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FÖRORD 

Denna rapport utgör den första i en serie, som 

på en ny väg tar upp ett centralt pedagogikhistoriskt 

problem. Genom att utnyttja prästernas - Egil Johansson • 

är själv präst i svenska kyrkan - kyrkboksanteckningar 

om läskunnighet m.m. och skolmatriklarna kan författa

ren på ett unikt sätt undersöka den faktiska läskunnig

heten i olika socknar under gångna sekler. Vid bearbet

ningen använder sig Egil Johansson av en mycket givande 

kombination av gängse historisk metodik och samhällsveten-

skaplig-statistisk metodik. Föreliggande rapport ger en 

antydan om de stora möjligheter som källmaterialet ut

nyttjat på detta sätt kan ge. 

Umeå den 2 januari 1970 

Sten Henrysson 
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KAP. 1. 

FÖRSLAG TILL UNDERSÖKNINGAR 



För tre år sedan började författaren i blygsam skala bearbeta de 

kyrkliga förhörslängdernas anteckningar om läskunnighet, utantill-

kunskaper, begrepp och förstånd med kvantitativa metoder. 

En första presentation av materialet ägde rum i maj 1967 vid av

delningarna för pedagogik och sociologi vid Umeå universitet, den 

förra under ledning av universitetslektor Rolf Holm och den senare 

under ledning av professor Georg Karlsson. 

Den maskinella behandlingen av insamlade data påbörjades vid data

centralen i Umeå under sommaren 1967. 

Under läsåret 1967-1968 åtog sig docent Gösta Berglund, Uppsala, 

att vara handledare. De första resultaten samlades i en trebetygs

uppsats i pedagogik under höstterminen 1967. På vårterminen 1968 

genomgicks materialet på nytt vid avdelningen för pedagogik. Då 

uppdrogs riktlinjerna för det fortsatta arbetet. 

Sedan höstterminen 1968 har professor Sten Henrysson övertagit 

den närmaste handledningen. Den angelägnaste uppgiften för när

varande får anses vara att utpröva en statistisk rutin för behand

ling av historiskt material av här föreliggande slag. 

Kontakter har tagits med professorn i praktisk teologi vid Uppsala 

universitet, Åke Andrén, för närmare utvärdering av de historiska 

källorna och djupare förståelse av den historiska bakgrunden. Även 

avdelningen för ekonomisk historia vid Umeå universitet med pro

fessor Gustaf Utterström i ledningen har tagit del av arbetets upp

läggning och därvid givit värdefulla synpunkter. 

Till de här nämnda samt till alla andra, aon visat arbetet sitt 

intresse, önskar författaren rikta sitt tack för goda råd, upp

muntran och stöd. 
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ALLMÄN MÅLSÄTTNING 

Alfabetiseringsprocessen betraktas såsom mycket väsentlig föir deH 

totala framåtskridandet i utvecklingsländerna i dag. Nära hälften 

av världens befolkning över 15 år är analfabeter. Andelen analfa

beter i Afrika, Central- och Sydvästasien anges vara så hög som 

80-85 procent. I sydeuropeiska och östeuropeiska länder har alfa

betiseringen genomförts sent - i stort sett under detta sekel. I 

Sverige däremot får vi räkna med betydligt tidigare läskunnighet^ 

Vårt land har ett unikt källmaterial vari denna tidiga alfabetise

ring är dokumenterad. Här avses kyrkans förhörslängder. Dessa hair 

tillkommit i just detta syfte att bokföra befolkningens utantill-

kunskaper och läskunnighet. Dessutom förekommer skattningar av 

'naturgåvor, begrepp och förstånd'. Ett mångskiftande kodsystem 

har utvecklats för bestämning av olika kunskapsmått. Dessa note

ringar är således det primära i de s.k. kyrkböckerna. Familjemed

lemmarnas namn och kunskaper utgör det ursprungliga innehållet, se

dan har tillkommit anteckningar om födelseår, äktenskap, flyttning, 

dödsfall o.s.v. Men dessa senare anteckningar är sekundära i för

hållande till de 'pedagogiska' markeringarna med läsmärken och kod

tecken för kunskaper. Om förhörslängdema för äldre tid skall be

handlas såsom de är skrivna så skall alltså de pedagogiska note

ringarna stå i förgrunden. En sådan behandling av kyrkans förhörs

längder utifrån deras egna förutsättningar avses i här presenterade 

arbete. 

Denna allmänna målsättning medger undersökningar av olika slag. 

Â ena sidan kan alfabetiseringsprocessen som sådan göras till före

mål för undersökning. Antingen letar sig därvid efterforskningarna 

bakåt i tiden till de första tecknen på läskunnighet i en by eller 

socken, eller också går de ut över längre tidsperioder för att kart

lägga hur läskunnigheten har varierat under olika tider och så små

ningom stabiliserats. Â andra sidan kan noteringarna i kyrkans för

hörslängder för en hel sockenbefolknings läskunnighet och kunskaper 

utgöra bakgrund vid studier av den begynnande folkskolans' verksamhet. 

I denna senare typ av undersökningar eftersträvas sådana jämförelser 

som ger kontur både åt den kyrkliga folkundervisningen och åt den 

framväxande skolundervisningen. 

1/ Angående u-ländema se t.ex. Vaizey, J. Undervisningen i det moder
na samhället, Aldus 1967, eller Haellquist,K.R., Undervisning - eller-
undergång? 1967. - Sverige är naturligtvis inte ensamt om tidig läs
kunnighet. Detsamma gäller även t.ex. övriga Norden, delar av Tyskland 
O.S.v. 
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Frågan har väckts huruvida jämförelser kan göras mellan alfabeti

seringsprocessen i Sverige och i u-länderna. Tills vidare får den

na fråga lämnas öppen. En näraliggande frågeställning gäller på 

vad sätt läskunnigheten kan ha medverkat i den totala samhällsut

vecklingen i vårt land. Bidrag till svar härpå torde ingå i utvär

deringen av de pågående undersökningarna. 

Det närmaste målet för arbetet gäller i stället att utpröva sådfuta 

kvantitativa metoder som utgör förutsättning för här föreslagna 

forskningsuppgifter. 

|YRKAN|=POLKU|DERVI|NIN£ 

Innan framställningen på nytt fördjupar sig i källmaterialets om

fattning och struktur kan det vara befogat att lämna en kortfattad 

redogörelse för den kyrkliga folkundervisningens utveckling i vårt 

land. 

Under hela sin historia har den kristna kyrkan sökt delge sina med

lemmar ett visst mått av kunskaper. Ett minimum under medeltiden 

bestod av Credo, Pater Foster och Ave Maria, Inlärningen skedde ge

nom memorering av det som reciterades i kyrkan eller' förestavades 

av föräldrarna i hemmet. Barnens kunskaper^ kontrollerades i samband: 

med den första bikten i 7-14 års ålder. Därvid erhölls även en in-
2/ direkt prövning av kunskapsmeddelelsen inom hemmet. 

Från och med reformationen skärptes kraven på utantillkunskaper ef

ter hand till att gälla först textorden i Luthers lilla katekes, se

dan Luthers förklaring till dessa textord, d.v.s. hela lilla kateke

sen, sedermera även särskildtp. utvecklingar av katekesen jämte bibel

ord därtill. Dessutom tillfogades ytterligare moment såsom hustavlan, 

Athanasianska trosbekännelsen, de sju botpsalmerna, morgon- afton-

och bordsböner* Allteftersom kunskapsomfånget på detta sätt utökades 

visade sig memoreringen ej längre räcka till såsom inlärningsmetod. 

2/ Kihlström,B.I., Den kateketiska undervisningen i Sverige under 
medeltiden. 1958. Sid. 37, 64, 77-78, 95-96, 108-110. 



T. 

Ett nytt moment infördes i den kyrkliga folkundervisningen, näm

ligen innantilläsning och krav på allmän läskunnighe.1t« Därmed gjor-

desu katekesen med hela sitt innehåll till självinstruerande inlär-
3/ ningsmaterial ute i hemmenj 

Detta nya skede tog sin början under 1600-talet. Samtidigt utbygg

des anordningarna för kunskapskontrollen. Dels företog biskop och 

prost omfattande visitationsförhör vid sina besök i församlingarna. 

Det berättas om sådana förhör som pågått i mer-än sex timmar-med 

församlingen indelad i olika grupper i sockenkyrkan.^ Dels förhör

des församlingsborna dessutom under församlingsprästens ledning vid 

återkommande katekesförhör, predikoförhör, kommunionförhör och hus-

förhör. Av desaa kom husförhören att bli de viktigaste. Åtminstone 

lämnar de den väsentligaste informationen om folkundervisningens 

fortgång och resultat i de särskilda husförhörslängderna. 

KÄipA|ERIApTS_OMPATTNING 

De kyrkliga förhörslängdernas innehåll och uppgift framgår av före

gående avsnitt. Här återstår att teckna deras allmänna struktur och 

omfattning. 

Förhörslängderna kan indelas i två huvudgrupper: dels separata för

hörsprotokoll, dels de egentliga husförhörslängderna. De förra 

är således av engångskaraktär. Varje förhör har sitt särskilda pro

tokoll. Dessa kan ha olika benämningar: katekisationslängder, kom-

munionlängder, husförhörsprotokoll ö.s.v. De egentliga husförhörs

längderna däremot sträcker sig i princip över flera år med den to

tala befolkningen uppställd familjevis. Undantag för de yngsta åld

rarna och för vissa samhällsgrupper förekommer ibland. Denna senare 

typ av förhörslängder utvecklar sig till att bli huvudböcker i den 

folkbokföring som får fastare konturer i och med tabellverkets till

komst 1749. Genom sin växande betydelse för folkregistreringen blir 

husförhörslängderna också de viktigaste dokumenten i fråga om befolk

ningens kunskaper. Därför uppehåller sig denna framställning främst 

vid denna typ av källor. 

