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1. Inledning 

I dagens samhälle får landsbygdens frågor allt mindre uppmärksamhet av beslutfattarna som 

styr samhället. Det har visat sig leda till sämre infrastruktur på landsbygden, med bland 

annat utflyttning, bristande kollektivtrafik, nedläggning av bland annat skolor och affärer. 

Om detta tas ifrån landsbygden kan det leda till att det kan bli svårt för många att bo kvar, 

samtidigt som allt färre personer väljer att flytta ut på orten. I flera olika nyhetsartiklar runt 

om i Sverige diskuteras och skrivs det att många skolor på landsbygden ligger inför beslutet 

om nedläggning. I ett reportage från tidningen ETC är Sverige det land som i snabbas takt 

utarmar infrastrukturen på landsbygden. Under de senaste 20 åren har det visat sig att 

skolorna på mindre orter har i olika omgångar börjat läggas ned allt snabbare. Att det leder 

till misshandel hör inte till vanligheterna men framförallt leder det till starka proteser bland 

den svenska befolkningen på landsbygden. I Nordmaling i Västerbotten blev en politiker 

misshandlad då partiet hade beslutat att lägga ned tre skolor i området.0F

1  

Motiven för nedläggning grundar sig oftast i att det är för lite barn i skolorna vilket gör det 

oekonomiskt att driva runt. Istället vill kommunen satsa mer på skolor i städer. De har i 

många fall pekat på att det blir billigare om barnen transporteras med buss till skolor i städer. 

I Norrtälje kommun har tio mindre skolor främst på landsbygden blivit hotade att läggas ned. 

Vissa skolor har klarat sig från nedläggning, med diskussionerna återkommer ständigt. 

Småskolor på landsbygd står inför en ovisshet i framtiden.1F

2 Den här trenden som äger rum 

nu med att skolor på mindre orter läggs ned, har inte alltid sett ut så.  

Utbildning och skolor har funnits i tusentals år. Utbildning har inte alltid varit en självklarhet 

för alla som det är idag. Fram till slutet av den svenska medeltiden var det främst de högre 

privilegierade samhällsklassernas barn som fick ta del av utbildningen. På denna tid hängde 

utbildningen ihop med att ha god status i samhället.2F

3 Under år 1686 införskaffades en ny 

kyrkolag som innebar att kyrkan undervisade i husförhör. Nu fick det svenska folket bland 

annat lära sig böner, läsa och skriva. Husförhören som prästerna eller klockaren höll i 

innebar också att nya idéer spred sig. Dessa idéer handlade främst om hur jorden och 

lantbruket skulle kunna effektiviseras och hur folket skulle sköta sin egen hälsa för att vara 

friska och kunna arbeta.3 F

4  

                                                           
1 Linder, Karin (hämtad: 2016-05-14) http://www.etc.se/reportage/landsbygden-avfolkas-nar-skolor-laggs-ner 
2 Linder (hämtad 2016-05-14) http://www.etc.se/reportage/landsbygden-avfolkas-nar-skolor-laggs-ner 
3 Lundgren, Ulf P & Säljö, Roger (2012) Kap 1: Skolans tidiga historia och utveckling- från skrivarskola till 
folkskola. I Lärande skola bildning, grundbok för lärare. s. 23ff. 
4 Lundgren (2012), s. 56f. 
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Under slutet av 1700-talet och början på 1800-talet började diskussioner på att staten skulle 

inrätta skolor för de kroppsarbetande klassernas barn. Diskussioner fördes nu om att 

skolutbildningen borde vara till för alla och att den skulle skapa en känsla av broderskap. 

Tanken var att människor skulle fostras mot ett och samma mål. Hur denna fostran och 

bildning skulle ske visade sig inte vara så lätt att bestämma. Livliga diskussioner ägde rum i 

en så kallad uppfostringskommitté som grundades 1812. Efter granskningar kring hur ett 

skolväsende skulle bli genomförbart gällande folkundervisning kom de fram till att ansvaret 

för undervisning låg hos kommunen eller socken och att kyrkan skulle hjälpa till att 

kontrollera den.4 F

5 I denna kommande uppsats finner jag av intresse att analysera och studera 

hur Nysunds socken lyckades införa ett skolväsende i slutet av 1700-talet och början på 

1800-talet innan beslutet om folkskola 1842 blev obligatoriskt.  

