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Abstract 

The purpose of this thesis has been to compare the grades regarding conduct, diligence, 

history and Christianity in Swedish schools in the early 20th century. The purpose has 

also been to investigate the differences in grades between a regular school and a school 

for maladjusted boys. The materials I have used are grade ledgers from the archives in 

Kalmar and Vadstena. I have assumed two different perspectives; Michel Foucault’s 

”The normalized sanction” and Donald Broady’s ”The hidden curriculum”. These 

perspectives have highlighted the use of grades as punishments and rewards, and the 

schools expectations on the pupils. The method and approach I have been using is 

comparative method as an aim to compare the schools and grades. My analysis has 

come to the conclusion that the grades in conduct and diligence had no effect on the 

grades in history and Christianity. The pupils at the regular school showed signs to have 

lower grades compared to the pupils at the school for maladjusted boys. I could not see 

any change over time, however, it was more common for the pupils in sixth grade to 

have better grades in the subjects compared to the pupils in the lower grades. 

 

Nyckelord 

Ordning, uppförande, flit, betyg, det absoluta betygssystemet, Foucault, den dolda 

läroplanen, folkskola, uppfostringsanstalt 
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1 Inledning 
Under min studietid har jag fått lära mig att lärare inte bara är lärare. När vi går in i 

klassrummet är vi inte bara där för att föra vidare en viktig kunskap till eleverna. Vi är 

även där för att fostra eleverna till att bli demokratiska medborgare. Så vad är då en 

demokratisk medborgare? För mig handlar det om att kunna respektera mina 

medmänniskor, att utnyttja den fantastiska rätt jag har genom att rösta, att anpassa mina 

möten med andra människor utifrån deras unika behov, och att kunna värdera alla 

människors rätt i samhället. 

En bra start för eleverna in i detta är genom skolan, och det är där vi lärare blir 

viktiga. Vi agerar inte bara lärare, utan även ett komplement till föräldrarnas fostran i 

hemmet. Det är vi som sätter gränserna för vad som är okej och inte okej för eleverna att 

göra i skolan, och mot sina medmänniskor. Detta tänk har varit med ända från 1842, då 

folkskolan infördes i hela landet. Även om mycket har förändrats sedan dess, har en sak 

ändå bestått, och det är fostrandet.  

De senaste åren har det i olika forum uppkommit diskussioner angående 

ordningsbetygens vara eller icke vara, där bland annat ett av de borgliga partierna har 

haft uppe det som förslag. Ordningsbetygen uppkom i samband med folkskolans 

födelse, och var kvar fram till dess upphörande på sextiotalet. Jag tycker att det är en 

intressant diskussion som har förts, vilket har väckt min nyfikenhet för de gamla 

ordningsbetygen. Just därför ämnar jag undersöka ordningsbetygen i början av 1900-

talet, för att se vilken funktion de hade, och hur pass mycket de påverkade 

ämnesbetygen. 
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1.1 Uppsatsens syfte och frågeställningar 

Denna uppsats syfte är att undersöka hur betygen i flit och uppförande såg ut i relation 

till kunskapsbetygen i historia och kristendomskunskap mellan åren 1917-1936. Syftet 

är även att undersöka hur betygen såg ut på uppfostringsanstalten Gudmundsgården 

jämfört med folkskolan Tullskolan i Kalmar. För att uppnå syftet kommer följande 

frågeställningar besvaras:  

 

 Hur såg relationen mellan ordningsbetygen och ämnesbetyg ut? 

 Hur såg ordningsbetygen ut på Tullskolan jämfört med Gudmundsgården? 

 Vilka förändringar har skett över tid? 

 

1.2 Teoriska utgångspunkter 

I följande avsnitt lyfter jag fram mina teoretiska utgångspunkter för undersökningen. 

Jag har valt att utgå från Michel Foucaults teori om den normaliserande funktionen och 

från Donald Broadys teori kring den dolda läroplanen. 

 

1.2.1 Den normaliserande sanktionen 

Michel Foucault diskuterar i sin bok Övervakning och straff disciplineringens 

funktioner inom statliga anstalter, där fängelset, sjukhuset, skolan och armén är 

inräknat. Enligt Foucault finns det en liten straffmekanism inom varje disciplinärt 

system, där egna lagar, strafformer och domstolsinstanser finns. Med detta menar han 

att det finns oskrivna regler i de disciplinära systemen och vidare ett mikrosystem av 

bestraffningar om dessa inte efterföljs. I skolans fall handlar detta om frånvaro, 

försening, vårdslöshet, bristande flit, ouppmärksamhet, oartighet, oförskämdhet, prat, 

bristande renlighet, oanständighet med mera. Straffen som utges kan vara allt från lätt 

kroppslig aga till minskade fördelar och förödmjukelser, beroende på vilket brott som 

har begåtts. Foucault menar att straffets mening är att göra barnen medvetna om vilket 

brott de har begått, för att vidare förödmjuka dem. Allt som avviker från det normala är 

det som lyder under det disciplinära systemet. Samtidigt finns det vissa naturliga 

processer som systemet styrs av. Foucault exemplifierar detta med en kristen skola, där 

barnen bör sättas i en klass där de kan hålla uppe tempot med sina kamrater. Skulle en 
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elev befinna sig i en klass där resterande elever har ett högre tempo, skulle denne istället 

inte lära sig något alls.1 

Det disciplinära straffets funktion är enligt Foucault att korrigera det avvikande från 

det normala. De disciplinära straffen har en dubbel mekanism: belöning och 

bestraffning. Betygen är uppdelade i två poler, goda och dåliga betyg, där ett gott 

uppförande ger ett gott betyg och vice versa. Det goda betyget blir en belöning 

samtidigt som det dåliga blir en bestraffning. Foucault menar att betygen förutom att 

vara belönande och bestraffande även anger vilka avvikelser, kompetenser och 

färdigheter eleven har.2   

 

1.2.2 Den dolda läroplanen 

Donald Broady beskriver att den dolda läroplanen först introducerades under 1960-talet 

som ett nytt begrepp av den amerikanske forskaren Philip Jackson. Efter många 

observationer i klassrummen iakttog han att eleverna förutom att lära sig nya kunskaper 

även lärde sig konsten att vänta. Eleverna började lektionen med att vänta utanför 

klassrummet innan lektionsstart, för att vidare vänta på dem som var sena, vänta på 

lärarens instruktioner, vänta på att få hjälp och vänta på att få nya instruktioner efter att 

arbetet var färdigt. Han observerade även att förutom konsten att vänta tränades 

eleverna även i att bli avbrutna i sitt arbete, göra saker de inte hade något intresse av 

eller såg någon mening med, strunta i klasskamraterna omkring och att underkasta sig 

makt. Eleverna tränades helt enkelt i konsten att ha tålamod. 3 

Broady berättar vidare att begreppet introducerades i Sverige under 1970-talet, där 

bland annat Mette Bauer och Karin Borg gjorde liknande klassrumsobservationer i 

lågstadiet. De kom fram till att det ställdes en hel del krav på eleverna, till exempel att 

kunna arbeta individuellt, vara uppmärksam, att vänta, att kunna kontrollera sig verbalt 

och motoriskt och att underordna sig läraren. Enligt Donald Broady är det dessa krav 

som räknas som den dolda läroplanen. 4 

Den dolda läroplanen handlar om hur eleverna fostras in i ett demokratiskt samhälle, 

och normerna som ingår i dessa. Dock har denna läroplan inte alltid varit dold. Broady 

menar att det under folkskolans tid var en självklarhet att läraren skulle fostra eleverna, 

de skulle lära sig gudsfruktan och respekt för överheten, hålla sig hela och rena och veta 

                                                 

1 Foucault, Michel. 2003 (1987). Övervakning och straff. 4. Uppl. Lund: Arkiv förlag. S. 179 f 
2 Foucault, 2003. S. 181 
3 Broady, Donald. 1981.  Den dolda läroplanen. Symposion bokförlag: Stockholm. S. 114 f 
4 Broady, 1981. S. 116 
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hut och hyfs. Dessa var lärarens uppgifter, och det var inte dolt för någon att det var så. 