3/ Lindholm, S», Catechismi förfremielse. 1949« Sid. 265. 
4/ Fahlgren, K., utg., Bygdeå sockens historia. 1963. Sid. 432, enligt 

Visitationsprotokoll för år 1751. 
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Källmaterialet är överväldigande rikt. En preliminär inventering 

visair att stora delar av landet kan tagas med i en kartläggning av 

alfabetiseringen. En sådan katalogisering har påbörjats av förfat

taren och ingår även bland här föreslagna forskningsuppgifter (se 

sid. 12). 

Under de första hundra åren, fram till mitten av 1700-talet, är-

husförhörslängderna som regel upplinjerade för hand. De olika ko

lumnerna för undervisning och förhör är ofta individuellt kompone

rade i fråga om innehåll och antal. Under denna epok uppvisar må

hända Mellansverige och särskilt Västerås stift det bäst dokumen

terade materialet. Ett gott exempel från Möklinta i Västmanland 

lämnas på sid. 18-19. 

Från och med mitten av 1700-talet kommer tryckta förlagor i husför-

hörslängderna alltmer i bruk. Vid de stiftsvis hållna prästmötena 

fastställs för stiften gällande föreskrifter. Därmed blir anteck

ningarna alltmer jämförbara inom större områden, även om föreskrift-
6/ erna ej alltid har följts så noggrant. ' 

Under större delen av 1700-talet och i synnerhet under 1800-talet 

tycks anteckningarna ha förts med särskild omsorg i Norrland. En 

förklaring härtill är de stora avstånden, vilka medförde att hus

förhören kom att fullgöra en viktig uppgift i församlingslivet. 

De årliga husförhörsturerna eller 'skriftresorna1 ute i byarna in

nebar' en betydelsefull kontakt mellan församlingsbor och präst. 

Även de sjöndagliga byabönerna torde ha bidragit till att husför— 

hörstraditionen utformades med särskild fasthet. Detta gäller åt

minstone i övre Norrland. En följd härav är de på många håll syn

nerligen väl förda husförhörslängderna och husförhörsprotokollen. 

Så synes t,ex, nybildade inlandssocknar i lappmarken ha särskilt 

noggranna anteckningar om befolkningens kunskaper. Genom socknarnas 

storlek kan ii många fall stora geografiska områden kartläggas ± en 

och samma husförhörslängd. Så kan av allt att döma stora delair 

5/ De främsta referenserna för de arkivhistoriska studierna utgörs av 
Nygren, E»,'Våra kyrkoarkiv' i Tidskrift för det svenska folkbild
ningsarbetet, 1922. - Sandberg, A., Linköpings stifts kyrkoarkiva-
lier. 1948. - Swedlund, E., Kyrkoarkiven i länsarkivet i Öster
sund. 1939. 

6/ Tryckta formulär förekommer vid 1700-talets början i bl.a. Karl
stads, Linköpings och Växjö stift. En återgång kan skönjas även här 
till handskrivna formulär. Under 1700-talets senare del slår de tryckta 
formulären igenom. T. ex. Västerås stift 1773 > Härnösands Ett; . 
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av Västerbottens län kartläggas under 1700- och 1800-talen i fråga 
7/ om t.ex. läskunnigheten. 

I den mån en socken har någon form av skolverksamhet utgör även 

skolmatriklar, skoljournaler o.s.v. ett givet källmaterial. Då kan 

således samma barn behandlas i två parallella serier av källor i 

fråga om läskunnighet och kunskaper. Något av ett kriterium erhålles 

därmed för förhörslängdernås del. Efter den obligatoriska folksko

lans tillkomst blir möjligheterna stora till sådana jämförelser. 

Naturligtvis förekommer luckor i det bevarade källmaterialet och 

naturligtvis är böckerna ojämnt förda. Men likväl torde det beva

rade källmaterialet ge både närbilder i smått och efter hand hel

hetsbilder i stort av bl.a. alfabetiseringen i vårt land. 

förslag till enhetligt system för anteckningarna återfinnes i Wilsk-
man, S., Svea Rikes Eccles. i alfabetisk ordning. 1781. Sid. 864-865. 
Först 18*0> kom för hela riket gällande föreskrifter, vilka ersattes 
med 1894 års kyrkobokföringsförordning, varmed systematisk likformig
het skapades inom hela den svenska folkbokföringen. 

7/ Frågan om husförhörens och byabönernas ställning i Norrland kan 
belysas av ett dokument från början av 1600-talet, "Kyrkio-lagh, 
samptyckt och stadgatt aff presterskapet i Väster-Norrlanden", 
tryckt i Kyrkohistorisk Årsskrift 1911. Där heter det i § 20: "Sair»a-
lunda på söndagar eller hvadh helgedagar tb9t vara kan, skall man 
haffua helgedags öffningar förhanden, med Guds ordh och christeliga 
böner och psalmer, jtem förhöra och läsa för them som unge äro, och 
uthi the byar, som någre finnas, som läsa kunne i book, så skola 
andre till them sökia, och the förplichtade vara att läsa för them;" 
Här beskrivs byabönernas första skede, men här antyds även ett visst 
mått av läskunnighet ute i byarna] - I § 44 heter det dessutom om 
barnens läskunnighet: "Alle unge piltar, som bequeme kunna vara att 
läsa i book, skola stiga fram i kyrkian och ther lära sig läsa och 
siunga,." (Understrykningarna gjorda här.) 

Holmgren utvecklar i sin bok "Norrlandsläseriet", 1949, frågan om 
de norrländska byabönernas betydelse. Bl.a. antyds att Umeå socken 
vid början av 1700-talet hade rykte om sig att vara "den i sin kris
tendom bäst grundade av alla församlingar i hela landet". (Sid.4) -
Vidare diskuteras byabönerna och kyrkobesöken p.g.a. de stora av
stånden. Kyrkobesöken var ordnade genom s.k. kyrkotur. !,Sådan fast
ställdes vid landsting den 10 juni 1681 för de större socknarna i 
dåvarande Västerbottens län. "Enligt denna skulle de som bodde 10 
mil från kyrkan infinna sig var femte söndag, de som bodde 6 mil 
därifrån var tredje, å. mil varannan och 2 mil eller därunder varje 
söndag Deltagande i byabönen ålåg de hemmavarande, som till 
följd av förhinder ej pest till kyrkan den söndag byn hade sin kyrko
tur, övriga söndagar, samtliga i byn, som ej hade förfall." (Sid. 11, 
not 7) - Ännu mer inskärptes denna ordning genom viss påföljd vid 
försummelse. - Hela frågan om alfabetiseringen och byaläsningen i 
Norrland tycks vara av stort intresse! 
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TIDIGARE FORSKNING 

Litteraturen om folkundervisningen i vårt land är omfattande. Här^ 

är ej platsen för någon utförligare genomgång av densamma. Sådana 

redogörelser får utgöra särskilda rapporter. Endast en antydan om 

folkundervisningens behandling i litteraturen lämnas här. 

Folkundervisningens allmänna utveckling tecknas som regel utifrån 
O / 

kyrklig lagstiftning, kyrkliga seder och bruk, utgåvor av böcker, 

böckers förekomst i bouppteckningar o.s.v. De främsta exemplen på 

sådan litteratur utgörs av handböckerna i kyrkans och skolans his

toria, Särskilda problemområden inom folkbildningen har dessutom 
9/ varit föremål för speciella avhandlingar. I denna typ av litte

ratur skildras alfabetiseringen och folkundervisningen i sin mer 

allmänna gång. 

Kvantitativa och kvalitativa bedömningar av folkbildningens inne

håll och resultat grundar sig fenligen på yttranden i Visitations

protokoll, sammanfattningar i rapporter till centrala myndigheteir 

samt interiörer, exempel och andra autentiska tidsskildringar. 

Sjöstrand ger en karakteristik av denna typ av material angående 

skolorna i riket. Citatet gäller redogörelser inlämnade till Kans

lersgillet år 1802. "Omdömena växlar också mycket riktigt från fall 

till fall. - Något generellt omdöme är under sådana förhållanden 

inte möjligt att avge utan mycket tidsödande undersökningar. Sådana 

saknas tyvärr t.v.11 Bedömningar av detta slag är således skift

ande och osäkra. Att närmare belysa dessa utsagor kan sägas ingå i 

här föreslagna undersökningar. 

8/ Den författningsmässiga utvecklingen på riksplanet kan anges uti
från Kyrkolagen av år 1686, senaste utg. 1956, ännu gällande för kyr
kan] - Där handlar kap. 2 § 9 om katekesförhör, § 10 om förhörsläng
der, kap. 24 § 8 och § 10 om visitationsförhör, § 11 om innanläsning,' 
§ 22 om prästens besök i hemmen bl.a. för undervisning och förhör. -
Bland övriga förordningar kan nämnas Kungl. resolution 1723 om allmän 
läskunnighet, Kungl. plakat 1726; om husförhör, Kungl.resolution 1731 
om predikoförhör, Kungl.stadga 1735 om kommunionförhör, Kyrkohandboken 
1811 om bl.a. konfirmation. Se vidare t.ex. "Kyrkolgen av år 1686 jäm
te tilläggsförfattningar", utg. 1845. - För tidigare epoker kan man 
utgå från 1571 års Kyrkoordning och kyrkolags förs lagen under 1600^-
talet. 

