som förekommer utanför jordbruket och skolan, utan endast visa en 

grupperad procentuell fördelning.   

 

Figur 5.10: Linjediagrammet visar på en procentuell fördelning av övriga tjänstemän över tid. 
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 (Källa: in- och utskrivningsböcker vid folkskollärarseminariet i Karlstad) 
 

Figur 5.10 visar att de övriga tjänstemännen utgör 12,9 procent 1860, och 16,8 procent under 

undersökningens sista årtionde, vilket innebär en procentuell ökning på 4,9 procent över tid. 

Den procentuella fördelningen inom övriga tjänstemän kännetecknas av relativt kraftiga 

upp- och nedgångar, vilket är tämligen oförståeligt. Att den procentuella fördelningen är 

högst 1930, och att den generellt stiger (bortsett från nedgångarna) kan eventuellt förklaras i 

att efterfrågan på tjänstemän ökade, och allt fler yrken blev tillgängliga i takt med en ökad 

industrialisering. En högre frekvens av arbetare inom industri- och hantverksnäringen, men 

även inom andra näringar kom att leda till ett allt större behov av styrning och organisation. 

Tjänstemännen kom därmed att öka i frekvens, vilket enligt författarens spekulationer även 
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kan ha andra orsaker. En annan orsak kan vara att folkskolläraryrket vid undersökningens 

senare årtionden genomgått en professionaliseringsprocess, vilket gjort yrket till ett mer 

attraktivt val även bland de med tjänstemannabakgrund.  

5.2.4 Arbetare 
 
Inom industri och hantverk 

I äldre tider markerades ofta arbetarpersonalen inom hantverk genom suffixen gesäll eller 

arbetare. Men minst lika ofta användes yrkesbeteckningar av typen skomakare, skräddare etc., 

och i många fall, precis som tidigare beskrivet, är det svårt att skilja arbetaren och 

företagaren åt. Dock har vi som utgångspunkt i denna undersökning att, mäster eller 

mästare utgör en mindre företagarklass, och yrkesbeteckningar utan statustitel en 

arbetarklass. 

 

Figur 5.11: Linjediagrammet visar en procentuell fördelningen av arbetare inom industri och hantverk och 
mindre företagare. 
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 (Källa: in- och utskrivningsböcker vid folkskollärarseminariet i Karlstad). 
 
 

Figur 5.11 visar den procentuella fördelningen av arbetare inom industri och hantverk, samt 

tydliggör ett procentuellt förhållande till mindre företagare inom samma bransch. 

Diagrammet visar en högsta topp av arbetare inom industri och hantverk 1890 med 25,3 

procent, och något lägre under 1920. Gruppen utgör en identisk procentuell fördelning vid 
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den empiriska undersökningens början och slut. Arbetare inom industri och hantverk utgör 

undersökningens näst högsta grupperade frekvens. 

Övriga 

Med övriga arbetare avses i föreliggande undersökning en löntagare, som inte kan 

kategoriseras in i de förut omtalade yrkesgrupperna. Järnvägs-, skogs- och sågverksarbetare 

är exempel på dessa. Även arbetare inom samfärdsel, offentlig- och huslig verksamhet. 

Eftersom dessa arbetare har en stor spridning inom olika sektorer har jag valt att 

kategorisera dem som övriga arbetare. I nedanstående diagram redovisas kategorin övriga 

arbetare tillsammans med jordbruksarbetare och arbetare inom industri och hantverk. 

 

Figur 5.12: Linjediagrammet visar en procentuell fördelning av övriga arbetare tillsammans med 
jordbruksarbetare och arbetare inom industri och hantverk. 
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 (Källa: in- och utskrivningsböcker vid folkskollärarseminariet i Karlstad) 
 

Övriga arbetare visar på en positiv tendens över tid, vilket innebär en procentuell ökning 

från 10 procent till 23,2 procent mellan 1860 och 1930. Vid en jämförelse av samtliga 

arbetargrupper är övriga arbetare den enda kategoriska indelning som ökar, emedan 

arbetare inom industri och hantverk har samma procentuella fördelning vid början som slut, 

och arbetarna inom jordbruket en betydligt lägre procentuell siffra vid undersökningens 

sista årtionde. Vad som dock är anmärkningsvärt är att samtliga arbetare har en procentuell 
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ökning mellan 1910 och 1920. Om vi ser till tidigare analyserade kategoriseringar kan vi 

utläsa ett identiskt samband med mindre övriga företagare och tjänstemännen inom jordbruket. 