Under 1800-talets första hälft fram till mitten av 1940-talet var det den tyske filosofen 

Immanuel Kant och dennes efterträdare Johann Friedrich Herbarts pedagogiska tankar 

som var i framkant bland de svenska folkskollärarna. Kant ansåg att disciplinering inom 

skolan var en självklarhet för att individer skulle kunna skapas. Råheten hos barnen 

skulle nedbrytas innan en fostran och utbildning var möjlig.5 

Även Herbart var inne på ett liknande pedagogiskt spår. Han menade att barnen kom 

viljelösa till världen, och för att en uppfostran skulle kunna ske var barnets råhet och 

vildhet tvungna att bekämpas. Det var dock hemmets ansvar att fostra efter barnets egna 

förutsättningar, då skolans uppgift var att ge en allmän fostran.6 

 

1.3 Material 
Det material jag använder mig av i studien är examenskataloger från Gudmundsgårdens 

skolhems arkiv från landsarkivet i Vadstena och Kalmar folkskolors arkiv från 

kommunarkivet i Kalmar. Materialet innefattar betyg i samtliga ämnen samt 

ordningsbetygen i flit och uppförande. I materialet finns även folkskollärarens dagliga 

anteckningar gällande ogiltig frånvaro, sen ankomst, dålig hygien och klädsel, 

smittosam och ej smittosam sjukdom samt annan frånvaro. I examenskatalogerna från 

Kalmars folkskolor är samtliga skolors klasser med, och dessa är listade i årskurs- och 

klassordning, då folkskolorna i Kalmar tillhörde samma enhet och därmed räknades 

som en enda skola med utspridda lokaler. Från och med 1919 tillhörde även 

småskolorna samma enhet, och finns därmed även med i samma examensböcker som 

folkskolan. Gudmundsgårdens examenskatalog innefattar årskurserna 3-5, som var 

ordinarie folkskola. Bland dessa finns även ersättningsskolan och fortsättningsskolan.  

 

1.4 Avgränsningar och metod 

Eftersom de intagna på uppfostringsanstalten Gudmundsgården endast var pojkar har 

jag valt att endast studera pojkar som läste vid Kalmars folkskolor.  Vidare har jag även 

valt att bara jämföra en klass från årskurserna 4-6 och av bekvämlighetsskäl valde jag 

klasserna a, som är de första som är listade i examenskatalogerna, och dessa klasser gick 

på Tullskolan i Kalmar. Jag har kollat på examenskataloger mellan 1917 och 1936, där 

årtalen 1917, 1922, 1927, 1932 och 1936 är de årtal som är aktuella för min 

                                                 

5 Broady, 1981. S. 122 ff 
6 Broady, 1981. S. 127 
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undersökning. Anledningen till att jag börjar just 1917 är för att examenskatalogerna 

innan dess inte var lika utförliga som de blev 1917. Sedan har jag valt att göra nedstick i 

femårsintervaller, förutom mellan 1932 och 1936. Detta på grund av att jag insamlade 

mitt material innan jag bestämde mig för hur jag skulle göra mina avgränsningar. 

Vidare avgränsar jag mitt material ytterligare genom att bara undersöka vårterminens 

betyg. 

Elevantalet skiljer sig markant mellan klasserna i folkskolan och 

uppfostringsanstalten, men jag väljer ändå att ta med samtliga elever från varje klass, 

för att inte få ett missvisande resultat. Det är dock viktigt att ha i åtanke att antalet är 

olika för varje klass, och att därför tolka varje resultat utifrån detta. 

Jag kommer i min undersökning främst använda mig av en kvantitativ metod. Dock 

kommer undersökningen ha kvalitativa inslag, då det inte är önskvärt att bara arbeta 

efter en kvantitativ metod. Resultaten måste tolkas i sina sammanhang, och därför blir 

undersökningen även kvalitativ. 7 Jag ämnar även att kontinuerligt göra nedslag i 

resultatet i form av noggrannare studier i vissa elevers betyg som jag anser behöver 

plockas fram för att ge en bild av hur relationen mellan ordningsbetyg och 

ämnesbetygen ser ut. De ämnesbetyg jag kommer undersöka är historia och 

religionskunskap, då jag dels finner det intressant att undersöka ämnet historia, och 

kristendomskunskapen eftersom det var ett av de viktigaste ämnena i folkskolan under 

början av 1900-talet. 

För att nå mitt resultat kommer jag undersöka materialet och ordna dem i tabeller. 

Jag hade från början tänkt ställa upp resultatet i procentuella siffror, men då det skiljer 

sig i antalet mellan klasserna skulle denna metod bara bli missvisande. Till att börja 

med kommer jag föra statistik över vilka betyg som eleverna fick i flit och uppförande. I 

min frågeställning vad gäller skillnader och likheter mellan ordningsbetyg är det lättare 

att nå ett rättvist resultat som speglar mitt syfte genom att klassificera eleverna i olika 

grupper.8 För att få ett så noggrant resultat som möjligt har jag valt att dela in elevernas 

betyg i de redan befintliga klassificeringarna, som är de olika betygsstegen A, a, AB, 

Ba, B, Bc och C.  

 

                                                 

7 Floren, Anders & Henrik Ågren. 2006 (1998). Historiska undersökningar: Grunder i historisk teori, 

metod och framställningssätt. 2. Uppl. Lund: Studentlitteratur. S. 56 
8 Thullberg, Per. 1993 ”Vem är vad? Att klassificera i socialhistoria” I Metodövningar i historia 1: 

historisk teori, metod och källkritik, Red. Stig Ekman, Per Thullberg & Klas Åmark. S. 157-175. Lund: 

Studentlitteratur. S. 158 
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2 Tidigare forskning 
Det finns varierad forskning när det gäller flit, uppförande och betyg. Det finns en hel 

del forskning om de olika betygssystemen som vi har haft i Sverige. Håkan Andersson 

har till exempel gjort studier kring det relativa betygssystemet i avhandlingarna De 

relativa betygens uppgång och fall: en beskrivning och tematisk analys av framväxten 

och avvecklingen av det relativa betygssystemet och Varför betyg? Historiskt och 

aktuellt om betyg. Den första undersökningens syfte är att granska det relativa 

betygsystemets uppkomst och utveckling från 1930 till 1990. Andersson undersöker 

även avvecklingen av betygssystemet, samt analyserar olika teman som framträdde i 

hans källmaterial.9  

Andersson kommer fram till att betygen har flera funktioner i samhället, då dessa 

inte enbart är till för elevernas skull, utan även föräldrar, lärare och alla instanser som 

har förväntningar på skolan och hur dess kapital förvaltas. Han menar att skolans rätt till 

examination och betygssättning ger lärarna en viss legitimering, då det blir ett kvitto på 

den utlärda kunskapen. Andersson diskuterar vidare att om skolan skulle fråntas denna 

rätt, till en utomstående faktor, så skulle skolan istället blivit kontrollerad av 

utomstående parter.10 

I Anderssons andra bok sammanfattas och diskuteras dragen i betygssystemens 

utveckling från 1940-talet fram till 1990-talet. Syftet med boken var att lägga fram en 

bakgrund till dagens kunskaps- och målrelaterade betygssystem.11 

Andersson diskuterar bland annat betygens vara och icke vara, där de flesta parter är 

överens om att betygen är viktiga. För föräldrar handlar det om igenkännlighet, och för 

arbetsgivare om ett kvitto på egenskaper. Enligt Andersson har arbetsgivare genom 

deras talesmän SAF velat ha kvar betygen i ordning och uppförande, då dessa enligt 

dem talar om personers karaktär.12 

I Anna Larsson och Maria Westers studie Betygen i ordning och uppförande, 

disciplin och skolans fostran 1935-1970 undersöks betygen i ordning och uppförande 

mellan åren 1930-1980. Deras syfte med uppsatsen är att föra fram diskussioner kring 

betygen ur ett historiskt perspektiv, samt analysera dem i relation till förändringar i 

                                                 

9 Andersson, Håkan. 1991. De relativa betygens uppgång och fall: en beskrivning och tematisk analys av 

framväxten och avvecklingen av det relativa betygssystemet. Diss. Umeå: Umeå universitet. S. 4 
10 Andersson. 1991. S. 118 
11 Andersson, Håkan. 1999. Varför betyg? Historiskt och aktuellt om betyg. Lund: Studentlitteratur. S. 7  
12 Andersson. 1999. S. 217 f 
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samhället i ett skolperspektiv. Uppsatsen behandlar bland annat offentligt 

utredningsmaterial, tidskrifter och styrdokument från mellankrigstiden fram till 

ordningsbetygens avskaffande 1970.13 

Larsson och Wester kommer fram till att synen på ordningsbetygen förändrades 

under den studerade tidsperioden. Dock kunde de finna att alla var ense om att 

ordningsbetygen skulle vara separerade från kunskapsbetygen, då elevernas kunskaper 

inte skulle påverkas av deras uppförande i skolan. Vidare diskuterar de skolans 

fostransuppdrag, och diskussionerna som har varit kring dessa. De menar att tankarna 

kring skolans fostrans uppdrag såg olika ut under 1940-talet, då två utredningar hade 

skilda åsikter. Den ena utredningen ansåg att kunskap och fostran var två helt skilda 

mål. Den andra utredningen menade tvärt emot att de bägge hörde samman. Dock fick 

inte denna utredning genomslag förren cirka 25 år senare.14 

Joakim Landahls avhandling Auktoritet och ansvar: Lärares fostrans- och 

omsorgsarbete i historisk belysning undersöker hur förändringar har skett över tid i 

lärares fostrans- och omsorgsarbete. Han fokuserar framförallt på vilka problem och 

normbrott som har varit i fokus, och vilka olika typer av lösningar som har använts till 

de olika problemen.15 

Enligt Landahl såg synen på fostran och omsorg annorlunda ut under 1900-talets 

första hälft. Det ansågs att omsorg om eleverna visades genom att fostra dem. Till 

exempel präntades eleverna med att de blev lyckliga om de var goda. Genom gott 

uppförande kom en evinnerlig lycka, och därför sågs skolan som en förberedelse inför 

evigheten. Även hygienen fick en plats inom dessa ramar. Eleverna fick lära sig att 

sjukdomar var smittsamma, och genom att sköta sin hygien påverkade de inte bara sig 

själva, utan även samhället. Landahl kommer även fram till att bestraffningar har 

fungerat som upprätthållandet av ordningen i skolan, samtidigt som eleverna tillfogades 

lidande.16 

 

 

 

                                                 

13 Larsson, Anna & Maria Wester. 2010. ”Betyg i ordning och uppförande, disciplin och skolans fostran 

1935-1970”. I Fostran i skola och utbildning: historiska perspektiv, red. Anna Larsson, s. 127-147. U.O. 