9/ Angående denna typ av litteratur - se litteraturförteckningen] 
- Ett större arbete om husförhörsinstitutionens uppkomst och utveck
ling är under utarbetande av docent Allan Sandewall, Uppsala, 

10/ Sjöstrand, W., Pedagogikens historia, 111:1, 1961, Sid. 279. 
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De kyrkliga förhörslängdernas rådata om läskunnighetens utbredande 

och folkundervisningens fortgång har däremot icke varit föremål för 

systematisk bearbetning. Wahlfisk påpekar detta källmaterials värde 

redan 1889. Men därvid reserverar han sig för svårigheterna i arbe-
11 ̂ tet. ' liknande svårigheter anmäler Sjöstrand angående frihetsti-

12/ den och gustavianska tiden. Summariska hänvisningar till sådant 
13/ material förekommer dock här och var i litteraturen. - Här pre

senterade projekt avser således en systematisk bearbetning, analys 

och utvärdering av dessa rådata i de olika förhörslängderna. 

Att därvid göra sammanställningar med källmaterial ifrån skolans 

verksamhet tycks av allt att döma vara en hittills oprövad upplägg

ning av arbetet. I varje fall har någon på samma sätt genomförd 

hantering av information ifrån de parallella källserierna icke på

träffats i litteraturen. 

Detsamma gäller därmed i viss mån metodfrågan i sin helhet. Travers 

beskriver de kvantitativa metoderna såsom tämligen oprövade vad det 

gäller pedagogikhistoriskt material. Samma brist antyder Karlsson 

angående behandling av historiska data med beteendevetenskaplig 

teori och metodik. Diskussionen om kvantitativa metoder i histo-
15/ risk forskning har upptagits av Torstendahl m.fl. 

Forskningsläget inbjuder således till undersökningar av här före

slagna typer såväl i fråga om innehåll som metodik. 

11/ Wahlfisk, J., Den kateketiska undervisningen i Sverige. 1889. Ini. 
12/ Sjöstrand; W, , Pedagogikens historia. 111:1. }-961. Sid. 271« 
13/ Fellström, K.A. , Från kyrkbacken. 1950. Sid,196. 
Hall,B. - ¥/iberg,A. , Uppfostrans och skolans historia. 1962. S.132 f. 
Sjöstrand, W. , Pedagogikens historia» II. 1965. Sid. 315> 324- m.fl, 
Westling, G-,, Om kyrkans verksamhet och frukten därav i Linköpings 
stift under biskop Spegels tid, Teol.tidskr. 1885. Sid, 264-265 
Widén, B., Kristendomsundervisning och nomadliv. 1964, Sid, 164. 
Widén, B,, Kateketinstitutionen i Sveriges och Finlands lappmarker 
1744-1820, 1965« - I inledningen till detta senare verk anmäles en 
kommande redovisning av katekisationsresultaten bland samerna. 

14/ Travers, R», An introduction to educational research. 1965. S.124 
Karlsson, G,, red., Sociologiska metoder. 1965. Sid. 2, 

15/ Torstendahl, R., Historia som vetenskap. 1966. Sid. 117-124j samt 
sid. 195 och där anförd litteratur. - Nämnas kan att en kurs i ele
mentär statistik numera ingår i universitetsämnet ekonomisk historia. 
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FORSKNI|GSU|PGI|||R 

Hittills har diskussionen hållits på ett allmänt plan. Naturligt

vis måste det stora perspektivet fokuseras till bestämda arbets

uppgifter. 1 en första konkretisering kan följande forskningsupp

gifter medräknas. 

1. Litteratur- och källgranskning 

Litteraturgranskningen innebär en ständigt fortgående forsknings

uppgift. Detsamma gäller även en analys och närmare precisering av 

hur förordningar och föreskrifter samt utsagor i protokoll och and

ra källor skall förstås och tillämpas i fråga om folkundervisningen. 

2. Katalogisering av husförhörslängdernas innehåll 

Redan en katalogisering av husförhörslängdernas uppställningar i 

kolumner och dessa kolumners innehåll och kodsystem ger en över

siktlig information om kunskapsnivån i skilda tider och trakter. 

En sådan katalogisering gör det även möjligt att jämföra olika sook-

nar och landsändar med varandra vid den systematiska, i-Tanti tati va 

bearbetningen. Som exempel kan nämnas, hur den brandskadade hus-

förhör slängd en för Skellefteå socken 1720-1770 med sina många ko

lumner har kunnat rekonstrueras till sitt innehåll genom en jäm

förelse med förhörslängder i Västmanlands län. I och med detta kan 

hela den nordliga delen av Västerbotten behandlas för nämnda tids

period. 

5. Jämförelse med skolans verksamhet 

Källmaterialet ifrån skolans verksamhet medger värdefulla jämförel

ser ned husförhörslängderna. Det totala antalet skolpliktiga barn 

framgår av kyrkböckerna. Ibland dessa urskiljes gruppen skolbarn. 

Mot denna bakgrund framträder skolans arbete med tydliga konturer-. 

Tyvärr är skolans handlingar sfta ej arkiverade med samma omsorg 

som kyrkoarkivens. Att samla och arkivera skolans källmaterial mås

te anses vara brådskande arbetsuppgifter] 

16/ Möklinta, Västm. A 1:3 1705-1740. I den första delen, 1705-1711, 
har längden en äldre uppställning. 1712 bvter uppställningen dispo
sition och blir motsvarande husförhörslf" .:en i Skellefteå. Irsta, 
Västm. A is2, 1731-1758, har samma uppställning för kolumnerna. 
Förvisso är en kartläggning och analys av husförhörslängdernas dis
position en givande forskningsuppgift.' 
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4. Insamling av data 

En början måste göras med ett urval av socknar. Hittills har Väster

botten varit föremål för datainsamling. Framför allt gäller detta 

socknarna Bjurholm, Bygdeå och Sävar. Men även Degerfors, Fredrika, 

Nysätra och Skellefteå har berörts av datainsamlingen, likaaft har-

t.ex. Möklinta i Västmanland och Hoby i Blekinge granskats närmare. 

Av praktiska skäl har endast ett fåtal byar- och kortare tidsperio

der medtagits. Uppgiften är naturligtvis enormt stor. Hittills har 

det primära syftet ej varit att gå ut över hela fältet av förhörs

längder. I stället har nästföljande arbetsmoment haft en mycket 

central funktion. 

5. Databehandling 

För att kunna bemästra, bearbeta och jämföra det oöverskådligt rika 

materialet är en utprövad statistisk rutin en nödvändighet. För när

varande uppehåller sig arbetet vid just denna punkt. Det insamlade 

materialet bearbetas maskinellt vid datacentralen i Umeå. Här efter

strävas en uppsättning program för den fortsatta utvärderingen och 

jämförelsen av erhållen information. 

6. Utvärdering 

Vid utvärderingen av resultaten kommer naturligtvis hela den histo

riska bakgrunden med i bilden. Allteftersom fler och fler jämförel

ser kan göras mellan olika socknar och tider samt med skolans verk

samhet torde bilden klarna i fråga om hur kyrkans folkundervisning, 

alfabetiseringsprocessen och folkskolans arbete inifrån faktiskt 

har fungerat. Därvid tas hänsyn till sådana bakgrundsfaktorer som 

kön, ålder, samhällsklass, föräldrarnas kunskaper, familje- och 

boendeförhållanden för de enskilda individerna. 

7. Redovisning av resultat 

Litteratur- och källgranskningen redovisas tills vidare i samband 

med pågående undersökningar. Den kan emellertid, liksom katalogi-

seringen av föihörslängdernas innehåll och angivandet av jämförel

sematerial för skolans del efter hand bilda underlag för särskilda 

redogörelser. Till en början redovisas de rent kvantitativa resul

taten för olika områden och tidsperioder. Därvid står metodfrågan 

i centrum. 
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PLANEgAgE_gAPPORTER 

De övergripande forskningsuppgifterna behöver i sin tur brytas ned 

ytterligare till konkreta arbetsinsatser. Enskilda undersökningar 

behöver avgränsas, även om de planeras så att de blir sinsemellan 

i möjligaste mån jämförbara. - Hittills har resultat från Bjurholms, 

Bygdeå och Sävar socknar i Västerbotten redovisats såsom trebetygs-
17/ uppsatser i pedagogik vid Umeå universitet. Fortsatta undersök

ningar går vidare till andra socknar eller inom samma socken till 

andra tidsperioder. För närvarande är följande rapporter under ut

arbetande avseende Bygdeå socken. 

a) Folkundervisningen i Bygdeå socken 1845-1873. 

Här behandlas Bygdeå kyrkby och två angränsande byar. Därvid med

tages totalbefolkningen vid tre tidpunkters 1852, 1862 och 1873. 

Dessa individer följs i husförhörslängdernas anteckningar inom 

tidsramen 1845-1873. 

b) Hemvind e rvisning och skolundervisning i Bygdeå socken 1847-1862. 

Nästföljande rapport avser att behandla Bygdeå södra skoldistrikt, 

d.VÉS. ungefär halva socknen. Totalundersökningen gäller här samt

liga barn i skolåldern under tiden 1847-1862. Tidsperioden bestäms 

närmast av att Bygdeå folkskola under denna period var ensam skola 

i sitt upptagningsområde* Jämförelser görs mellan den traditionella 

hemvind e rvisningen och den nystartade folkskolans verksamhet i fråga 

om läskunnighet, utantillkunskaper och begrepp. Också här följs in

dividerna inom tidsramen 1845-1873* 

c) Bygdeå folkskolas verksamhet 1847-1862' 

I en tredje rapport ges en närbild av folkskolans arbete. Total

undersökningen gäller gruppen skolbarn under tidsperioden. Särskilt 

behandlas skolgång och betyg i jämförelse med vissa bakgrundsdata 

i husförhörslängderna, såsom avstånd till skolan, ålder,' kön, sam

hällsklass, föräldrarnas kunskaper samt naturligtvis de egentliga 

husförhörsdata - barnens läskunnighet, utantillkunskaper och begrepp. 