2. Problematisering  

Under slutet av 1700-talet och början på 1800-talet var det långt ifrån vanligt att alla socknar 

och kommuner hade ett utvecklat skolväsende. Framförallt var det i de större städerna och 

orterna som utbildning fanns i mer organiserade former.5F

6 Nysunds socken var på den här 

tiden en agrar bygd som redan under slutet av 1700-talet började bygga upp ett 

skolväsende.6 F

7 Hur kunde en agrar bygd lyckas utveckla ett skolväsende så pass tidigt? 

2.1 Syfte och frågeställningar 

Syftet med uppsatsen är att analysera uppkomsten av ett skolväsendes framväxt i Nysunds 

socken från år 1764–1842. Med hjälp av sockenstämmans och sockennämndens protokoll och 

handlingar studeras det hur genomförandeprocessen har sett ut för att ett skolväsende skulle 

kunna växa fram, samt hur det tog sig uttryck under den ovannämnda perioden. 

Huvudfråga  

- Vilka faktorer såsom ekonomi och politiska beslut var det som drev på utvecklingen och hur 

kom processen att utspela sig mellan 1764–1842? 

Underfrågor  

- Vilka tog besluten om att inrätta skolor och utbildning? 

- Vilka medel finansierades skolorna och utbildningen med? 

- Hur kom skolväsendet att utvecklas? 

                                                           
5 Lundgren (2012), s. 60ff.  
6 Persson, Sofia (2008) Läraryrkets uppkomst och förändring. En sociologisk studie av lärares villkor, 
organisering, och yrkesprojekt inom den grundläggande utbildningen i Sverige ca. 1800–2000. s. 133ff. 
7 Broholm, Karl (1938) Nysunds socken. Minnesskrift utgiven på uppdrag av kyrkans 300- åriga tillvaro. s. 14. 
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- Hur bedrevs skolundervisningen? 

- Hur var skolornas infrastruktur? 

 

3. Metod 

I det här metodkapitlet kommer materialet följt av urval och avgränsningar att kommenteras 

först. Därefter sker en beskrivning av vilken analysmetod som kommer att användas i studien. 

3.1 Material 

Materialet som har använts för denna studie utgår från sockenstämmans och sockennämndens 

protokoll och handlingar från år 1669–1887. Materialet har fotograferats och finns digitalt från 

landsarkivet i Uppsala. Materialet är uppdelat i så kallade serier som kan förklaras som en 

anteckningsbok eller volym där handlingar och protokoll fördes in och diskuterades. Varje 

serie utgår från olika årtal och serierna är inte kronologiskt ordnade, utan många serier kan 

behandla samma årtal och tidsperiod. I själva serien är handlingarna och protokollen till största 

delen skrivna efter årtal i en kronologisk ordning. Handlingarna och protokollen som 

analyserats består av sju stycken serier. 

Sockennämndens och sockenstämmans protokoll och handlingar beskriver om skolväsendet i 

Nysunds socken. Handlingarna och protokollen har skrivits av olika personer. Stor del av 

dokumenten har skrivits av kyrkans män och organisation, högre uppsatta ståndspersoner, men 

det har också kommit in handlingar från personer utifrån som velat vara med och påverka 

skolväsendet.  

I dessa handlingar och protokoll tas inte bara skolväsendet upp utan allt som rör sockens 

verksamhet och organisation. Utöver det som rör skolan och dess verksamhet finns handlingar 

och protokoll om bland annat fattighus, magasininrättningar, prästgården, fonder med mera. 

Handlingarna är som ovan nämnt handskrivna av olika personer. Det innebär att vissa 

handlingar och protokoll från den andra hälften av 1750-talet varit svåra att tyda och vissa till 

och med helt omöjliga. På vissa sidor har det kommit vätska på och på vissa andra sidor har 

den svarta bläcken varit alldeles för tjock, men ibland också alldeles för tunt skriven med. Det 

har  gjort det svårt att kunna förstå vissa delar. Det här kan då ha medfört att viktiga delar kan 

ha fallit bort och påverkat resultatet. Däremot har vissa händelser från 1700-talets slut blivit 

återberättade i serier från 1800-talet. Det kan ha bidragit till att resultatet blir säkrare även fast 

att det ibland varit svårt att tyda vissa delar på 1700-talets slut. 
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När resultatet redovisas kommer inte sidnumret i serien finnas med i fotnoten eftersom 

sidnummer inte förekommer på alla sidor. Istället kommer bildnumret att redovisas i fotnoten. 