S. 127 f 
14 Larsson & Wester. 2010. S. 140 f 
15 Landahl, Joakim. 2006. Auktoritet och ansvar: Lärares fostrans- och omsorgsarbete i historisk 

belysning. Diss. Stockholm: Stockholms universitet. S. 11 
16 Landahl. 2006. S. 217 
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3 Bakgrund 
Här presenteras en för mig relevant bakgrund för uppsatsen. Jag har valt att lyfta fram 

uppfostringsanstalternas och folkskolans uppkomst samt styrning. Jag har även valt att 

lägga lite fokus på det absoluta betygssystemet och folkskolestadgan för gällande tid, då 

det är av vikt att förstå relationen mellan dessa för undersökningens syfte. 

 

3.1 Uppfostringsanstalten på Norrgård 
År 1864 blev det lag på att barn under 15 år inte kunde dömas till fängelse, och det var 

istället upp till domstolen att besluta om barnen skulle erhålla aga eller placeras på 

uppfostringsanstalt. De första uppfostringsanstalterna och räddningsinstituten grundades 

under 1800-talets andra hälft, och de finansierades genom donationer och avgifter. 

Dessa hem drevs av privata aktörer, så som filantropiska föreningar och andra 

sammanslutningar.  År 1896 tillsattes en tvångsuppfostringskommitté efter ett 

riksdagsbeslut, då det ansågs vara olämpligt att ungdomar som begått brott skulle 

placeras i fängelser. Efter många och intensiva debatter tillkom två nya lagar; lagen om 

tvångsuppfostran och vanartslagen.  Lagen om tvångsuppfostran berörde ungdomar 

mellan femton och arton år, där de som begått lindrigare brott kunde dömas till 

tvångsuppfostran. Vanartslagen berörde barn under femton år, och den gav 

myndigheterna rätt att skilja barnen från föräldrarna för att förhindra en fortsatt negativ 

utveckling i barnens beteende.17 

En av de tidigare anstalterna som stiftades i Sverige var Gudmundsgården i Kalmar 

som grundades i mitten av 1870-talet. Gudmundsgården finansierades via Fröbergska 

stiftelsen, vars pengar kom från Magnus Gudmundsson Fröberg. 1774 föddes Fröberg 

som nummer tre i en syskonskara. Föräldrarna var rusthållare i Esbörnsmåla i 

Kronobergs län, och sonen fick en sträng uppfostran av fadern. Efter att ha blivit nekad 

skolgång av fadern, rymde Fröberg från hemmet 13 år gammal. Efter diverse 

anställningar på olika håll runt om i Blekinge län, tog han anställning som inspektor på 

Skälby Kungsladugård. Under denna tid började Fröberg även handla med småsaker 

som till exempel snus, tobak och knappar med mera.18 

                                                 

17 Nilsson, Roddy. 2003. Kontroll, makt och omsorg: Sociala problem och socialpolitik i Sverige 1780-

1940. Lund: Studentlitteratur. S. 251 f 
18 Bergwall, Manne. 1954. Kalmar i minnets skimmer. Kalmar: A.-B. Appeltoffts bokhandel. S. 134 f 
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Efter att ha arrenderat Skälby gård i fyra år köpte han ett hus i centrala Kalmar, där 

han hade sin bostad och handelsbod. När Fröberg dog 1842 testamenterade han en del 

av sin förmögenhet till:  

en inrättning för evärdliga tider till vanvårdade och vanartiga barns försörjning och 

uppfostran till sedliga, nyttiga och arbetsamma människor i ungefärlig eller någorlunda 

likhet med den i Stockholm befintliga så beskaffade inrättning, kallad Prins Carls 

uppfostringsanstalt.19 

Pengarna sattes i en fond som kom att bli Fröbergska stiftelsen. Under 1870 stod 

byggnaden Norrgård färdig, och där bedrevs uppfostringsanstaltens verksamhet fram till 

1942.20 

Anstalten hade plats för åttio intagna elever, där föräldralösa och fattiga pojkar från 

Kalmar och närliggande socknar kunde få plats. 1878 började anstalten även ta in 

betalande elever, dock endast på grund av ekonomiska skäl. Mellan åren 1875 och 1940 

hade uppfostringsanstalten varit ett hem för sammanlagt 621 pojkar. Från början låg 

Norrgård en bit utanför staden, men allt eftersom staden växte, blev anstalten mindre 

och mindre isolerad. 1942 flyttades verksamheten till en fastighet i närheten av 

länssjukhuset.21 

 

3.2 Folkskolan och Tullskolan i Kalmar 
Under 1800-talets första hälft skedde flera stora förändringar i det svenska samhället. 

Övergången till laga skifte inom jordbruket gjorde att många bönder blev tvungna att 

söka sig till städerna, där den industriella revolutionen började göra sin framfart. I och 

med förändringen i jordbruket producerades mer mat, där överskotten från produktionen 

bland annat kunde säljas i städerna. Samtidigt skedde en befolkningsökning tack vare 

förbättrade bostäder, bättre sjukvård och ökad tillgång till mat. Mellan åren 1800 

och1850 ökade Sveriges befolkning med 1,1 miljoner människor, vilket började skapa 

debatter i riksdagen om invånarnas framtid. 22 

1839 tillsattes en fattigvårdskommitté på grund av den ökande fattigdomen i 

samhället, och med utgångspunkt från deras arbete skapades diskussioner i riksdagen 

1840 angående en eventuell folkskolestadga. Det ansågs att nya produktionsformer, nya 

                                                 

19 Bergwall, 1954. S. 135 
20 Bergwall, 1954. S. 136 
21 Vadstena VaLa, Gudmundsgårdens skolhems arkiv, B I:2 Koncept till skrivelser, rapporter m m 1933-

1944, 1944-11-15 
22 Lundgren, Ulf P, Roger Säljö & Caroline Liberg. 2012. Lärande, skola, bildning: Grundbok för lärare. 

Stockholm: Natur & Kultur. S. 58 f 
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industrier och en förändrad samhällsekonomi bidrog till att det krävdes mer än att bara 

kunna läsa och skriva, och 1842 beslutades det om den nya folkskolestadgan efter 

många och långa diskussioner. I stadgan stod det bland annat att varje socken och 

stadsförsamling skulle inneha minst en skola med tillhörande godkänd lärare, och 

barnen skulle börja skolan senast vid nio års ålder.23 

Under de första decennierna var folkskolan under uppbyggnad, och det var först 

under 1800-talets andra hälft som den fick större genomslagskraft. 1878 utfärdades en 

normalplan för undervisningens innehåll och hur klassindelningen skulle se ut. Skolan 

var nu sexårig med småskolan inräknad. Dock var småskolan och folkskolan fortfarande 

åtskilda från varandra, och det var först 1919 som den blev enhetlig.24  

1897 kom ytterligare en normalplan, där betygssystemet blev centraliserat för hela 

landet, och det absoluta betygssystemet föddes.25 

Under 1800-talets senare hälft fick folkskolan ett större genomslag liksom i resten av 

landet. På grund av ett ökat behov av lokaler byggdes flera skolbyggnader runt om i 

staden, som till exempel Ängöskolan, Skälbyskolan och Tullskolan. Vasaskolan är en 

senare produkt, som tillkom 1919 på grund av ökande barnkullar. Tullskolan stod färdig 

på hösten 1878, och skulle inhysa åtta småskoleklasser och nio folkskoleklasser. 26 

I och med invigningen av Tullskolan den 24 oktober 1878 höll den dåvarande 

domprosten i Kalmar ett tal vad gällde folkskolans fostringsuppdrag, vilket beskrevs i 

tidningen Barometern följande dag: 

Invigningen av vårt nya ståtliga folkskolehus försiggick i torsdags af domprosten Warholm. 

[---] hvarefter domprosten i ett längre formfulländat föredrag utvecklade folkskolans 

betydelse såsom icke blott en undervisnings- utan äfven en uppfostringsanstalt, den der ginge 

hand i hand med hemmet, fullbordande det arbete hemmet begynt och stundom ersättande 

den vård och den uppfostran, hemmet försummat att gifva.27 

Detta betydde att även Kalmars folkskolor ansåg att den svenska befolkningen inte 

bara var i behov av att bilda sig, utan även att komplettera hemmets fostran.  