17/ Förutom författarens egen uppsats höstterminen 1967-' har författa
ren haft förmånen att handleda ytterligare två uppsatser under" vår
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d) Ungdomens förhör i Bygdeå socken 1753-1762. 

Undersökningsområdet är detsamma som i rapporterna b) och c), d.v.s. 

södra delen av Bygdeå sooken. Men här förflyttar sig datainsamlingen 

y 11 e sii gar e hundra år bakåt i tiden,, Materialet erbjuder en kontinu^ 

erlig kontroll av husförhörsi-otarnas ungdomar under en tioårsperiod 

i fråga om antal förhör och betyg i läskunnighet och utantillkunskapeir. 

Exempel på källmaterial« metodik och resultat från här nämnda rap

porter lämnas i de båda följande kapitlen i denna rapport. 

terminen 1969. Nya sådana uppsatser planeras för vårterminen 1970. 

Johansson? E., Undersökning av anteckningar för läskunnighet, utan-
tillkunskaper, begrepp och förstånd i Bygdeå sockens förhörsböcker 
för åren 1863-1873» Stencil» Avd» för pedc Umeå univ. Ht 1967. 

Björklund-Karlsson,Christin - Edvinsson, Iréne, Skolpliktiga barns 
läskunnighet i Bjurholms coeken 1851-1834. Stencil. Vt, 1969. 

Järnberth, A», Undersökning med avsikt att jämföra kyrkoböckernas 
anteckningar för läskunnighet; utantillkunskaper och förhörsfrekvens 
för barn i Sävar socken, födda 1837-1847 ? med data för samma indi
vider erhållna ur journaler från Sävar folkskola för åren 1852 och 
1853» Stencil. Avd» för ped. Umeå. Vt0 1969» 
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KAP. 2. 

EXEMPEL PÂ KÄLLMATERIAL 
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Ett urval exempel på källmaterial har 1juskopierats. Sedan har 

1juakopiorna överförts till elektrostencil. Det säger sig självt 

att ett sådant förfarande minskar läsbarheten. Likväl torde här 

presenterade urval ge en uppfattning om källmaterialets struktur. 

Förutom två exempel från Möklinta i Västmanland har urvalet be

gränsats till Bygdeå socken i Västerbotten. Orsaken härtill är 

inte brist på källmaterial. Sådant finns för i stort sett hela 

landet. Begränsningen i urvalet har i stället skett för att åstad

komma en kombination med det tred.ie kapitlet i denna rapport. Där 

återges nämligen metoder och resultat vid undersökningar av just 

de nämnda socknaraa- Tidsmässigt sträcker sig exemplen över två 

sekler, från mitten av 1600-talet och till mitten av 1800-talet. 

För att vinna i utrymme och åskådlighet har kommentarerna in

förts på samma sidor som illustrationerna. - Sidorna 18 och 19 

presenterar familjen Jöns Larsson i G-ammelby i två upplagor hus-

förhörslängder. - På sidan 20 ges exempel på ett husförhörspro

tokoll, - Sidorna 21 och 22 hör ihop. På den förstnämnda sidan 

presenteras föreskrifterna för hur husförhörslängderna skall föras. 

På den senare sidan ges ett exempel på innehållet. Samma inbördes 

förhållande råder mellan sidorna 23 och 24. - Kapitlets två sis

ta sidor ger exempel på källmaterial ifrån skolans verksamhet, en 

skolpliktslängd och en skolmatrikel. 

Måhända synes följande sidor vara av bilagekaraktär. Men i före

liggande rapport har de en självständig uppgift. Därför har de sam

manförts till ett särskilt kapitel, som förvisso kan kräva ett tål

modigt studium. 
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Ovanstående Är ett försök att beskriva innehållet 1 husförhörslängéen. 
laralljeR Jöns Lars sen i Ganuaelby presenteras. Kelumnerna har fö 3 ianåe 
innehåll* 

1# ffBâelesàr. tyåligen ännu sekundära ech därför Insatta i marginalen. 

2. Yrke a oh faallieat&llaimc 

5* ^aatB- (anteckningarna HB torde betyda: "Hy a boken", d.v.s. nästa upp
laga husförhörslängder, men tolkningen är oviss...) 

*• 0 ŝ8tienes> »fråg»»1 i katekesutvecklingaraa (Svåraste kunskapsmåttet) 
5- Praeeegtioaes: »Föreskrifter», i$ egentliga textorden i lilla katekesen 
6" ggplleatioaest »Förklaringar», Luthers forklaz-ingar i lilla katekesen 

7. Confessi® (peccatorua)t Syndabekännelses 

8» Preeea Matutinae et Test)eri? Morgen- oeh aftonböner 

9. aegulae menaaef Bordsböner 

10-21. ffärvaro vid förhör 1656 - 1667» eller snarare anteckning om att 
vederbörande erhållit frågor. 
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Saasa familj, J!ü3 Lare re v-; *i. G »raolby, återkommer i åenaa upplaga 
ar husfSr'iöreläng&ea« Hftr so tyder kolumnerna. f81Jandet 

1. i*olic (14)« fey oeli 1. srUJcacåleramanaas b&hb 

£. giåelse&g 

3» Litterat« läsloianig 

4. ̂ 5*»t.v.s» de fes. huru-', styckenas textord (praeceti®aeo) i lilla katekesen 

S®eal©£QB,i å® ti1» buden 

B.r.a. 

Lathers för

klaringar 

6. Symbeltam Apoatelicr.:*s apostoliska trosbekärmelo#a 

7» Pater Ho »ter# Faåsr "^år 

8. Baptiartes« åopet 

9. Sg.cra Cena. helig lattraråea 

10. Katutia ©da Yegt»»r« r ^ '®r,~ ocà aftoabënar 

11. Meaea©« boråsbönor 

12. PeeaitQatia. ojrndat Ä? mels: t 

13. Questi or'",?;« fräje^ q p Or ar.; -Hen. i katskesutreeklingama 

14. Anaiarkaiaga^ hustr.'" A«*m avled förmodligen år 1701 «ok Jins Larsson 
fick oåaoia sia treå^o b~antr:i. F~.r5.th Lsrsåottsi^j fCid 1667. 
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B]jrgdeâ«/.Yb. Husförhörsprotokoll A Iî2 1?52-1?62. 
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I husförhörsprotokollet ovan anges först datum och värdfolk för husförhöret. 
På så sätt kan man följa husförhörsresorna frän by till by varje år. — De 
förhörda barnen och ungdomarna ordnas i grupper efter vilken gång i ordning
en» som de blir förhörda. "I-sta g."»"Il-ggn" OÏS.V. — I första betygsko— 
lumnen antecknas läskunnighet, "Läser i Book". I följande kolumner göres mar
keringar för utantillkunskaper i Luthers lilla katekes» Hustavlan» Symbolum 
Athanasianum samt de fem huvudstyckena i Svebilii utvecklingar. Det fente hu
vudstycket är indelat i två moment. Markeringarna utgör en skala i åtta steg* 
— Även de äldre blir förhörda enligt den efterföljande kommentaren. "The 
bättre så af desse som the äldre berömdes, the sämre / förmantes, och alla 
uppmuntrades, så til flit i Chri- / stendomens kunskap som thess utöfvande. 
— De äldres kunskap noteras i den egentliga husförhürslängden! 



Ur Bygdeå AI :5a ]% TRYCKT POBKÜMB FÖB HÄHNÖSANDS STIPT 1776., T""-, 
Î 

/ m - i ?  Anmärkningar. 

I. För hvar Perfon, fom införes, dragés cn råt linia genoiti 
alla Columnerne : och är den fôrfta vid tryckningen updragen. ' 

II. Uti de fex fôrfta columnerne anteknas åratalet med lulia Zifror. 
III. Ôfvcr och under den updragne linieri ilrykas uti de ôfrige 

columnerne tvûrllrek, fom betyda: 
. X« Får dem, fom låfö A"B C Bokefi, . * f. 

-V} Ac kunna deh'val innondi, och * , ."i ^ 
-Y- jämväl rent utan til. 

För dern, Tom óck Mi andra bócker-rent innân, kan mår-
. ket.med $ere ftrek|u|as; \ ^ 

X Fór dem, fom anteknas i Catetbes columnerne, dä de kunna Hufvudftyckec 

AJ 
yL 
~y-

-X~ 

& 

Efter Lutheri Cateches någorlunda. 
Efter ûmma Cateches rent och tydligt. 
Efter Svebilii, elier någon annans, Förklaring någorlunda. 
Efter lanjnìà Förklaring forfvarjigt., • 
Eorftår någorlunda, . « 
Förftår vM. 
Låfer utan til Skriftenes iprok, eller eger befynnerlig kunfkap 

och färdighet. 

2ll 

Redas 1690 utfärdas bestämmelser i Härnösands stift (d.v.s# hela Norr
land utom Gästrikland ©eh Hälsingland) om kyrkeböckernas förande. Dett* 
skedde vid en visitati®» i Revsund detta år. Bestämmelserna fick stor 
betydelse för kyrkobokföringens införande åtminstone i Jämtland och 
Härjedalen. 

I samband med inrättande ar ået s.k. tabellverket för hela riket år 
1749 anger domkapitlet i Härnösand i oktober 1749 ett formulär för 
hur husförhörslängderna skall föras. Mark e ri ägarn av kunskaper före
slån» i en femgradig skala, som bygger pä ett kryssmärke. Se sidorna 
19-20. Ar naturliga skäl hrr denna skala en benägenhet att bli åtta— 
gradig, om man även begagna» sig av vinklar på varje diagonal. -
Denna föreskrift tyeks ha följts tämligen allmänt. Men ännu vid denna 
tid upplinjeras böckerna för hand. 