Avslutningsvis kan vi därmed poängtera att denna positiva tendens sker på bekostnad av 

företagarna inom jordbruket, vilket i sin tur torde innebära att de som tidigare valt att bruka 

sin jord som hemmansägare i allt större mån ansluter sig till andra yrkesgrupper.  

5.3 Socialgruppsindelning 

Tillsammans med större företagare anses akademiker som en statusgrupp i denna 

undersökning p.g.a. deras särställning på den moderna arbetsmarknaden. Större företagare 

utgör en procentuell fördelning på 0,4 procent, och akademikerna uppgår till 1 procent. Av 

de låga procenttalen (1,4 procent), konstaterar vi att de representanter för socialgrupp ett, 

som fäder till blivande folkskollärare är procentuellt sett utgör en minoritet. 

 

Företagare (33,6 procent) och tjänstemän (1,5 procent) inom jordbruk, mindre övriga 

företagare (1,7 procent), folkskollärare (11,8 procent) och alla övriga tjänstemän (9,7 procent) 

betraktas här som mellangrupper i samhället. Denna grupp betraktas som socialgrupp 2, och 

utgör 58,3 procent.  

 

Den sista, och lägst stående socialgruppen, utgörs av arbetare inom industri och hantverk (15, 

9 procent), jordbruksarbetare (9,1 procent), och övriga arbetare (13,1 procent). Tillsammans 

betraktas arbetarna som socialgrupp 3, och utgör 38,1 procent.  
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6 Jämförelser och vidare analys  
 

 

_________________________________________________________________________________________________________________ 

I detta kapitel jämförs resultatet ovan med andra studier. Detta för att få en indikation på hur 
resultatet korrelerar med liknande studier. 
_________________________________________________________________________________________________________________ 
 

6.1 Jämförelsematerial 

Det jämförelsematerialet som används i detta kapitel är hämtat från Kerstin Skog-Östlins 

rekryteringsstudie av blivande folkskollärare. Skog-Östlin har vidare hämtat sina statistiska 

redogörelser från folkskoleundervisningskommiténs betänkande 1:3. 68  Perioden som 

redovisas är inte fullständig i förhållande till den empiriska undersökningen, utan utgör 

endast åren 1901-1910. Jag har valt att jämföra Skog-Östlins statistisk med undersökningen 

med hela undersökningsperioden 1860-1940, och även med perioden 1901-1910 för att se hur 

de samstämmer. Detta för att minska risken för slumpmässiga missvisningar, med tanke på 

den låga kvantiteten av undersökningsenheter mellan 1901-1910. I Skog-Östlins redovisade 

statistik uppgår frekvensen till 2363 antagna män vid folkskollärarseminarier, och 

frekvensen i den empiriska undersökningen endast till 74 antagna. Det bör även påpekas att 

samtliga kategorier även inte är representerade i jämförelsematerialet, vilket innebär vissa 

bortfall i detta kapitel. De största kategorierna kommer dock att redovisas. 

6.1.1 De blivande folkskollärarnas ålder 

Kerstin Skog-Östlin skriver att det generellt kan sägas att de flesta vid 

folkskollärarutbildningen varit i drygt 20-årsåldern, vilket överensstämmer med den 

median- och medelålder som framkommit i den empiriska undersökningen.69  

6.1.2 Fäder inom Jordbruksnäringen 

Den sociala bakgrunden i form av seminarieelevernas föräldrayrken, ses vid den första tiden 

av folkskoleseminariernas verksamhet som mycket osäker data, enligt Kerstin Skog-Östlin. 