 

3.3  Det absoluta betygssystemet 
Även om det rådde skolplikt i Sverige under slutet av 1800-talet var det först år 1900 

som skolplikten fick ett större genomslag. Reglerna skärptes mot att anställa 

                                                 

23 Lundgren, Säljö & Liberg, 2012. S. 72 
24 Larsson, Hans Albin. 2012. Mot bättre vetande: en svensk skolhistoria. Stockholm: SNS förlag. S. 46 ff 
25 Larsson, Esbjörn & Johannes Westberg. 2011. Utbildningshistoria. Lund: Studentlitteratur. S. 389 
26 Ahlberg, Hjalmar. 1942. ”Kalmar folkskolors historia”. I Kalmar folkskolors minnesskrift, Red. 

Hjalmar Ahlberg S. 83-229. [U.O]. S. 151 
27 Ahlberg, 1942. S. 152 
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minderåriga (barn under 12 år) i industrierna, och det krävdes slutbetyg från folkskolan 

för att få anställning, vilket också gällde för att få läsa vidare på läroverk. Då det endast 

var få elever som lästa vidare blev betygens främsta funktion ett bevis på tillåten 

anställning. Vilka betyg eleven hade spelade mindre roll, dock var det en allmän 

uppfattning att betygen i flit och uppförande värderades högre av arbetsgivare än vad 

ämnesbetygen gjorde. Ämnesbetygen var en sjugradig skala där följande omdömen 

ingick, där de olika stegen skrevs ut i antingen bokstäver eller siffror: 

 

Tabell 1: Betygsförklaring ämnesbetyg 

Benämning Betyg Betygsvärde 

Berömlig A 3 

Med utmärkt beröm 

godkänd. 

a 2,5 

Med beröm godkänd AB 2 

Med nöje godkänd Ba 1,5 

Godkänd B 1 

Icke fullt ut godkänd BC 0,5 

underkänd C 0 

Källa: Nationalencyklopedin 

 

Liknande system var det även i betygen flit och uppförande, där enda skillnaden var att 

betygsskalan var fyrgradig: 

 

Tabell 2: Betygsförklaring ordningsbetyg 

Benämning Betyg Betygsvärde 

Mycket God A 3 

God B 2 

Mindre God C 1 

Dåligt D 0                                           

Källa: Nationalencyklopedin 

 

Till skillnad från dagens betygssystem som är kunskaps- och målrelaterat, mätte det 

absoluta betygssystemet de absoluta kunskaperna, vilket innebar att eleverna bedömdes 

utifrån en absolut och säker kunskap som överfördes från lärarna till eleverna. Det fanns 
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dock inga anvisningar över vilka krav som gällde för de olika betygsstegen, då det var 

upp till lärarna att sätta dessa bestämmelser.28 

 

3.4 Fostringsansvaret enligt folkskolestadgan 
1842 års folkskolestadga fick ett par uppdateringar under åren fram till dess 

avskaffande. Det är framförallt 1897 och 1921 års folkskolestadgor som är aktuella för 

just denna uppsats. Eftersom det inte har skett några större förändringar kommer jag 

endast att utgå från folkskolestadgan 1897.29 

Till att börja med fanns det vissa egenskaper läraren skulle inneha för att bli anställd. 

En stark gudsfruktan, normalt levnadssätt och stark karaktär samt ett fogligt lynne. 

Dessa var kriterier som ansågs behövas för att kunna leda ungdomar i sin utbildning.30 

Vidare skulle läraren även vara att gott föredöme för eleverna, inte bara i skolan, utan 

även utanför den. Likaså skulle läraren även övervaka elevernas beteende under 

lektioner och raster. Vid dåligt uppförande hade läraren rätt att bestraffa eleven utifrån 

hur pass dåligt beteendet hade varit och hur gammal eleven var. Emellertid var det inte 

bara lärarens uppgift att ansvara för elevernas uppfostran, då folkskolestadgan sa att 

läraren skulle arbeta tillsammans med föräldrarna för att uppnå detta.31 

Det var inte bara lärarens skyldigheter som beskrevs i folkskolestadgan. Eleverna 

skulle uppvisa ett bra uppförande och lyssna på sina lärare och fullfölja de uppgifter 

som ålagts dem noggrant och flitigt. För den eller de elever som inte följde dessa regler 

väntades ett straff som reglerades utefter vilket brott som hade begåtts. Den elev som 

ändå inte rättade sig efter utmätt straff och hade ett negativt inflytande på sina 

klasskamrater hade att vänta sig att bli isolerad från dem på ett eller annat vis, vilket 

kunde vara byte av klass, skola eller rent av flytt till uppfostringsanstalt.32 

 

 

 

 

 

                                                 

28 Nationalencyklopedin, Internetupplagan: ”Betyg” (avläst 2015-10-06) 
29 Det är endast språket som har förändrats i stadgan från 1921. Bland annat har kravet på lärarens 

gudsfruktan i § 18 bytts ut mot kravet på att läraren skulle var medlem i svenska kyrkan. 
30 Normalplanen, 1897. [Elektronisk] Kongl. Maj:ts förnyade stadga angående folkundervisningen i riket. 

Tillgänglig: http://ncm.gu.se/media/kursplaner/grund/LL1842.pdf S. 48 
31 Normalplanen, 1897. S. 55 
32 Normalplanen, 1897. S. 60 f 

http://ncm.gu.se/media/kursplaner/grund/LL1842.pdf
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4 Resultat 
I detta avsnitt kommer jag redogöra för mitt resultat. Jag presenterar resultatet år för år, 

där jag går igenom materialet jag har undersökt. I ämnesbetygen kan antalet skilja sig, 

då det vissa år var en eller flera elever som inte fick betyg i ämnet. Detta presenterades i 

form av att rutan var tom, eller ett sträck istället för ett betyg. Som resultatet visar är det 

stor skillnad i antalet elever på Gudmundsgården jämfört med Tullskolan, och jag vill 

åter igen lyfta fram vikten av att ha detta i åtanke. 

 

4.1 1917 

Vårterminen 1917 var det stora kullar på Tullskolan. Sjätte klass innehöll hela trettiosju 

elever, varav endast två hade ett B i uppförande. På Gudmundsgården var det endast sju 

sjätteklassare, där alla hade A i uppförande, vilket går att se i tabell 3. Den klass som 

stack ut var årskurs fem på Tullskolan, där en elev hade C och en hade ett D, vilka 

räknas som mindre bra respektive dåligt uppförande. I femte klass på Gudmundsgården 

var det två av nio som endast uppnådde B, och i fjärde klass var det en.  

Tabell 3: Betyg i uppförande 1917 

  A B C D Summa 

Tullskolan årsk. 6 35 2 0 0 37 

Tullskolan årsk. 5 33 0 1 1 35 

Tullskolan årsk. 4 35 0 0 0 35 

Gudmundsgården årsk. 6 7 0 0 0 7 

Gudmundsgården årsk. 5 7 2 0 0 9 

Gudmundsgården årsk. 4 7 1 0 0 8 
Källor: Dagböcker med examenskataloger folkskolan 1916-1917 D IV:2, folkskolearkivet, Kalmar kommunarkiv 

Liggare rörande skolundervisningen 1916-1926 D I d:3, Gudmundsgårdens skolhems arkiv, VaLa 

 

I flit var det i femte klass på Tullskolan två stycken med B och en med D, vilket jag kan 

tycka stämmer överens med hur betygen i uppförande såg ut i samma klass. Likaså är 

siffrorna densamma för femte klass på Gudmundsgården i flit som de är i uppförande. I 

fjärde klass på bägge skolorna nådde nästan alla elever högsta betyg, vilket presenteras i 

tabell fyra. 
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Tabell 4: Betyg i flit 1917 

  A B C D Summa 

Tullskolan årsk. 6 37 0 0 0 37 

Tullskolan årsk. 5 32 2 0 1 35 

Tullskolan årsk. 4 34 1 0 0 35 

Gudmundsgården årsk. 6 7 0 0 0 7 

Gudmundsgården årsk. 5 7 2 0 0 9 

Gudmundsgården årsk. 4 7 1 0 0 8 
Källor: Dagböcker med examenskataloger folkskolan 1916-1917 D IV:2, folkskolearkivet, Kalmar kommunarkiv 

Liggare rörande skolundervisningen 1916-1926 D I d:3, Gudmundsgårdens skolhems arkiv, VaLa 

 

Tabell 5 visar inga toppbetyg i någon av klasserna. Det högsta betyget som uppnåtts i 

kristendomskunskap är AB, vilket är med beröm godkänt. Med tanke på antalet elever i 

varje klass är det över häften av eleverna i sjätte klass på Gudmundsgården som har fått 

AB i betyg. Dock är det en elev i fjärde klass på Gudmundsgården som har blivit 

underkänd i form av ett C. 