Först 1776 uppträder ett tryckt formulär för Härnösands stift. Också 
detta bygger pä ett kryssmärke. Ljuskppierin^en här ovan får tala för 
sig själv i fråga om tecknens utseende och betydelse. På nästa sida 
ges ett exempel ifrån en husförhörslängd i Bygdeå socken (sid, 22). 

I diskussionen om detta formulärs tillkomst kan det andragas att pros
ten Petrus Högström i Skellefteå i ett brev till Umeå landsförsamling 
dòn 5 maj 1768 bifogat ået tryckta formuläret med bl.a. följande notis 
påskriven* * ... men antages projektet över hela stiftet, vilket jag 
underställt högvdrdig® herr Biskopen ...B Hotisen visar att Högström 
var en. av initiativtagarna till formuläret och att det avsägs att gäl
la för hela stiftet.(Umeå landaf. husf.l. A Is8» 1778-178*) 

Uppgifterna är hämtade bl.a* ur Swedlund, R. Kyrkoarkiven i länsarkivet 
i Östersund 1939. Östersund 1939. 
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SKOULIKTSLÄNGD I BYSDBÂ SOOKEM 1847. 
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SKOLMATBIKEL POR BYffiDEÂ FOLKSKOLA 1847-1871. 
26. 

Den föret inskrivne eleven i Bygdeå folkskolas matrikel var Joh.P.Hedlund, 
född den 6/8 1857» ifrån Satan och son till Kapten I.P.Hedlund. - Betta 
framgår av vänstersidan på första uppslaget i matrikeln (se nedan). På 
höger sida noteras datum, då olika stadier i läsning, skrivning och räk
ning tar sin bördan. Sedan följer i ytterkolumnen uppgift om examen och 
betygs "läser innantill välj Katekesen med språk} Biblisk Historia} Ge
ografi Sverige och börjat med Europa} Bättsksrifn. af Tinge} Sv. Histo
rien till Sverkerska och Erikska alägtermji läkning Division i enkla tal} 
Skrifver efter 11 föreskriften." - Betygen består således i en uppräkning 
av skolans läroämnen.och hur långt eleven hunnit i varje ämne« Sedan an
talet ämnen i examen ger ett kvantitativt, sammanfattande mått på "betyg". 
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KAP. 3 

EXEMPEL PÂ METODER OCH RESULTAT 
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Exempel på metoder och resultat har sparats till ett tredje kapi

tel. Därmed följer framställningen den logiska ordningen vid pla

nering av undersökningar: först granskning av källmaterialet, se

dan den direkta bearbetningen. 

i t*ira och tredje kapitlet hör samman pä så sätt att båda ger exem

pel ifrån samma socknar, Möklinta och Bygdeå. - Dels illustreras 

därvid den egentliga alfabetiseringsprocessen i Möklinta under 

1600-talet (exempel l), varvid jämförelse görs med bl.a. Skellefteå 

socken. - Dels visas även hur hemurid e rvi sni ng och s kolund e rvisning 

kan behandlas i material ifrån Bygdeå socken vid mitten av 1800-

talet (exempel 2 och 3)» 

Framställningen blir naturligtvis fragmentarisk. Men den söker lik

väl ge en preliminär information om den typ av undersökningar som 

här föreslagits. Längre än så sträcker sig icke syftet med denna 

rapport. I särskilda rapporter kommer sedan enskilda undersökningar 

att utförligare presenteras. 
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EXMPEI=l.=IÄS^N|IGHETEN=I=MÖKM|TA_S0Cra_l686-1705i  

KÄLLMATERIAL 

Möklinta sockens husförhörslängd för åren 1686-1705 utgör källa för 

datainsamlingen. Hela förhörslängden har medtagits utoni de tolv 

första sidorna, vilka tydligen är förkomna. Källmaterialets struk

tur framgår av sidan 19 i denna rapport. 

UR7AL AV INDIVIDER 

Samtliga individer födda 1694 eller tidigare har medtagits, d.v.s. 

tillsammans 1410 personer. De som ej har födelseår utsatta ingår 

däremot ej i denna redovisning. Antalet av dessa uppgår till 55 in

divider. Ej heller har de yngre harnen, födda 1695 eller senare, 

medtagits, eftersom denna åldersgrupp tydligen ej har antecknats 

på ett fullständigt sätt i längden. 

URVAL AV INFORMATION 

Här redovisas anteckningarna om födelseår, kön och läskunnighet. 

Informationen kan utökas med by, familjestorlek, föräldrarnas kun

skaper, utantillkunskaper m.m» 

METOD 

Andelen individer som har anteckningen "Lit" (litterat, läskunnig) 

respektive saknar denna anteckning har noterats med avseende på 

kön och födelseår. Databehandlingen har utnyttjat procenttal, 

signifikansprövningar och korrelationsmått. 

RESULTAT 

I en första tabell visas hur anteckningen "Lit" fördelar sig pro*o< 

centuellt ned avseende på kön. 

Tabell 1. Läskunnighet - kön i Möklinta 1686-1705. (N=1410). 

Anteckningen "Lit" i husförhörslängden 

Ingen Anteckn. Totalt Totalt 
Kön anteckn. "Lit" Proc» tal Abs. tal 

Män 32,0 68,0 100,0 (670) 

Kvinnor 35,4 64,6 100?0 (740) 
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Av denna första tabell framgår att kvinnorna är -^feill antalet något 

flera än männen, 740 emot 670. I procenttal blir detta 52,5 $ respek

tive 47)5. ~ Däremot har en större andel av männen än av kvinnorna 

erhållit anteckningen "Lit", 68,0 % emot 64,6 %, Denna skillnad mel-. 

lan kön i fråga om läskunnighet är- e.1 signifikant, testad med chitvå-
2 test. Det erhållna värdet, X — 2,0, når ej upp till det kritiska vär

det, 3,84, på 5-procents signifikansnivå. Motsvarande phi-koefficient 

ger även ett mycket lågt korrelationsmått, Något statistiskt 

säkerställt samband mellan kön och läskunnighet erhålles således icke» 

När läskunnigheten fördelas efter födelseår framträder däremot tydli

gare sambandJ vilket procenttalen i följande tabell visar» 

Tabell 20 Läskunnighet - födelseår» (N=1410) 

Anteckningen "Lit" i husförhörslängden 1686-1705 

•pij., -, o Ingen Anteckn0 Totalt Totalt 
—anteckn, "Lit" Proc. tal Absätal 

TcOoEi. 1614 79,4 20,6 100,0 ( 34) 

1615-24 74,2 25,8 100,0 ( 74) 

1625-34 72,5 27,5 100,0 ( 73) 

1635-44 54,8 45,2 100,0 (117) 

1645-54 38,4- 61,6 100 ?0 (133) 

1655-64 40,5 59,5 100,0 (230) 

1665-74 30,0 70,0 100,0 (262) 

1675-84 10,9 89,1 100,0 (27 T) 
1685-94 11,4 88,6. 100,5-0 (210) 

De absoluta talen längst till höger i tabellen visar hur åldersför

delningen är starkt förskjuten mot yngre åldrar. - I fråga om läs

kunnigheten tycks ett tydligt samband råda med födelseår. De som är 

födda i början av 1600-talet är till större delen analfabeter. De som 

är födda under 1600-talets senare del är i huvudsak läskunniga» Detta 
2 2 samband är signifikant, testat med X -teste Det erhållna värdet, X = 

282,7, överstiger markant det kritiska värdet, 15,5, på 5-procents 

signifilcansnivå (med 8 frihetsgrader). Motsvarande korrelationsmått, 

kontingenskoefficienten, anger sambandets storlek till C = .41. Det 

föreligger således ett statistiskt säkerställt samband mellan läskun

nighet och födelseår. De erhållna värdena medger mer exakta jämförel

ser med följande tabeller. 
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Det funna sambandet mellan ålder och läskunnighet visar en skill

nad mellan kön. Detta framgår av följande tabell i procenttal. 

Tabell 3, Läskunnighet - födelseår med uppdelning efter kön. 

Anteckningen "IjLt" i husförhörslängden 1686-1705 

a) Män (n=670) Ingen Anteckn, Totalt Totalt 
anteckn,.. "Lit" Proc é tal Abs, tal 

Födelseår —• 

T,o»m. 1614 73 ,7 26,3 100,0 ( 19) 

1615-24 62,0 38,0 100,0 ( 37) 
1625-34 62,5 37,5 100,0 ( 32) 

1635-44 51,8 48,2 100,0 ( 56) 

1645-54 34,0 66,0 100 , % ( 50) 

1655-64 37,9 62,1 100,0 (lOl) 

1665-74 29,0 71,0 100,0 (127) 

1675-84 13,8 86,2 100,0 (138) 

1685-94 15,5 84,5 100,0 (HO) 

b) Kvinnor (n==740) 

T»-o,mr 1614- 86,6 13,4 100 ,0 (15) 

1615-24 86,5 13,5 100,0 ( 37) 

1625-34 80,5 19,5 100,0 ( 41) 

1635-44 57,4 42,6 100,0 ( 61) 

1645-54 41,0 59,0 100,0 ( 83) 

1655-64 42,4 57,6 100,0 (129) 

1665-74 31,1 68,9 100, w- (135) 

1675-84 8,0 92,0 100,0 (139) 

1685-94 7,0 93,0 100,0 (lOO) 

Ityän offhi kvinnor fördelar sig tämligen lika i fråga om födelseår, vil

ket de absoluta talen visar* Någon signifikant skillnad mellan kön med 
2 avseende på födelseår föreligger icke. Det erhållna X -värdet, 10,55, 

når ej upp till det kritiska värdet, 15,5, på 5-procents signifikans-

nivå (med 8 frihetsgrader). Korrelationsmåttet blir så lågt som C = 

.086«- « När även läskunnigheten tas i beaktande,' tan en skillnad 

mellan kön iakttas. Redan en ögoninspektion av procenttalen låter för

stå att äldre kvinnor är i högre grad analfabeter och yngre kvinnor i 

högre grad läskuiuiiga än männen,- Detta intryck visar sig också överene-
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stämma med kontingenskoefficienterna för korrelationen mellan läs

kunnighet och födelseår. För kvinnorna är denna koefficient högre, 

C ce .46, än för männen, C — „35. I båda fallen är sambanden signi-, 
2 fikantn.0 testade med X -test. 