Hon poängterar dock att eleverna vid dessa utbildningsanstalter till stor del har varit ”söner 

                                                
68 Skog-Östlin, a.a, 1984 redogör för Gustafsson, C. (1911): Statistiska utredningar angående 
folkskolesminariernas elever under åren 1866-1910. I Folkskoleundervisningskommiténs betänkande 1:3. 
Folkskoleseminarierna. Stockholm: Norstedts. 
69 Skog Östlin, a.a, 1984. s 62. 
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till bönder och torpare”.70 När det gäller seminarieelevernas sociala bakgrund från 1901 – 

1910 redogör Skog-Östlin i hennes avhandling för en procentuell fördelning gällande 

föräldrarnas yrken och samhällsställning. Dessa resultat är dock inte eget framtaget material, 

utan är hämtade från folksoleundervisningskommiténs betänkande 1:3; statistiska utredningar 

angående folkskoleseminariernas elever under åren 1866-1910. Resultaten visar på att 40 procent 

av de antagna männen vid folkskollärarutbildningen kom från lantbrukarmiljö. 71 

Lantbrukarmiljö innebär i denna mening hemmansägare och arrendatorer. Utöver dessa 40 

procent tillkommer även torpare och statare med 2 procent. Jordbruksarbetare är här ingen 

egen kategori, men ingår troligtvis i den förra kategorin, eller torpare och statare. 

Tjänstemännen inom jordbruket är utelämnade i Skog-Östlins redovisning, och utgör i den 

empiriska undersökningen en mycket svag procentuell fördelning.   

 

Om vi ser till resultaten i kapitel fem konstaterar vi, enligt Figur 5.3 att den totala 

jordbruksnäringen motsvarar en procentuell fördelning på 44,2 procent.72 Vidare jämför vi 

med resultatet med statistiska utredningar angående folkskoleseminariernas elever under åren 1866-

1910 i Skog-Östlins avhandling, och får en differens på 2,2 procent, vilket måste anses som 

ett bra jämförelseresultat. Resultatet av undersökningen av manliga blivande folkskollärare 

vid Karlstads seminarium överensstämmer med de statiska utredningar som ovan 

presenterats – de manliga folkskollärarna med bakgrund från jordbruksnäringen utgör ca 40 

procent av det totala antalet inskrivna eleverna vid folkskollärarseminariet i Karlstad, såväl 

som i folkskoleundervisningskommiténs betänkade, redovisat i Kerstin Skog-Östlins 

avhandling. 

 

Om vi ser till åren 1901-1910 i den empiriska undersökningen är resultatet av liknande 

karaktär. 43,2 procent av de antagna vid folkskollärarseminariet hade under denna period 

fäder som var hemmansägare och/eller arrendatorer. Vidare tillkommer arbetarna inom 

jordbruket med 1,4 procent. De som hade jordbruksnäringen som bakgrund under 1901-

1910, d.v.s. 44,6 procent, stämmer bra överens med Skog-Östlins 42 procent, och den 

empiriska undersökningens helhet på 44,2 procent.  Under denna tioårsperiod förekom inte 

någon som uppgett att deras fader var tjänsteman inom jordbruket. 

                                                
70 Skog Östlin, a.a, 1984. s 64. 
71 Skog-Östlin, a.a, 1984. s 64. 
72 Denna procentuella fördelning får vi genom att addera företagare, tjänstemän och arbetare inom jordbruket. 
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6.1.3 Fäder inom Industri och hantverk 

De som var barn till yrkesidkare, hantverkare mellan 1901-1910 i folkundervisnings-

kommiténs betänkande, uppgick till 15 procent, vilket precis som ovanstående resonemang 

korrelerar med den empiriska undersökningens resultat. I den empiriska undersökningen 

betecknas denna grupp som arbetare inom industri och hantverk, vilket måste förstås som 

synonym till yrkesidkare och hantverkare. Denna slutsats baseras på de övriga indelningar 

som förekommer. 