På Tullskolan är det vanligaste betyget Ba och B, som räknas som ett godkänt betyg. 

Precis som med ordningsbetygen är det ett par elever som uppnår sämre betyg än vad 

genomsnittet har.  

Tabell 5: Betyg i kristendomskunskap 1917 

  A a AB Ba B Bc C Summa 

Tullskolan årsk. 6 0 0 7 15 15 0 0 37 

Tullskolan årsk. 5 0 0 6 11 15 1 2 35 

Tullskolan årsk. 4 0 0 6 14 14 1 0 35 

Gudmundsgården 
årsk. 6 0 0 4 3 0 0 0 7 

Gudmundsgården 
årsk. 5 0 0 3 3 3 0 0 9 

Gudmundsgården 
årsk. 4 0 0 1 4 2 0 1 8 

Källor: Dagböcker med examenskataloger folkskolan 1916-1917 D IV:2, folkskolearkivet, Kalmar kommunarkiv 

Liggare rörande skolundervisningen 1916-1926 D I d:3, Gudmundsgårdens skolhems arkiv, VaLa 

 

Till skillnad från kristendomskunskapen är det några elever som uppnår de högsta 

betygen i historia (Se tabell 6). Stort och litet a räknas som toppbetyg, och det är tre 

elever i sjätte klass på Tullskolan som möter lärarens krav på dessa. Resterande elever 

ligger och snittar kring medelbetygen Ba och B, samtidigt som det är två elever i femte 

klass på Tullskolan och en i fjärde klass på Gudmundsgården som har blivit 

underkända. I femte klass på Tullskolan är det tre elever som har fått ett streck i 

betygsliggaren.  
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Tabell 6: Betyg i historia 1917 

  A a AB Ba B Bc C Summa 

Tullskolan årsk. 6 1 2 14 10 10 0 0 37 

Tullskolan årsk. 5 0 0 6 9 15 0 2 32 

Tullskolan årsk. 4 0 0 4 14 17 0 0 35 

Gudmundsgården 
årsk. 6 0 0 0 4 3 0 0 7 

Gudmundsgården 
årsk. 5 0 0 0 1 8 0 0 9 

Gudmundsgården 
årsk. 4 0 0 0 0 7 0 1 8 

Källor: Dagböcker med examenskataloger folkskolan 1916-1917 D IV:2, folkskolearkivet, Kalmar kommunarkiv 

Liggare rörande skolundervisningen 1916-1926 D I d:3, Gudmundsgårdens skolhems arkiv, VaLa 

 

Den elev som har nått A i historia på Tullskolan har i resterande ämnen rätt bra 

betyg. I kristendomskunskap når eleven ett Ba, precis som denne gör i de flesta andra 

ämnen. Eleven har A i både uppförande och flit, vilket inte är förvånande. I femte klass 

på Tullskolan är det några elever som inte har nått fullt lika bra betyg som resterande i 

klassen. Den elev som sticker ut mest har fått lägsta betyg i uppförande och flit, som är 

betyget D. Eleven är underkänd i kristendomskunskap och historia, såväl som många 

andra ämnen. Eleven fick på grund av de dåliga betygen inte börja sjätte klass året 

därpå, vilket gjorde att eleven höstterminen 1917 fortfarande gick i femte klass.33 

På Gudmundsgården var det en elev i fjärde klass som fick lägsta betyg i både 

kristendomskunskap och historia. I uppförande och flit uppnådde eleven B.34 

 

4.2 1922 
Enligt tabell 7 har de allra flesta eleverna i de olika klasserna uppnått ett A i 

uppförande. I fjärde klass på Tullskolan är det tre elever av trettiofyra som endast har 

nått ett B, och likaså är det i sjätte klass på Gudmundsgården där en av sju elever inte 

har nått A. 

 

 

 

 

 

                                                 

33 Kalmar kommunarkiv, Folkskolearkivet, D IV:2 Dagböcker med examenskataloger folkskolan 1916-

1917 
34 Vadstena VaLa, Gudmundsgårdens skolhems arkiv, D I d:3, Liggare rörande skolundervisningen 1916-

1926 
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Tabell 7: Betyg i uppförande 1922 

  A B C D Summa 

Tullskolan årsk. 6 31 0 0 0 31 

Tullskolan årsk. 5 31 0 0 0 31 

Tullskolan årsk. 4 31 3 0 0 34 

Gudmundsgården årsk. 6 6 1 0 0 7 

Gudmundsgården årsk. 5 6 0 0 0 6 

Gudmundsgården årsk. 4 5 0 0 0 5 
Källor: Dagböcker med examenskataloger folkskolan 1921-1922 D IV:12, folkskolearkivet, Kalmar kommunarkiv 

Liggare rörande skolundervisningen 1916-1926 D I d:3, Gudmundsgårdens skolhems arkiv, VaLa 

 

Tabell 8 där emot visar ett litet annorlunda resultat jämför med tabell 7. På Tullskolan 

är det sex elever i femte klass och nio elever i fjärde som har uppnått ett B i flit. Precis 

som i uppförande är det en elev i sjätte klass som också har fått ett B på 

Gudmundsgården. 

Tabell 8: Betyg i flit 1922 

  A B C D Summa 

Tullskolan årsk. 6 31 0 0 0 31 

Tullskolan årsk. 5 25 6 0 0 31 

Tullskolan årsk. 4 25 9 0 0 34 

Gudmundsgården årsk. 6 6 1 0 0 7 

Gudmundsgården årsk. 5 6 0 0 0 6 

Gudmundsgården årsk. 4 5 0 0 0 5 
Källor: Dagböcker med examenskataloger folkskolan 1921-1912 D IV:12, folkskolearkivet, Kalmar kommunarkiv 

Liggare rörande skolundervisningen 1916-1926 D I d:3, Gudmundsgårdens skolhems arkiv, VaLa 

 

Vad det gäller betyg i kristendomskunskap (tabell 9), är det en elev i sjätte klass på 

Gudmundsgården som har fått ett a. Den klass som sticker ut mest är femte klass på 

Tullskolan, där tjugo av 31 elever har fått betyget Bc, som är icke fullt ut godkänt. Så 

lågt betyg är det ingen på Gudmundsgården som har fått. Tullskolans fjärde klass snittar 

Ba i betyg, där det även är några som har fått AB. 

Tabell 9: Betyg i kristendomskunskap 1922 

  A a AB Ba B Bc C Summa 

Tullskolan årsk. 6 0 0 0 13 18 0 0 31 

Tullskolan årsk. 5 0 0 0 6 4 20 0 31 

Tullskolan årsk. 4 0 0 4 20 7 3 0 34 

Gudmundsgården 
årsk. 6 0 1 2 2 2 0 0 7 

Gudmundsgården 
årsk. 5 0 0 1 2 3 0 0 6 

Gudmundsgården 
årsk. 4 0 0 1 3 1 0 0 5 

Källor: Dagböcker med examenskataloger folkskolan 1921-1922 D IV:12, folkskolearkivet, Kalmar kommunarkiv 

Liggare rörande skolundervisningen 1916-1926 D I d:3, Gudmundsgårdens skolhems arkiv, VaLa 
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Tabell 10 visar att det precis som i kristendomskunskapen är en elev i sjätte klass som 

har fått ett högre betyg i historia, vilket i detta fall är A. dock är det en annan elev som 

har blivit underkänd i samma klass, vilket det inte fanns någon som blev i föregående 

ämne. I femte klass på Tullskolan har de flesta fått ett B i historia, vilket är godkänt. 

Här är det endast fem elever som har uppnått Ba. I övrigt ligger resterande elever och 

snittar vid medelbetygen.  

 

Tabell 10: Betyg i historia 1922 

  A a AB Ba B Bc C Summa 

Tullskolan årsk. 6 0 0 4 15 12 0 0 31 

Tullskolan årsk. 5 0 0 6 5 15 5 0 31 

Tullskolan årsk. 4 0 0 8 15 8 3 0 34 

Gudmundsgården 
årsk. 6 1 0 3 0 2 0 1 7 

Gudmundsgården 
årsk. 5 0 0 1 1 3 1 0 6 

Gudmundsgården 
årsk. 4 0 0 0 2 3 0 0 5 

Källor: Dagböcker med examenskataloger folkskolan 1921-1922 D IV:12, folkskolearkivet, Kalmar kommunarkiv 

Liggare rörande skolundervisningen 1916-1926 D I d:3, Gudmundsgårdens skolhems arkiv, VaLa 

 

Eleven som gick i sjätte klass på Gudmundsgården som uppnådde ett litet a i 

kristendomskunskap är samme elev som fick stort A i historia. Denne har även uppnått 

de högsta betygen uppförande och flit, och har bra betyg i resterande ämnen likaså, där 

ett Ba i gymnastik är det lägsta. Eleven som blev underkänd i historia i samma klass har 

endast blivit underkänd i det ämnet. Eleven har A i ordningsbetygen och pendlar mellan 

B och Bc i resterande ämnen. Endast en elev fick B i bägge ordningsbetygen, men har 

ändå ett bra resultat i ämnesbetygen i form av Ba i alla utom historia, där denna elev 

fick AB.35 

På Tullskolan är det ingen elev som sticker ut något nämnvärt. I fjärde klass var det 

flera stycken elever som endast fick ett B i flit, men de flesta har likväl klarat sina 

ämnen. En elev som har fått B i flit ligger och snuddar på gränsen till ett underkänt i 

historia, men når lärarens mål i de andra ämnena, och har samtidigt fått ett A i 

uppförande.36 

 

                                                 

35 Vadstena VaLa, Gudmundsgårdens skolhems arkiv, D I d:3, Liggare rörande skolundervisningen 1916-

1926 
36 Kalmar Kommunarkiv, Folkskolearkivet, D IV:12, Dagböcker med examenskataloger folkskolan 1921-

1922 
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4.3 1927 

Tabell 11 visar att uppförandet på Tullskolan har varit exemplariskt. Ingen av klasserna 

har fått ett lägre betyg än A, och klasserna på Gudmundsgården visar liknande resultat. 