På detta sätt ger redan ere variabler, födelseår, kön och läskunnig

het, anledning till en hel serie statistiska prövningar. Variationer

na mångfaldigas om ytterligare variabler införs, såsom by, familje

samhörighet, föräldrarnas kunskaper samt naturligtvis de tio kolum

nerna för utan tillkunskaper-(So källmaterialet, sid. 19î.) - Resul

taten preciseras än mer ora vissa faktorer kons tan thålles, korsta

bellerna utbyggs till trevägstabeller O.S.T, 

Dessa rön för tiden 1686-1705 kan i sin tur jämföras med innehållet 

i tidigare eller senare böcker i Möklinta socken, eller med andra 

socknar, allt i syfte att systematiskt kartlägga alfabetiserings-
T O /  

processen och dess samband med en rad olika faktorer. 

18/ En jämförelse mud t.ex» Skellefteå socken 1724 ter sig på föl
jande sätt. Här medtages ett område motsvarande nuvarande Skellefteå 
lands-, Bolidens, Norsjö, Jörns, Byske, Fällfors och Kågedalens för
samlingar enligt katekisationslängden 1724o (il - 1489) 

Födelseår Läskunnigheten i Skellefteå socken 1724 (W=1489) 

Ej läskunn. Läskunniga Tot.proc. Tot.abs.tal 

T.o.m. 1644 57,1 42,9 100,0 
1645-54 47,8 52,2 100,0 
1655-64 36,2 63,8 100.0 
1665-74 26,0 74,0 100',0 
1675-84 16,0 84,0 100,0 
1685-94 11,1 88j 9 100,0 
1695-04- 5,'2 94,8 100,0 
1705-14 2,0 98,0 100,0 

Ett barn är endast 8 år, några är 9 år i den yngsta gruppen, - Som 
synes är likheten med Möklinta, tab. 2, mycket påtaglig. Sambandet 
mellan födelsår och läskunnighet är nästan detsamma här, C = c 38, 
som i Möklinta, C — 041. - Däremot är den totala alfabetiserings
graden högre i Skellefteå-materialet, 84,9 # av 1489 personer, än i 
Möklinta, 65,9 # av 1410 personer•antecknas såsom läskunniga. -

I Lunds stift göres även noteringar om sl::rivning och räkning. Hoby 
socken i Blekinge har e.i illustrativ förhörslängd 1687 för barnen, 
tyvärr utan åldersangivelser., 

Barnen i Koby socken enligt förhörslängd 1687 (N=344) 
Ej ant. om Dessutom. Dessutom Totalt 

läsning Läsning Skrivning Räkning Abs.tal 

5 52,2% 19,0# 16,7# 12,'l# 
3-4 62,8# 31,1# 4,3# 1,1# 
2 70,0% 27,3# 2,7# 0,0# 
1 93,3# 6,7# 0,0# 0,0# 

ÌOt&lt är 64,2 # av barnen icke läskunniga» Sambandet med utantill-
kunskaper, där 5 är högsta betyg, är uppenbart. 

Utantill-
kunskapgr 
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MMPEL_21_HEMUroEaVISgiWG_0CH_SK0LUroERVISgiMG_I_BYGJEÂ_S0CKEg 

l||î-1862 

KÄLLMATERIAL 

Husförhörslängderna i Bygdeå socken för åren 1838-1873 utgör de 

huvudsakliga källorna för datainsamlingen, (fîid. 23-24). Källmate

rial ifrån skolans verksamhet rådfrågas även för att gruppen skol

barn skall kunna urskiljas ibland samtliga skolpliktiga barn. En 

god utgångspunkt erbjuder skolpliktslängden av år 1847. (Sid. 25) 

GEOGRAFISK AVGRÄNSNING 

Bygdeå folkskolas upptagningsområde under tiden 1847-1862 bestäm

mer undersökningens geografiska omfattning. Området kallas "Bygdeå 

södra skoldistrikt" och motsvarar socknens södra hälft. Däri ingår 

tolv husförhörsrotar enligt husförhörsjournalen» 

AVGRANSNING I TIDEN 

Åren 1847-1862 utgör den egentliga undersökningsperioden. Under 

denna tid medtages samtliga individer år för år. (Urval av indi

vider, se nedani) Dessa individer följs inom den vidare tidsramen 

1845-1873. 

URVAL AV INDIVIDER 

I undersökningen ingår samtliga barn i skolåldern 1847-1862. Med 

skolålder avses här åldern 6-15 år« Detta innebär att alla som är-

födda 1832-1856 och befinner sig såsom skrivna i undersökningsom

rådet i skolpliktig ålder under tiden 1847-1862 medtages i under

sökningen. Denna totalpopulation skolpliktiga barn omfattar 1295 

individezr. - Efter ålder delar sig populationen i två delpopu-

lationers de som är i skolåldern senast 1862, således födda 1832-

1847, samt de som är i skolpliktig ålder även efter 1862» Den för

ra gruppen, tillsammans 777 barn, är särskilt tacksam på det sät

tet att där kan hela den skolpliktiga åldern kartläggas,, - En annan 

väsentlig indelningsgrund utgör indelningen i hemundervisade barn 

(icke skolbarn) respektive skolbarn. Med skolbarn menas de barn 

som bevisligen varit inskrivna i skolan eller bevistat dess verk

samhet. Denna skolgång kan variera ifrån några få dagar eller veckor 

och upp till, i några få fall, över tio terminer. 
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To talpœpula tionens dubbla indelning framgår av nedanstående tabell. 

Tafaell 4» Samtliga barn i skolåldern 1847-1862. 

Födelseår 

Födda 1832-1847 

Födda 1848-1856) 

Icke skolbarn Skolbarn 

589 

462 

188 

56 

Totalt 

777 

518 

Totalt 1051 244 1295 

I den äldre gruppen är 76,0 % enbart hemundervisade barn och 24,0 % 

skolbarn. Skillnaden är större i den yngre gruppen, 89yÖ % emó't 

11,0 %. Totalt är samma procenttal 81,3 % respektive 18,7 <fo, -
Fördelningen för varje år i fråga om skolbarn och enbart hemunder

visade barn framställes grafiskt i följande figur. 

Abs.tal Abs.tal 

-500 

- 400 
£E S vOLB HEN 

1848*56. -300 

183:?- -200 

z 
48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 

1862" 

Fig. 1. Samtliga barn i skolåldern var.je år'1847-1862. 

Figuren avser samma grupper som i tab. 4. Men här redovisas fördel

ningen för varje år mellan hemundervisade barn och skolbarn. Upp

delningen efter ålder framgår även för varje år. - Skolans kris 1850-

-51 samt 1860-61 illustreras med de låga talen för skolbarn dessa år. 



35. 
URVAL AV INFORMATION 

Bland bakgrundsfaktörerna kan nämnas ålder, kön samhällsklass, av

stånd till kyrkbyn, föräldrarnas kunskaper, förhörsfrekvens. Mot 

denna bakgrund behandlas läskunnighet, utantillkunskaper, begrepp 

och förstånd. Särskild hänsyn tas hela tiden till skolgång eller 

icke skolgång. 

METODER 

En husförhörslängds slutår är särskilt tacksamt för datainsamling. 

När en upplaga böcker skrivs över i nästa upplaga erhålls nämligen 

en totalbild av befolkningen vid omskrivningstillfället. Således 

utgör åren 1845 > 1852, 1862 och 1873 gynnsamma år i denna bemärkel

se. (Se källförteckningen) - Om en individ avgår ur husförhörs-

längderna under en mellantid noteras informationen vid detta av

gångsår. På så sätt erhålls en totalbild för en hel tidsperiod 

med dels fasta mätningar för de kvarboende (l845>1852,1862,1873) 

samt dels kontinuerliga noteringar för dem som avgår ur förhörs

längderna under mellanperioderna. - Denna metod erbjuder även 

a.a.œ» "förmätningar" och"eftermätningar" i förhörslängderna t.ex. 

före respektive efter viss skolålder. 

Också detta material medger en rik variation av statistiska behand

lingar, Ett urval översiktliga resultat meddelas här. Det första 

redovisar samband mellan skolgång och avstånd till skolan. 

RESULTAT 

Tab. 5» Avstånd till skolan för samtliga barn i skolåldern 

Samtliga barn .i skolåldern 1847-62 (N=1295) 
Avstånd till Totalt Totalt 

Pro c.tal Ab s.tal skolan Icke skolbarn Skolbarn 

Upp till 2,5 km 

2,5 - 5>0 kn 

5>0 - 10,0 km 

10,0 km och mer 

65,7 

69,0 

88,2 

96,0 

34,3 

31,0 

11,8 

4,0 

100,0 (323) 

100,0 (245) 

100,0 (364) 

100,0 (353) 

Totalt 81,3 19,7 100,0 (1295V 

Som synes har inskrivning i skolan ett starkt samband med skolvägens 



längd. En markant skillnad inträder efter den första halvmilen. 

Avstånd på över en mil innebär endast en obetydlig andel skolbarn. 

Där är hemundervisningen i stort sett allenarndande,' 

Den äldre gruppen, barn i skolåldern senast 1862, erbjuder en to

talundersökning av hur skolan förmått rekrytera de första sexton 

årskullarna skolpliktiga barn födda 1832-1847, vilka skall ha be

vistat skolundervisningen senast år 1862, Denna grupp presenteras 

här i procenttabeller för kön, födelseår och samhällsklass. 