 

De som var söner till industri- och hantverksarbetare uppgår till en procentuell fördelning av 

15,9 procent över tid, gentemot 15 procent som återfinns i Skog-Östlins avhandling under 

perioden 1901-1910. I den empiriska undersökningen tillkommer dock mindre övriga 

företagare, vilka inbegriper de med mäster- och mästaretitel. Dessa utgör 1,7 procent, vilket 

ger oss en procentuell fördelning på 17,6 procent gentemot 15 procent, och även det måste 

ses som ett likartat resultat. 

 

Åren 1901-1910 visar på liknande siffror i den empiriska undersökningen. 14,9 procent hade 

fäder inom industri- och hantverksarbetet. Dock tillkom de som i denna undersökning 

betecknas som egna företagare inom näringen med 4,1 procent. Den procentuella 

fördelningen uppgår därför till 19 procent, vilket är något högre än de siffror som Skog-

Östlin uppvisar. 

6.1.4 Fäder som var folkskollärare 

När det gäller den statistik som Skog-Östlin framhåller, kategoriseras folkskollärare 

tillsammans med klockare och organister 1901-1910. I den empiriska undersökningen utgör 

de en egen kategori, vilket gör en jämförelse mindre tillförlitlig. Klockare och organister 

redovisas istället som övriga tjänstemän. De fäder som är folkskollärare, klockare och 

organister uppgår till 19 procent i det material som Skog-Östlin redovisar, emedan endast 

folkskollärare, som enskild kategori visar 11,8 procent under hela tidsperioden i den 

empiriska undersökningen. Det bör dock påpekas att de totala antalet klockare och 

organister som kategoriseras tillsammans med tjänstemän har en frekvens på 18, vilket 

motsvarar en fördelning på 2,5 procent av samtliga yrken över tid.    

 

Om vi ser till den specifika perioden 1901-1910 i den empiriska undersökningen är den 

procentuella fördelningen högre än fördelningen över tid. Söner till folkskollärare utgör 17,6 
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procent under detta årtionde, och frekvensen och procentuell fördelning av klockare och 

organister är obefintlig. De olika materialen kan därmed sägas samstämma. 

6.2 Socialgrupper och jämförelser 

Statistisk över antagna vid folkskollärarseminariet indelat i socialgrupper under denna 

tidsperiod är svår att finna. Skog-Östlin redogör för statistik som berör folkskole-

seminariernas elever fördelade på sociala huvudgrupper 1922-1926.73 En jämförelse av Skog-

Östlins material från 1922-1926 kommer härmed göras, ställt mot den empiriska 

undersökningen i helhet, men även med den statistik i undersökningen som berör just 1920-

talet. 

 

Den empiriska undersökning visar att 1,4 procent av de antagna eleverna vid 

folkskollärarseminariet i Karlstad skulle kunna sägas ha fäder, som tillhörde någon form av 

ledande eller toppskikt i samhället över tid (1860-1940). Under årtiondet 1920 visar det 

empiriska materialet en identisk fördelning, d.v.s. 1,4 procent. Skog-Östlin redovisar 7,9 

procent i socialgrupp 1, vilket motsvarar en differens på 6,5 procent. Denna differens kan 

bero på att den statistik Skog-Östlin använts sig av är ett urval där storstäderna i Sverige 

behandlas. Större städer torde innebära ett större utbud av större företagare, men även 

akademiker i högre omfattning. Gemensamt för det empiriska materialet, och Skog-Östlins 

statistik, är att socialgrupp 1 utgör en kraftig procentuell minoritet. 

 

Skog-Östlin betraktar företagare och tjänstemän inom jordbruket, mindre övriga företagare 

och alla övriga företagare som mellangrupper i samhället, d.v.s. socialgrupp 2. I den statistik 

hon redovisar utgör dessa 57,4 procent under åren 1922-1926. Av dessa 57,4 procent utgörs 

30 procent av lantbrukare. I den empiriska undersökningen utgör denna grupp 61,2 procent 

under 1920-talet, varav 28,4 procent kan härledas till jordbruksnäringen. Om vi ser till den 

empiriska undersökningens helhet uppnår mellangruppen 58,3 procent i sin helhet, varav 

35,1 procent tillfaller jordbruksnäringen. 