3.2 Urval och avgränsningar 

Materialet som använts är i form av primärkällor och består av sockenstämmans och 

sockennämndens protokoll och handlingar. Materialet sträcker sig från år 1669–1887. 

Eftersom materialet är omfattande har vissa avgränsningar gjorts. I en minnesskrift om 

Nysunds socken framkommer det att ett skolväsende börjar växa fram under 1700-talets andra 

hälft. Det innebär att materialet kommer att avgränsas till de serier som innefattar perioden 

från 1750-talet fram till 1842. Eftersom det finns två serier innan 1750-talet kommer dessa att 

väljas bort. Lika så väljs serierna efter 1842 bort vilket är tre stycken. I en av de sju serierna 

som kommer att användas finns en innehållsförteckning. Med hjälp av den kommer 

handlingarna och protokollen som rör skolans verksamhet och organisation att väljas ut. 

I de serier som har valts ut att studeras kommer stora delar av handlingarna och protokollen 

att väljas bort. Mycket som står skrivet i handlingarna och protokollen rör den övriga 

verksamheten i socken och inte själva skolväsendet. Lika så väljs också skolrådsprotokoll bort 

på grund av tidsbrist. Det görs främst för att skolrådsprotokollen inte finns att få tillgång till 

digitalt vilket skulle innebära att jag måste åka upp till Landsarkivet i Uppsala.  

Sockenstämman och sockennämndens protokoll och handlingar är så pass omfattande och 

tidskrävande då sju serier ska studeras. Varje serie innefattar ca 100–350 handskrivna sidor. 

Den här studien behandlar bara ett specifikt geografiskt område. Varför Nysunds socken 

valdes ut att studeras beror dels på att skolorna växte fram i en agrar bygd och inte i städer 

som var högst förekommande innan 1842. Samtidigt avgränsades det geografiska området till 

Nysunds socken då jag själv är uppvuxen där och finner av intresse att få lära mig mer av mitt 

ursprung då min släkt på min fars sida har gått i två av dessa skolor. Nysunds socken kommer 

att sättas in i ett större perspektiv för att se hur ett skolväsende kunde utvecklas på en agrar 

landsbygd. Samtidigt är det viktigt att ha i åtanke att inte alla landsbygdens skolor i Sverige 

under den här tiden utvecklades på samma sätt som mitt material beskriver.  

3.3 Analysmetod 

Kvalitativ textanalys har valts för att lyckas fånga upp det mest framträdande och viktiga 

dragen i materialet. För att lyckas med det krävs noggrannhet i läsningen av textens olika 

delar, helhet och det sammanhang som texten ingår i. Viktigt blir att försöka läsa 

handlingarna och protokollen noggrant för att få en helhetsförståelse av vad frågeställningen 
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och dess underfrågor efterlyser. Innan analysen börjar har olika kategoriseringar gjorts där 

resultatet klassificeras in i olika kategorier utifrån vilka teman som anknyter och särskiljer 

handlingarna och protokollen. Kategorierna har gjorts utifrån syftet och frågeställningarna 

till den här uppsatsen. Kategorierna är alltså uppdelade efter den genomförandeprocess som 

skolväsendet har gått igenom. Kategorierna är: vilka tog besluten,  hur finansierades 

skolväsendet, hur utvecklades skolväsendet, hur bedrevs undervisningen, samt hur var 

skolans infrastruktur. Dessa kategorier ska ta fram det som innehållet karaktäriseras av. 

Nästkommande steg i denna metod blir att analysera hur processen bedrevs och eventuellt 

förändrades under den valda perioden, 1700-talet sista decennier och innan folkskolans 

införande 1842. Genom att på ett systematiskt sätt gå igenom protokollen och handlingarna 

var och en för sig kan informationen inordnas i dessa ovannämnda kategorier. På så sätt kan 

en helhetsbild tecknas av hur det gick till när ett skolväsende växte fram under den aktuella 

tidsperioden.   