Det är en i sjätte och en i fjärde klass som har fått B i uppförande, men resterande har 

fått A. 

Tabell 11: Betyg i uppförande 1927 

  A B C D Summa 

Tullskolan årsk. 6 30 0 0 0 30 

Tullskolan årsk. 5 29 0 0 0 29 

Tullskolan årsk. 4 29 0 0 0 29 

Gudmundsgården årsk. 6 5 1 0 0 6 

Gudmundsgården årsk. 5 5 0 0 0 5 

Gudmundsgården årsk. 4 8 1 0 0 9 
Källor: Dagböcker med examenskataloger folkskolan 1926-1927 D IV:19, folkskolearkivet, Kalmar kommunarkiv 

Liggare rörande skolundervisningen 1926-1937 D I d:5, Gudmundsgårdens skolhems arkiv, VaLa 

 

Betygen i flit visar ett lite annorlunda resultat. I fjärde klass på Tullskolan är det tre 

elever som har fått B, och i femte klass är det en. I fjärde klass på Gudmundsgården är 

det två av nio elever som har fått B i flit, vilket går att se i tabell 12. 

Tabell 12: Betyg i flit 1927 

  A B C D Summa 

Tullskolan årsk. 6 30 0 0 0 30 

Tullskolan årsk. 5 28 1 0 0 29 

Tullskolan årsk. 4 26 3 0 0 29 

Gudmundsgården årsk. 6 6 0 0 0 6 

Gudmundsgården årsk. 5 5 0 0 0 5 

Gudmundsgården årsk. 4 7 2 0 0 9 
Källor: Dagböcker med examenskataloger folkskolan 1926-1927 D IV:19, folkskolearkivet, Kalmar kommunarkiv 

Liggare rörande skolundervisningen 1926-1937 D I d:5, Gudmundsgårdens skolhems arkiv, VaLa 

 

Betygen i kristendomskunskap som eleverna i de olika klasserna har fått ligger runt 

medel (tabell 13). Majoriteten av eleverna har fått Ba eller B, som räknas som godkända 

betyg. Det är ingen som ligger på gränsen till underkänt, eller har blivit underkänd. En 

elev i sjätte klass på Tullskolan har fått ett litet a, likaså är det med en elev i sjätte klass 

på Gudmundsgården.  I sjätte klass på Tullskolan är det en elev som inte har fått ett 

betyg i kristendomskunskap. 
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Tabell 13: Betyg i kristendomskunskap 1927 

  A a AB Ba B Bc C Summa 

Tullskolan årsk. 6 0 1 4 12 12 0 0 29 

Tullskolan årsk. 5 0 0 0 19 10 0 0 29 

Tullskolan årsk. 4 0 0 1 9 19 0 0 29 

Gudmundsgården 
årsk. 6 0 1 1 3 1 0 0 6 

Gudmundsgården 
årsk. 5 0 0 0 3 2 0 0 5 

Gudmundsgården 
årsk. 4 0 0 0 4 5 0 0 9 

Källor: Dagböcker med examenskataloger folkskolan 1926-1927 D IV:19, folkskolearkivet, Kalmar kommunarkiv 

Liggare rörande skolundervisningen 1926-1937 D I d:5, Gudmundsgårdens skolhems arkiv, VaLa 

 

Till skillnad från kristendomskunskapen är det ingen elev som har nått de högre betygen 

i historia. Tabell 14 visar att det är några enstaka elever som har fått ett AB, men de 

flesta elever ligger kring Ba och B. Det är två elever på Tullskolan som ligger på 

gränsen till underkänt, en i femte och en i sjätte klass. 

Tabell 14: Betyg i historia 1927 

  A a AB Ba B Bc C Summa 

Tullskolan årsk. 6 0 0 7 13 9 1 0 30 

Tullskolan årsk. 5 0 0 0 18 10 1 0 29 

Tullskolan årsk. 4 0 0 0 8 21 0 0 29 

Gudmundsgården 
årsk. 6 0 0 1 4 1 0 0 6 

Gudmundsgården 
årsk. 5 0 0 0 2 3 0 0 5 

Gudmundsgården 
årsk. 4 0 0 1 1 7 0 0 9 

Källor: Dagböcker med examenskataloger folkskolan 1926-1927 D IV:19, folkskolearkivet, Kalmar kommunarkiv 

Liggare rörande skolundervisningen 1926-1937 D I d:5, Gudmundsgårdens skolhems arkiv, VaLa 

 

Eleven i sjätte klass på Tullskolan som har fått Bc i historia har i övrigt godkända betyg, 

och har även fått A i ordningsbetygen. Eleven i femte klass på Tullskolan visar där emot 

ett något annorlunda resultat. Eleven har fått B i flit, och ligger på gränsen till underkänt 

i ett par andra ämnen likaså. 37 

Ingen av eleverna på Gudmundsgården sticker ut något nämnvärt, så därför väljer jag att 

inte lyfta fram någon av dessa det år. 

 

                                                 

37 Kalmar Kommunarkiv, Folkskolearkivet, D IV:19, Dagböcker med examenskataloger folkskolan 1926-

1927 
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4.4 1932 

vårterminen 1932 var det några elever från två olika klasser som inte fick A i 

uppförande. I Tullskolans fjärde klass var det fem elever som fick B, och en som fick C. 

Femte klassen på Gudmundsgården hade ett stort elevantal detta år, hela femton elever, 

och av dessa var det två elever som fick B i uppförande, vilket tabell 15 visar. I 

Gudmundsgårdens sjätte klass var det endast tre elever, och dessa visade på gott 

uppförande, precis som fjärde klass gjorde på samma skola. 

Tabell 15: Betyg i uppförande 1932 

  A B C D Summa 

Tullskolan årsk. 6 31 0 0 0 31 

Tullskolan årsk. 5 29 0 0 0 29 

Tullskolan årsk. 4 23 5 1 0 29 

Gudmundsgården årsk. 6 3 0 0 0 3 

Gudmundsgården årsk. 5 13 2 0 0 15 

Gudmundsgården årsk. 4 7 0 0 0 7 
Källor: Dagböcker med examenskataloger folkskolan 1931-1932 D IV:24, folkskolearkivet, Kalmar kommunarkiv 

Liggare rörande skolundervisningen 1926-1937 D I d:5, Gudmundsgårdens skolhems arkiv, VaLa 

 

Det är allt fler elever som har fått ett sämre betyg än A i flit jämfört med betyget i 

uppförande (tabell 16). Av de tjugonio elever som gick i fjärde klass på Tullskolan var 

det åtta som fick B, och i femte klass var det två elever. På Gudmundsgården var det två 

elever som fick B, en i fjärde och en i femte klass. 