Tab. 6. Barn i skolåldern senast 1862 - kön, ålder, samhällsklass. 

Barn i skolåldern senast 1862 (N= 777) 

a) Kön 
Ej skolbarn Skolbarn Totalt 

Proc.tal 
Totalt 
Abs.tal 

Gossar 74,0 26,0 100,0 (391) 

Flickor 78,0 22,0 100,0 (386) 

b) Födelseår 

1832-?1836 85,5 14,5 100,0 (222) 

1837-1841 71,5 28,5 100,0 (227) 

1842-1847 72,3 27,7 100,0 (328) 

c) Samhällsklass 

Ämbf~ tjänstem. 44,5 55,5 100,0 ( 83) 

Bönder 80,8 19,2 100,0 (480) 

Slorpare, arbetare, 
fattighjon m.fl. 

76,6 23,4 100,0 (214) 

Av de absoluta talen framgår att denna äldre grupp skolpliktiga barn 

fördelar Sig jämnt i fråga om kön och de båda första åldersgrupperna. 

Den yngsta åldersgruppen däremot har markant högre antal. När det 

gäller samhällsklass upptar bönder, ooh därmed menas även landbönder 

och nybyggare, den största andelen. Fåtaligast är den högsta sam

hällsklassen företrädd. - Fördelningen i fråga om skolgång eller 

icke skolgång är tämligen jämn mellan kön och mellan de båda yngre 

åldersgrupperna.samt mellan de lägre samhällsklasserna. I den äldre 

gruppen är andelen skolbarn påtagligt liten. I den högre samhälls

klassen innehar de som antecknats för någon form av skolgång t.o^m. 

majoritet, 55,5 
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Till sist lämnas exempel på "förmätningar" och "eftermätningar" i 

fråga om läskunnighet före och efter eventuell skolgång. Gruppen 

skolbarn jämförs med gruppen icke skolbarn. Jämförelsen görs bland 

de äldre barnen, som är i skolåldern senast 1862. På så sätt erhål-

les en totalbild av hur skolundervisningen har fungerat. "Förprovet" 

tas ifrån skolpliktslängden 1847 (sid.25) och "efterprovet" erhålles 

i husförhörslängden med slutåret 1862. 

Tab. 7'. Läskunnighet 1847 och 1862 för barn i skolåldern senast 1862. 

Läskunnighet 

r^L 

5 

4 

3 

2L 

Ej anteckn. 

1847 "Förprov 

E.j skolbarn Skolbarn 

35.7 

29.8 

13,4 

4,9 

0,0 

16,2 

5,9 

21,2 

9,4 

12,9 

1,2 

49,4 

1862 "Efterprov" 

E.j skolbarn Skolbarn 

33,3 

61,2 

4,4 

0,4 

0,0 

0,7 

49,1 

50,0 

0,9 

0.0 

0,0 

0,0 

Totalt, prooe.tàl 100,0 

Totalt, abs.tal ( 85) 

100,0 

(265) 

100,0 

(106) 

100,0 

(270) 

Uppgifterna i skolpliktslängden 1847 kan tolkas så att de barn som 

redan är läskunniga börjar ej sedan i skolan. Skolbarnen rekryteras 

i stället bland dem som ej_ har anteckning för läskunnighet eller 

har låga betyg. Åldern spelar här naturligtvis en viktig roll. 

(Se tab. 6, b.) - Eftemätningarna i husförhörslängden 1862 vi

sar däremot att de som har gått i skolan får högre betyg»i läsning. 

Huruvida denna skillnad förklaras enbart av skolgången återstår att 

klarlägga. Bidrar kanske även sådana faktorer som samhällsklass, 

ålder och avstånd till skolan till den uppkomna skillnaden mellan 

skolbarn och enbart hemundervisade barn? Sådana frågor ställs i 

den utförliga rapporten. - Vidare är att märka att i ovanstående 

tabell jämförs ej identiskt samma individer vid de båda tidpunkt

erna. Medtages endast dessa återstår blott 122 individer att jäm

föra. Att pröva sådana avgränsningar tillhör den fortsatta be

arbetningen. 
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EXEMPEL 3. BYGDEÅ FOLKSKOLAS VERKSAMHET 1847-1862. 

KÄLLMATERIAL 

Tillsammans ned. förut angivna källor, husförhörslängcLer och. skol— 

pliktslängd, inedtages här Bygdeå folkskolas matrikel 1847-1871, 

sköljournaler, terminsrapporter och andra handlingar ifrån skolans 

verksamhet. Ett uppslag i skolmatrikeln återges på sidan 26. 

GEOGRAFISK AVGRÄNSNING 

Bygdeå södra skoldistrikt utgör undersökningsområde. Således samma 

område som i föregående exempel. 

AVGRÄNSNING I TIDEM 

Tiden 1847-1862 är den egentliga undersökningsperioden. Skolbarnen 

följs dessutom inom den vidare tidsramen 1843-1873* 

URVAL AV INDIVIDER 

Samtliga barn som inskrivits i Bygdeå folkskola 1847—1862 ingår 

i undersökningen, d.v.s. tillsammans 244 skolbarn. Ibland dessa 

tillhör 188 barn den äldre åldersgruppen som skall ha bevistat 

skolan senast 1862. Betygsanteckningar saknas för 13 barn i denna 

åldersgrupp. 

URVAL AV INFORMATION 

Förutom bakgrundsdata ifrån husförhörslängderna, såsom kön, ålder, 

samhällsklass, föräldrarnas kunskaper, läskunnighet, utantillkunska— 

per o.s.v., tillkommer för skolgångens del sådana faktorer som in

skrivningsår och inskrivningsålder, avgångsår och avgångsålder, antal 

terminer i skolan m.m. Sedan prövas häremot anteckningar oe kunskaps-

mått i skolans läroämnen: läsning, katekes, biblisk historia, skriv

ning, räkning, geografi och historia. Tillsammans bildar dessa ämnen 

en kumulativ skala. Först noteras eleven för läsning, katekes ock 

biblisk historia. Sedan följer anteckningar för skrivning och räkning. 

Sist kommer uppgifter om geografi och historia för samme elev. Läs

ning till och med räkning utgör minimikursen enligt folkskolestadgan 

av år 1842 § 7. Geografi och historia bildar en överkurs. Så redovi

sas skolprestationerna här i några översiktliga tabeller» 
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BIETODER 

Även detta oaterial medger en varierande uppsättning statistiska 

prövningar. Mätningar kan tagas vid olika tidpunkter och prövas 

emot "kriterier" i husförhörslängderna för samma tid, t.ex. läs

kunnighet och utantillkunskaper. 

RESULTAT 

Såsom en översikt meddelas i några tabeller sambandet cellan miniai-

kurs respektive överkurs och kön, samhällsklass, mors läskunnighet, 

och antal terminer i skolan. Här medtages samtliga skolbarn utom 

det bortfall som redovisats, således 231 skolbarn. I fråga om mors 

läskunnighet kan jämförelsen göras för 224 barn. 

Tab. 8. Antal lästa läroämnen-— kön, samhällsklass, mors läskunnighet 

Antal lästa läroämnen enligt skolmatrikeln 

a) Kön 

Minimikurs Dessutom 
geografi, 
historia 

Totalt 
Proc.tal 

Totalt 
Abs.tal 

Gossar 73,6 26,0 100,0 (136) 

Pliekor 80,0 20,0 100,0 ( 95) 

b) Samhällsklass 

Ämb.-tjänstem. 38,0 62,0 100,0 ( 58) 

Bönder 92,5 7,5 100,0 (107) 

To rpare, arb e tare 
fattighjon, m.fl. 

83,3 16,7 100,0 ( 66) 

c) Mors läskunnighet 

s n. 53,8 46,2 100,0 ( 97) 

4 n. 92,1 7,9 100,0 (127) 

Gossarna tycks i högre gr&d än flickorna ta del av överkursen i gec-» 

grafi och historia. - Högre samhällsklass ligger klart över de båda 

lägre samhällsklasserna i fråga om lärokurs. - Sambandet förefaller 

markant mellan mors betyg i innanläsning enligt husförhörslängderna 

och barnens kunskapsmått i skolan. - Dessa bakgrundsdata pekar på hur 
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sammansatt sambandet med skolprestation kan vara. Uppsättningen bak

grundsfaktorer kan utökas, t.ex. med uppgifter ou hur nånga terminer 

som skolbarnen har noterats för i fråga om skolgång. 

Tab. 9» Antal lästa läroämnen — antal terminer i skolan. 

Antal lästa läroämnen, enligt matrikeln. 
Dessutom 

Antal terminer Minimikurs geografi, Totalt Totalt^ 
historia Proc.tal Abs.tal 

i skolan —• 

•11 terminer 23,8 76,a 100,0% (21) 

6 ft 40,0 60,0 100,0% (20) 

5 ft 53,4 46,6 190,0% (15) 

4 ff 64,3 35,7 100,0% (28) 

3 ft 83,4 16,6 100,0% (36) 

2 ft 90,0 10,0 100,0% (40) 

1 ft 100,0 0,0 100,0% (71) 

Sambandet mellan skolprestation och skolgång är uppenbart. Om jäm

förelserna förs vidare visar sig skolgången i sin tur vara beroende 

av samhällsklass o.s.v. På så sätt erbjuder materialet en lång serie 

prövningar, vilka ej här kan redovisas. Till dessa återkommer den ut

förliga rapporten» I stället presenteras här till sist en jämförelse 

mellan skolprestation och anteckningar i husförhörslängderna för läs

kunnighet , begrepp och förstånd. 

Av de 188 skolbarnen i den äldre åldersgruppen är 106 kvarboende år 

1862. För dessa görs en jämförelse mellan läskunnighet enligt hus— 

förhörslängden år 1862 och skolprestation enligt matrikeln. 