 

Skog-Östlin visar att 34,7 procent av folkskoleseminariernas elever 1922-1926 kom från 

arbetarmiljö, och hamnar därmed i socialgrupp 3. I den empiriska undersökningen uppgår 

de under samma årtionde till 44, 6 procent, och i undersökningens helhet till 38,1 procent. 

                                                
73 Skog-Östlin, a.a, 1984 redogör för Dahn, P (1936) Studier rörande den studerande ungdomens geografiska 
och sociala härkomst. Skrifter utgivna av Fahlbeckska Stiftelsen XXIII. Lund: CWK Gleerup. Se s 66f. 
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De skillnader som förekommer kan sammanfattas på följande vis: Den statistik som Skog-

Östlin använt sig av, ursprungligen hämtad från Dahns studier rörande den studerande 

ungdomens geografiska och sociala härkomst, visar på en högre procentuell fördelning i 

socialgrupp 1, en svag men ändå förekommande differentiering i socialgrupp 2, och en 

relativt kraftig underrepresentation bland dem som kom från arbetarmiljö.  Förklaringen till 

detta kan, som ovan beskrivet handla om de geografiska skillnader som finns i 

jämförelsematerialet.  
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7 Slutsats och diskussion 
 
 

_________________________________________________________________________________________________________________ 

I detta kapitel kommer de slutsatser som framkommit i analysen kortfattat presenteras.  
Slutsatserna presenteras utifrån uppsatsens syfte och frågeställningar. En avslutande 
diskussion förs även om de metoder som använts i undersökningen. Författaren ger också 
förslag på fortsatt forskning inom området. 
 ________________________________________________________________________________________________________________ 
 

7.1 De blivande folkskollärarnas sociala härkomst 

Förändringarna i den sociala rekryteringen av blivande folkskollärare skulle i stora drag 

kunna sägas vara följande. Andelen studerande med jordbruksbakgrund har minskat från 

55,8 procent på 1860-talet till 44,6 procent vid sekelskiftet. Vidare skedde en kraftig 

minskning av studerande med bakgrund inom jordbruksnäringen mellan sekelskiftet och 

1940. Vid den sista tioårsperioden av undersökningen utgjorde de studerande med 

jordbruksbakgrund 23,2 procent, vilket innebär en dryga halvering inom näringen.  

 

Under 1860-talet kategoriserades 60 procent av samtliga studerande som sönder till fäder 

med arbetarbakgrund, vid sekelskiftet utgjorde de knappt 30 procent, och vid 

undersökningens sista period drygt 40 procent. På 1860-talet förekom den största delen av 

folkskollärarnas fäder som arbetare inom jordbruksnäringen, emedan de vid 1940-talet 

främst förekommer som industri- och hantverksarbetare och övriga arbetare. 

Jordbruksarbetarna förblir mindre till procentuellt antal över tid, emedan de inom hantverk- 

och industrinäringen ökar. Detta kan ses som ett tidstypiskt inslag i Sveriges industriella 

omvandling. 

 

De med fäder från den övre socialgruppen utgjorde under den första perioden av 

undersökningen, och vid sekelskiftet likaså, en obefintlig frekvens. Vid 1930-talet visar den 

procentuella fördelningen 7,4 procent. De folkskollärarstuderande med härkomst från den 

övre socialgruppen kan därmed sägas vara kraftigt underrepresenterade. De som här räknas 

som mellanklassen utgjorde 50 procent vid 1860, 70 procent vid sekelskiftet och drygt 40 

procent vid den empiriska undersökningens sista årtionde. Över tid hade denna grupp 

procentuellt sett den högsta representationen. När det gäller den socialgrupp 3, d.v.s. 

arbetarna, var de störst till antalet 1860, för att ha sjunkit något vid 1940. Generellt sett kan 
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sägas att de blivande folkskollärarnas fäder har utgjor mellan 40-60 procent över tid i denna 

socialgrupp. Utifrån denna redogörelse kan vi dra slutsatsen att folkskollärarseminariet i 

Karlstad var en instans för mellan- och nedre socialgrupper, och att de från högre social 

härkomst var kraftigt underrepresenterade.  