Tabell 16: Betyg i flit 1932 

  A B C D Summa 

Tullskolan årsk. 6 31 0 0 0 31 

Tullskolan årsk. 5 27 2 0 0 29 

Tullskolan årsk. 4 21 8 0 0 29 

Gudmundsgården årsk. 6 3 0 0 0 3 

Gudmundsgården årsk. 5 14 1 0 0 15 

Gudmundsgården årsk. 4 6 1 0 0 7 
Källor: Dagböcker med examenskataloger folkskolan 1931-1932 D IV:24, folkskolearkivet, Kalmar kommunarkiv 

Liggare rörande skolundervisningen 1926-1937 D I d:5, Gudmundsgårdens skolhems arkiv, VaLa 

 

Tabell 17 visar att det är tre elever i sjätte klass på Tullskolan som har fått ett litet a i 

kristendomskunskap, och i femte klass på Gudmundsgården är det en elev. Bland 

Tullskolans tjugonio femteklassare är det en elev som ligger på gränsen till underkänt, 

likaså är det en elev i fjärde klass på Gudmundsgården som endast har uppnått ett Bc i 

kristendomskunskap. I de flesta klasserna snittar eleverna Ba och B i betyg, med 

undantag för Tullskolans fjärde klass, hela tolv elever har fått ett AB. 
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Tabell 17: Betyg i kristendomskunskap 1932 

  A a AB Ba B Bc C Summa 

Tullskolan årsk. 6 0 3 6 18 4 0 0 31 

Tullskolan årsk. 5 0 0 2 13 13 1 0 29 

Tullskolan årsk. 4 0 0 12 6 11 0 0 29 

Gudmundsgården 
årsk. 6 0 0 3 0 0 0 0 3 

Gudmundsgården 
årsk. 5 0 1 0 7 7 0 0 15 

Gudmundsgården 
årsk. 4 0 0 0 2 4 1 0 7 

Källor: Dagböcker med examenskataloger folkskolan 1931-1932 D IV:24, folkskolearkivet, Kalmar kommunarkiv 

Liggare rörande skolundervisningen 1926-1937 D I d:5, Gudmundsgårdens skolhems arkiv, VaLa 

 

Precis som det var i kristendomskunskapen är det tre elever i sjätte klass på Tullskolan 

som har fått ett litet a i historia. Tabell 18 visar även att det är två elever på 

Gudmundsgården som har fått litet a, en i femte och en i sjätte klass. I historia är det 

även desto fler elever som gränsar till underkänt, jämfört med kristendomskunskapen. 

Tre av tjugonio elever i fjärde klass på Tullskolan fick Bc, och i femte klass på 

Gudmundsgården var det två av femton elever som fick Bc i historia, och i fjärde klass 

var det en av sju. Jämfört med hur klass fem på Gudmundsgårdens betyg såg ut i 

kristendomskunskap har de flesta fått ett allt sämre resultat i historia. Majoriteten av 

eleverna har fått B, och det är ingen av dem som har uppnått ett AB. 

Tabell 18: Betyg i historia 1932 

  A a AB Ba B Bc C Summa 

Tullskolan årsk. 6 0 3 8 13 7 0 0 31 

Tullskolan årsk. 5 0 0 4 10 14 1 0 29 

Tullskolan årsk. 4 0 0 0 11 15 3 0 29 

Gudmundsgården 
årsk. 6 0 1 1 1 0 0 0 3 

Gudmundsgården 
årsk. 5 0 1 1 5 6 2 0 15 

Gudmundsgården 
årsk. 4 0 0 0 2 4 1 0 7 

Källor: Dagböcker med examenskataloger folkskolan 1931-1932 D IV:24, folkskolearkivet, Kalmar kommunarkiv 

Liggare rörande skolundervisningen 1926-1937 D I d:5, Gudmundsgårdens skolhems arkiv, VaLa 

 

I Tullskolans fjärde klass är det en elev som har fått B i både uppförande och flit. 

Elevens ämnesbetyg ligger även de på B, förutom i historia där denne har fått ett Bc. I 

samma klass är det även en elev som har fått C i uppförande, och B i flit. Betygen följer 

ungefär samma spår, där B är det högsta betyget eleven har fått. Där finns flera Bc, och 

ett par C. En av eleverna i sjätte klass på Tullskolan som har fått litet a i 

kristendomskunskap tillhör även de elever som fått litet a i historia. Eleven visar på 
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goda betyg i de flesta ämnen, där det finns flera små a och ett stort A. De sämsta 

betygen eleven har fått är B i två ämnen.38 

Det är även en elev i sjätte klass på Gudmundsgården som har fått litet a i både 

kristendomskunskap och historia. Eleven har även fått A i ordningsbetygen, och har AB 

och Ba i de flesta andra ämnena, där Ba är elevens sämsta betyg.39 

 

4.5 1936 

1936 har alla elever på Gudmundsgården fått A i uppförande. Dock är det lite sämre 

resultat för tre elever på Tullskolan, som går att se i tabell 19. I sjätte klass är det en elev 

som har fått C, och i femte klass är det två elever som har fått samma betyg. 

Tabell 19: Betyg i uppförande 1936 

  A B C D Summa 

Tullskolan årsk. 6 35 0 1 0 36 

Tullskolan årsk. 5 25 0 2 0 27 

Tullskolan årsk. 4 28 0 0 0 28 

Gudmundsgården årsk. 6 9 0 0 0 9 

Gudmundsgården årsk. 5 3 0 0 0 3 

Gudmundsgården årsk. 4 6 0 0 0 6 
Källor: Dagböcker med examenskataloger folkskolan 1935-1936 D IV:28, folkskolearkivet, Kalmar kommunarkiv 

Liggare rörande skolundervisningen 1926-1937 D I d:5, Gudmundsgårdens skolhems arkiv, VaLa 

 

Tabell 20 rörande elevernas betyg i flit visar dock på ett något bättre resultat. Här är det 

ingen av eleverna som har fått varken C eller D, men det är sex elever i femte klass på 

Tullskolan som har fått B, och en i sjätte klass. Gudmundsgårdens elever har precis som 

i uppförande fått högsta betyg i flit. 

Tabell 20: Betyg i flit 1936 

  A B C D Summa 

Tullskolan årsk. 6 35 1 0 0 36 

Tullskolan årsk. 5 21 6 0 0 27 

Tullskolan årsk. 4 28 0 0 0 28 

Gudmundsgården årsk. 6 8 0 0 0 8 

Gudmundsgården årsk. 5 3 0 0 0 3 

Gudmundsgården årsk. 4 6 0 0 0 6 
Källor: Dagböcker med examenskataloger folkskolan 1935-1936 D IV:28, folkskolearkivet, Kalmar kommunarkiv 

Liggare rörande skolundervisningen 1926-1937 D I d:5, Gudmundsgårdens skolhems arkiv, VaLa 

 

                                                 

38 Kalmar Kommunarkiv, Folkskolearkivet, D IV:24, Dagböcker med examenskataloger folkskolan 1931-

1932 
39 Vadstena VaLa, Gudmundsgårdens skolhems arkiv, D I d:5, Liggare rörande skolundervisningen 1926-

1937 
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I kristendomskunskap var det ingen av eleverna som nådde ett av de högre betygen. 

Dock är det enligt tabell 21 tolv elever i sjätte klass på Tullskolan som har fått AB i 

betyg, och en elev gränsar till underkänt. Likaså är det en elev i femte klass som har fått 

Bc, men bara tre som har fått AB. Resterande elever på Tullskolan når medelbetygen, 

där hälften av eleverna i fjärde klass har fått Ba, och tretton av tjugosju elever i femte 

klass har fått B. 

Tabell 21: Betyg i kristendomskunskap 1936 

  A a AB Ba B Bc C Summa 

Tullskolan årsk. 6 0 0 12 9 14 1 0 36 

Tullskolan årsk. 5 0 0 3 10 13 1 0 27 

Tullskolan årsk. 4 0 0 7 14 7 0 0 28 

Gudmundsgården 
årsk. 6 0 0 2 2 5 0 0 9 

Gudmundsgården 
årsk. 5 0 0 0 2 1 0 0 3 

Gudmundsgården 
årsk. 4 0 0 2 2 2 0 0 6 

Källor: Dagböcker med examenskataloger folkskolan 1935-1936 D IV:28, folkskolearkivet, Kalmar kommunarkiv 

Liggare rörande skolundervisningen 1926-1937 D I d:5, Gudmundsgårdens skolhems arkiv, VaLa 

 

Tabell 22 visar att precis som i kristendomskunskapen var det ingen av eleverna som 

nådde de två högre betygen i historia. Ingen av eleverna är underkända, men det är ett 

gäng elever på Tullskolan som gränsar till underkänt. I sjätte klass är det en, i femte är 

det två och i fjärde är det en elev. Likaså är det en elev i sjätte klass på 

Gudmundsgården som har fått ett Bc. I samma klass är det dock även två stycken elever 

som fått AB, och fyra stycken som har fått B. 

I sjätte klass på Tullskolan är betygen jämnt fördelade mellan betygen AB, Ba och B, 

men i femte klass har majoriteten av eleverna fått B i historia. 

Tabell 22: Betyg i historia 1936 

  A a AB Ba B Bc C Summa 

Tullskolan årsk. 6 0 0 11 12 12 1 0 36 

Tullskolan årsk. 5 0 0 2 7 16 2 0 27 

Tullskolan årsk. 4 0 0 5 9 13 1 0 28 

Gudmundsgården 
årsk. 6 0 0 2 2 4 1 0 9 

Gudmundsgården 
årsk. 5 0 0 0 1 2 0 0 3 

Gudmundsgården 
årsk. 4 0 0 2 3 1 0 0 6 

Källor: Dagböcker med examenskataloger folkskolan 1935-1936 D IV:28, folkskolearkivet, Kalmar kommunarkiv 

Liggare rörande skolundervisningen 1926-1937 D I d:5, Gudmundsgårdens skolhems arkiv, VaLa 

 

En av eleverna i femte klass på Tullskolan som har fått C i uppförande har överlag 

godkända ämnesbetyg. Eleven har uppnått B i de flesta ämnena, kristendomskunskap 
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och historia inkluderat, och är inte underkänd eller nära underkänd i något ämne. 