T'ab.10. Antal lästa läroämnen — läskunnighet 1862 enligt förhörslängden 

Antal lästa läroämnen enligt skolmatrikeln. 

Läskunnighet 1862 Totalt Totalt 
o- Minimikurs sootrt.xi, Proc.tal Abs.tal 

enligt förhörsbok historia 

5 n 
* n 

68,7 31,3 100,0% (51) 

98,2 1,8 100,0% (55) 
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Även i föregående tabell visar antalet lästa läroämnen tydligt 

samband med den jämförda variabeln ifrån husförhörslängden. Högre 

betyg i läskunnighet uppvisar ett samband med överkurs i skolan, 

Samma förhållande framträder vid en jämförelse mellan antal läre

ämnen i skolan och 'begrepp och förstånd' i husförhörslängderna. 

Mätningar för den sistnämnda variabeln tas vid avgång ur förhörs

längderna under den maximala undersökningsperioden 1847-1873. Se 

härom sidan 35 i 

Zsfr«. 11».. Antal lästa läroämnen - 'begrepp och förstånd' 1847-73» 

'Begrepp och förstånd1 

enligt förhörslängder 

Antal lästa läroämnen enligt matrikeln 

. Dessutom Totalt Totalt 
Mxnimikurs geografo., Proo.tal Ais.tal 

historia 

4̂ -5 

3 

2 

1 

"T 

50,0 

78,2 

95,8 

96,2 

50,0 

21,8 

4,2 

3,8 

100,0 

100,0 

100,0 

100,0 

(34) 

(64) 

(24) 

(26) 

De kontinuerliga noteringarna vid avgång ur husförhörslängderna 

fram till år 1873 innebär att tillsammans 148 individer kan medta

gas i jämförelsen. Även här bekräftas den översiktsbild som de ti

digare tabellerna har givit. Överkurs i geografi och historia visar 

samband med noteringarna i husförhörslängderna. 

Utan att gå in på någon närmare analys, t.ex. med korrelationsbe

räkningar på parametrisk nivå, har dessa exempel på metoder och re

sultat sökt ge en första uppfattning om de undersökningar som i den

na rapport är föreslagna. Därmed skulle också de antydda forsknings

uppgifterna ha fått en preliminär konkretisering. 
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Utvärdering av resultaten har olika uppgifter, t.ex. att jämföra 

resultaten ifrån olika tider eller inom olika geografiska områden. 

Men även inneitörden i begreppen läskunnighet« memorering.'begrepp 

och förstånd' m.m. behöver bli föremål för bedömning. Här antyds 

hur begreppet läskunnighet kan analyseras och förstås. 

a) Samtida utsagor 

Visitationsprotokoll, rapporter till skilda myndigheter och auten

tiska tidsskildringar karakteriserar ibland olika grader av förmåga 

i innanläsning. Omdömena varierar starkt, alltifrån att någon sta

var sig fram utan minsta tecken på läsförståelse och till att någon 

annan läser *besynnerligen, fermt ooh wäl'. Sådana utsagor ger na

turligtvis lokalfärg åt en undersökning av ifrågavarande by eller 

socken, 

b) Klartext i föreskrifter 

Ofta är de olika tecknen i förhörslängderna åtföljda av förklaringar 

som visar vad tecknen betyder. Se t.ex. sid, 21 och 23 i denna rap

porti - Upplysande är ärkebiskop Lindbloms anvisningar om god läs

förmåga i inledningen till sin katekes (l81l): * Då läser man väl, 

när den, som hör, men icke ser den läsande, ej kan veta om han lä

ser upp något, eller talar av sig själv. Ju närmare läsetonen kom-
19/ mer det naturliga uttalet, ju bättre läser man.Ä - I princip 

torde förhörslängdernas 'läsmärken' få betraktas och behandlas på 

samma sätt som senare tiders skolbetyg, där t.ex, stora A betyder 

"berömlig", och lilla a "med utmärkt beröm godkänd" o.s.v. 

o) Operationella definitioner 

Redan den rangordning som de olika markeringarna ger och de fördel

ningar som framträder vid databehandlingen innebär definitioner, 

vilka är användbara vid den statistiska bearbetningen. Långa stycken 

kan man reda sig med denna typ av bestämningar, där således högsta 

markeringen kan kallas "en åtta" eller "högsta betyget", föar att ta 

ett exempel ifrån sidorna 20-22 i denna rapport. 

19/ Den s.k. Lindblomska katekesen, 1811, som innebar en omarbetning 
av Svebilii utveckling av Lilla katekesen, 1689. Den Lindblomska ka
tekesutvecklingen avlöstes i sin tur av 1878 års katekesutveckling, 
vilken ännu gäller för Svenska kyrkan. 
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d) Validering emot kriterier 

Här har ej varit utrymme för de synnerligen vägledande jämförelser 

som kan göras med andra betygsnoteringar i förhörslängderna, utan— 

tillkunskaper, 'begrepp och förstånd'. Ytterligare slutsatser kan 

dras t.ex. genom att läskunnigheten enligt förhörslängderna vali

deras emot olika betyg i skolans anteckningar. Här erbjuder en stor 

uppsättning variabler å ömse sidor att olika definitioner allt när

mare preciseras. 

Dessa åtgärder för att fastställa validiteten hos anteckningarna 

kan i sin tur kompletteras med olika prövningar av reliabiliteten. 

Därvid bildar de fortlöpande noteringarna i förhörslängderna under

lag för beräkningar och bedömningar av noggrannheten i anteckning

arna, Antingen kan således olika bedömare jämföras i samma socken, 

eller också kan man följa samme prästs anteckningar i olika förhörs

böcker. 

Ett exempel på den förra typen av uppläggning lämnas ifrån Bygdeå 
socken 1845-1873. Siffrorna avser kvarboende vuxna i tre byar sedan 
tidsperiodens början och med den avgång som efter hand sker. Anteck
ningarna för 'begrepp och förstånd' redovisas för begynnelseåret 1845 
och därefter för varje upplaga förhörsböcker 1846-52, 1853-62 samt 
1863-73. Samma individer ingår i varje ny fördelning i den mån de 
finns kvar. Fördelningarna återges oberoende av varandra, således 
nya fördelningar för varje tidsskede. Angående 'begrepp och förstånd' 
se sid. 23-24 i denna rapport] 

Tabell 12. 'Begrepp och förstånd1 i Bygdeå socken 1845-1873 xu-ut-xo. JLC- • 

'Begrepp och förstånd t 
Samma individer, men nya fördelningar vid olika tider 

Olika tids Ej 1 2 3 4 5 Totalt 
skeden ant. Abs.tal 

1845 0 14 2 64 1 8 91 
1846-52 1 9 65 9 6 1 91 
1853-62 0 8 17 54 10 1 90 
1863-73 1 ? 2 46 5 2 63 

Endast de konfirmerade erhåller anteckning om begrepp. Av 91 sådana 
individer i de tre byarna, kyrkbyn, Dalkarlså och öndebyn, är 63 kvar
boende in på tidsavsnittet 1863-73. - Markeringen "2" "TT" är en ny
konstruktion, se sid. 23i - ir 1845 saknas denna markering, "2", 
nästan helt. I nästa upplaga, 1846-52, omfördelas skattningarna på 
ett anmärkningsvärt sätt med stark anhopning på mellansteget "2". En 
återgång till ordinarie fördelning enligt föreskrifterna sker dock i 
de båda senare upplagorna förhörsböcker. Denna växling i anteckning
arna beror på byte av bedömare. Säkerligen kontrollerar en ny tjänste
innehavare ej så noga tidigare anteckningar. I stället är de åter-
korrigerade fördelningarna ett > ttryck för mätnoggrannheten.' - Genom 
korstabellering kan analysen fortsättas. Till detta återkommer senare 
rapporter. 
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SAMMANFATTNING 

FÖRSLAG TILL UEDERSÖKNINGAR 

Syftet med denna rapport har varit att på ett förberedande sätt 

presentera forskningsområdet och ange därtill hörande forsknings

uppgifter# Tidigare forskning har antydningsvis genomgåtts. Kon

kretiseringar har gjorts med exempel på källmaterial, metoder och 

resultat. 

EXEMPEL PÂ KÄLLMATERIAL 

Urvalet av källmaterial gör knappast rättvisa åt det rikhaltiga 

ooh mycket skiftande innehållet i kyrkans förhörslängder. En före

ställning om källmaterialets omfattning och struktur har dock ur

valet sökt ge. 

EXEMPEL PÂ METODER 

Framställningen har på många sätt inriktat sig på en beskrivning 

av den kvantitativa metoden. Dels demonstreras hur olika uppsätt

ningar av data kan arrangeras tillsammans och gentemot varandra i 

parallella serier, förmätningar och eftermätningar o.s.v. Dels 

visas även den rent statistiska behandlingen av datamassorna i 

procenttal, signifikanstest och korrelationsberäkningar. Därvid 

har bearbetningen förts på icke-parametrisk nivå. I pågående un

dersökningar prövas även behandling på parametrisk nivå. Ett hu

vudsyfte för den kvantitativa behandlingen är att göra resultaten 

i möjligaste mån jämförbara. 

EXEMPEL PÂ RESULTAT 

De båda huvudinriktningarna i fråga om forskningsuppgifter har mar

kerats, Â ena sidan lämnas exempel från den egentliga alfabetise«* 

ringsprocessen i Möklinta och Skellefteå socknar. Â andra sidan 

ges resultat från en bearbetning av hemundervisning och skolunder

visning i Bygdeå socken vid mitten av 1800-talet. 

Det fortsatta arbetet får utvisa på vad sätt och i vad mån de upp

satta målen kan nås. 
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