7.2 Metod och referensram 

Vid genomförandet av denna undersökning var valet att göra en kvantitativ studie på 

förhand redan givet. Författarens syfte var att använda sig av en tillräckligt stor frekvens av 

undersökningsenheter för att därmed kunna utläsa/uttyda mönster i den sociala 

rekryteringen till folkskollärarutbildningen i Karlstad. Författarens förförståelse grundades i 

en tro om att jordbruksnäringen skulle vara högt representerad i fråga om social härkomst. 

Men även att en hög frekvens skulle föreligga bland de med arbetarbakgrund. För att en 

sådan undersökning skulle vara möjlig krävdes rätt verktyg för att definiera och analysera en 

större kvantitet av undersökningsenheter.    

 

I uppsatsens resultat- och analyskapitel har författaren valt att redovisa det empiriska 

materialet på ett så lättöverskådligt vis som möjligt. Linjediagram med fortlöpande text har 

haft som syfte att förklara hur den procentuella fördelningen av de blivande folkskollärarnas 

bakgrund yttrat sig över tid. Ibland har flera yrkeskategorier redovisats tillsammans. Allt för 

att underlätta läsarens navigering. Som tidigare beskrivet utgör reliabiliteten det största 

osäkerhetsmomentet i arbetet, vilket innebär att det för läsaren är extra viktigt att ta del av 

de yrkeskategoriseringar, och fortlöpande resonemang som berör en yrkesbetecknings vaga 

gräns gentemot en annan (t ex om en skomakare skall anses som mindre företagare, eller 

som arbetare inom industri och hantverk). Ytterligare diskussion, om problematiken med att 

definiera yrken, kan fördjupas av läsaren genom att ta del av Carlsson analyser.74  

 

I en undersökning av kvantitativ art utgör ofta urvalet en problematisk process. Finns det en 

tanke i uppsatsen att på något vis generalisera kring resultatet blir typen av urval ofta det 

som avgör uppsatsens kvalitet.  Sannolikhetsurvalet har i denna uppsats som syfte att utgöra 

ett representativt tvärsnitt av samtliga enheter mellan 1860-1940, och är av systematisk 

karaktär. Undersökningen av de blivande folkskollärarna koncentreras vid de år med 

slutsiffra 6, 7 och 8 under varje årtionde, vilket innebär att en studie med infall på år med 

andra slutsiffror kan ge ett resultat som är differentierat i förhållande till studien som gjorts.  

                                                
74 Carlsson, a.a, 1966. 
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7.3 Rekommendationer till fortsatt forskning 

Denna undersökning hade som syfte att undersöka och analysera de blivande 

folkskollärarnas sociala härkomst vid Karlstads folkskollärarseminarium mellan 1860-1940. 

Under uppsatsens gång har författaren funderat på hur sambandet mellan social härkomst 

och tidigare studier ser ut bland de studerande. Man skulle därmed kunna tänka sig en 

undersökning som inte bara visade på social bakgrund, utan även i vilken mån de blivande 

folkskollärarna har studievana sedan tidigare. Utifrån dessa undersökningsfrågor skulle 

ytterligare information om den sociala rekryteringen till folkskollärarutbildningen 

uppdagas. 

 

Ett annat förslag till fortsatt forskning är att se till den sociala rekryteringen efter 

principbeslutet 1950, som lade grunden för en ny lärarutbildning. Man skulle därmed kunna 

tänka sig att analysera den sociala bakgrunden bland lärarna vid högskolan, för att sedan gå 

tillbaka till denna studie och se om rekryteringsmönstret förändrats ytterligare.  Vidare 

skulle det vara intressant att se resultatet av en komparativ studie mellan blivande lärare och 

lärarinnors sociala bakgrund vid lärarhögskolan över tid.  
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