Samma sak gäller den andra eleven i samma klass.40 

På Gudmundsgården är det bara en elev som har gränsat till underkänt i historia, och 

denne gick i sjätte klass. Eleven har fått A i ordningsbetygen, och B i 

kristendomskunskap. Högsta betyget som eleven har fått är Ba, och detta i skrivning och 

språklära. Resterande betyg är en blandning av B och Bc.41 

 

5 Slutdiskussion 
Det jag genom mitt resultat kan se vad gäller ordningsbetygen är att det var vanligast att 

eleverna fick högsta betyg i dem. Det har heller inte hört till ovanligheten att elever har 

fått ett B, vilket i sig inte är dåligt. B står för gott uppförande eller flit, samtidigt som A 

är exemplariskt. Det förekommer vissa fall där elever har fått ett sämre betyg, men det 

är inte särskilt vanligt. Sammanlagt genom alla klasserna är det bara en elev som har fått 

sämsta betyg i uppförande och flit. Som nämnt i föregående hade eleven heller inga bra 

resultat i ämnesbetygen, vilket jag kan se som rätt logiskt. Dock är det några elever som 

har fått relativt dåliga betyg i ordning och uppförande, men ändå har godkända betyg i 

kristendomskunskap och historia. Tabell 7-10 visade på en elev i sjätte klass på 

Gudmundsgården som blivit underkänd i historia, samtidigt som resterande betyg var 

bra.  

Det som jag tycker är mest intressant, är att ordningsbetygen överlag är bättre på 

Gudmundsgården jämfört med Tullskolan, vilket inte är något jag hade väntat mig. De 

pojkar som var inskrivna på Gudmundsgården var där av en anledning, och det var för 

att de var så kallade vanartade. De hade av olika anledningar inte fungerat ute i 

samhället och i vanlig folkskola. Det kan finnas flera olika orsaker till varför eleverna 

hade så pass bra betyg på uppfostringsanstalten som de hade, som till exempel att 

eleverna visste vad som förväntades av dem för att hålla sig på god kant i skolan. 

Broady menade att fostringsansvaret inte var dolt för eleverna under 1900-talets första 

hälft, vilket kan förklara de överlag goda ordningsbetygen på bägge skolorna.42 

En annan orsak skulle kunna vara att lärarna på Gudmundsgården var strängare, 

vilket i sin tur kan ha medfört att eleverna inte vågade vara annat än fogliga i 

                                                 

40 Kalmar Kommunarkiv, Folkskolearkivet, D IV:28, Dagböcker med examenskataloger folkskolan 1935-

1936 
41 Vadstena VaLa, Gudmundsgårdens skolhems arkiv, D I d:5, Liggare rörande skolundervisningen 1926-

1937 
42 Broady, 1981. S. 122 
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undervisningen. Jag tror att detta är den troligaste anledningen, på grund av att eleverna 

på Tullskolan förmodligen visste vad som förväntades av läraren. Det hade det varit 

intressant att föra undersökningen vidare genom att studera de straffjournaler som finns 

från Gudmundsgården för att se om det kan finnas något samband mellan dessa och 

elevernas betyg i uppförande och flit.  

Eleven från 1917 som var underkänd i de flesta ämnena och i ordningsbetygen blev 

heller inte uppflyttad till en högre klass efter läsårets slut. Foucault menade att betygen 

fungerade som ett system där det antingen var en belöning eller bestraffning för det 

arbete och uppförande eleverna hade gjort under terminen.43 Jag anser att eleven fick en 

dubbel bestraffning för sitt dåliga uppförande och bristande flit i skolan. Läraren gav 

ytterst låga betyg i de flesta ämnen, vilket i sin tur bidrog till bestraffning nummer två, 

att eleven inte fick flyttas upp i en högre klass nästkommande termin. För de flesta 

eleverna var dock betygen en belöning, då deras betyg blev ett kvitto på vad de hade 

åstadkommit under terminen, och gav dem rätt att antingen studera vidare på läroverk 

eller flyttas upp en klass nästkommande termin. 

Jag kan i de flesta fall inte se att ordningsbetygen hade en direkt påverkan på 

ämnesbetygen. 1936 var det en elev i femte klass på Tullskolan som fick C i 

uppförande, men som ändå hade godkända ämnesbetyg. Likaså fanns det tvärtom 

många elever som hade höga betyg i uppförande och flit, men ändå var underkända i 

något av ämnesbetygen. Det kan finnas flera orsaker till varför en elev har låga betyg i 

uppförande och flit, men ändå har godkända betyg i ämnena. Den troligaste orsaken tror 

jag kan vara någon slags bokstavskombination, som inte var känt vid den här tiden.  

Självklart finns det undantag, som eleven från 1917, men denna elev är snarare ett 

undantag som bekräftar regeln. Detta anser jag faller i linje med vad Larsson och 

Wester kommer fram till i sin undersökning, att ordningsbetygen inte skulle ha någon 

påverkan på ämnesbetygen.44 

Vad gäller om det har skett någon förändring över tid vad gäller betygen är det 

ingenting jag kan se. Resultat skiljer sig från år till år, och jag kan inte se några mönster 

på förändring. Det jag där emot kan se är att ämnesbetygen överlag har varit bättre i 

sjätte klass på både Tullskolan och Gudmundsgården jämfört med de två lägre 

                                                 

43  Foucault, 2003. S. 181 

44  Larsson & Wester. 2010. S. 140 
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klasserna. En förklaring på detta skulle kunna vara att mognaden och motivationen är 

något högre bland de äldre eleverna. 

 

6 Didaktisk reflektion 
Kursplanen i historia lyfter fram förmågor som undervisningen i historia ska bidra till 

att eleverna får ett större historiemedvetande och en tydlig referensram. En av dessa är 

att kunna tolka, värdera och kritiskt granska källor, för att utveckla kunskaper om hur vi 

kan veta så mycket om människans förflutna.45  

Innan jag började arbeta med min undersökning var mina egna kunskaper kring detta 

okej. Även om jag genom min utbildning fått kunskaper om källmaterial, hade jag själv 

aldrig arbetat med arkivmaterial, och primärkällor. Min uppsats har bidragit till att jag 

har fått en större förståelse för hur man kan arbeta med källor i undervisningen.  

Bengt Nilson menar att det tyvärr är sällan elever får arbeta med historiskt 

källmaterial på egen hand, på grund av att det kan vara allt för komplicerat att 

genomföra.46 Jag tror att om jag som lärare bara har kunskapen om hur eleverna kan 

arbeta med källor, blir det mindre komplicerat att genomföra. Därför har arbetet med 

min uppsats varit ovärderligt.  

Vidare anser jag även att min uppsats har bidragit till att förstå skillnaden mellan 

elevernas uppförande i skolan och deras faktiska kunskaper i historia. Allt för ofta har 

jag under min praktik stött på elever vars attityder lätt går att ifrågasätta. Den största 

utmaningen för mig har alltid varit att åsidosätta dessa, eftersom de inte är relevanta för 

de kunskaper som eleven uppvisar. Jag kommer tack vare mitt arbete ha detta i större 

åtanke, och det kan enbart bidra att eleverna får en rättvisare och mer likvärdig 

bedömning. 

 

 

 

 

 

 

                                                 

45 Lgr11, 2015, s. 188 

46 Nilson, Bengt. 2012. ”Industrialismen”. I Att undervisa historia: Tusen och ett sätt att inspirera sina 

elever. Red. Bengt Liljegren. S. 93-96. Lund: Studentlitteratur. S. 93 
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7 Sammanfattning 
Syftet med denna uppsats har varit att undersöka hur relationen mellan ordningsbetyg 

och ämnesbetyg såg ut på folkskolan Tullskolan och uppfostringsanstalten 

Gudmundsgården i början av 1900-talet. Syftet har även varit att jämföra 

ordningsbetygen mellan de bägge skolorna. Materialet jag har haft att tillgå har varit 

examenskataloger, som är inhämtade på Kalmar kommunarkiv respektive landsarkivet i 

Vadstena. Jag har använt mig av två olika teorier, Michel Foucaults Den normaliserande 

sanktionen och Donald Broadys Den dolda läroplanen. Jag har arbetat efter en 

kvantitativ och komparativ metod, för att uppnå mitt syfte på bästa sätt.  

Resultatet jag har kommit fram till är att betygen i uppförande och flit överlag har 

varit bättre bland eleverna på Gudmundsgården jämfört med Tullskolans elever, vilket 

kan bero på en strängare miljö på uppfostringsanstalten jämfört med folkskolan. 

Ordningsbetygen har i de flesta fall inte haft någon påverkan på ämnesbetygen, även om 

det har funnits vissa undantagsfall. Jag har inte kunnat finna någon förändring över tid. 

Dock har jag kunnat se att eleverna i sjätte klass överlag hade bättre betyg i 

kristendomskunskap och historia jämfört med vad klasserna under dem hade.
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