 

4. Tidigare forskning 

Skolornas historia är ett väl utforskat område. 1800-talet var en tid då skolreformerna slog 

igenom på allvar och framförallt var folkskolans införande år 1842 i varje kommun och socken 

den stora händelsen under den här perioden.7F

8 Stor del av den tidigare forskningen kretsar 

mycket kring beslutet och processen att införa en folkskola i varje kommun. Området som jag 

valt att studera har det inte forskats lika mycket om då min studie syftar till att studera ett 

skolväsendets framväxt innan 1842. Däremot finns det tidigare forskning om hur skolor 

uppkom innan 1842. När det gäller införandet av ett skolväsende i Nysunds socken, finns det 

en minnesskrift från år 1938 som Karl Broholm skrivit. Minnesskriften är utgiven på uppdrag 

av kyrkostämman med anledning till kyrkans 300-åriga tillvaro. Den handlar främst om hur 

Nysunds socken växte fram i takt med att en kyrka byggdes under 1600-talet, samt beskrivs 

de stora gårdarna som fanns i socken utförligt. Skolväsendet omnämns ytligt i kapitlet om 

kyrkan. Där beskrivs det kort att ett skolväsende var på väg att växa fram under 1700-talets  

andra hälft under kyrkans hägn.8 F

9  

Den forskning som tidigare har gjorts om skolans historia har i olika studier och avhandlingar 

studerats och analyserats utifrån olika perspektiv och utgångspunkter. Skolans framväxt har 

                                                           
8 Isling, Åke (1980), Kampen för och mot en demokratisk skola. 1. Samhällsstruktur och skolorganisation. s. 92f. 
9 Broholm, Karl, (2000) Nysunds socken, minnesskrift utgiven på uppdrag av kyrkostämmans 300-åriga tillvaro. 
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betonats bland annat i linje med industrialiseringen och den politiska process som ville se till 

att människornas kunskaper ökade.9F

10 Följande studier är relevanta för mitt ämne att ta del av.  

Johan Wallner har 1938 skrivit avhandlingen ”Folkskolans organisation och förvaltning i 

Sverige under 1842–1861”. Hans avhandling beskriver de olika delarna som var kopplat till 

folkskolans organisation och förvaltning  mycket noggrant. I hans avhandling beskrivs vad 

en skolstyrelse, sockenstämma och kyrkoråd är och vad de hade för uppgifter. Lika så 

beskrivs också olika skolor så som folkskolor, småskolor, söndagsskolor och skolor för barn 

med lyte. Undervisning, lärares kompetenser och tjänster, samt kostnader förklaras också 

mycket ingående.10F

11  

Skolväsendets framväxt i Sverige kan ses på olika sätt. Det är något som historikern och 

lektorn Johannes Westberg vid Uppsala universitet visar på. Han har 2014 skrivit en bok med 

titeln ”Att bygga ett skolväsende. Folkskolans förutsättningar och framväxt 1840–1900”. Hans 

syfte med boken är att åstadkomma ett perspektivskifte eller ge en nyorientering i sättet på hur 

skolväsendets framväxt beskrivits och förklarats. Tanken med hans bok är att vrida och vända 

på skolans historia och på så sätt kunna se den från en annan vinkel och genom detta spår 

kunna analysera de mönster som uppstod. Istället för att skriva om vad skolundervisningen 

bidrog med till samhället och människor valde han istället att fokusera på saker som påverkade 

skolans framväxt. Skolans historia beskrivs bland annat utifrån skolbyggen tillsammans med 

den organisation, finansiering och arbetskraft som låg bakom. Han har i sin bok utgått från 

skolhusen i Sundsvallsregionen där han beskriver byggnadsprojekt, ritningar, kostnader, 

befolkningen, de långa avstånden, arbete och arbetskraft, skolhusens finansiering med mera. 

Slutsatserna för att ett skolväsende kunde utvecklas berodde framförallt på en rad olika 

samhällsomvandlingar som ägde rum under 1800-talet. Dessa var bland annat 

industrialiseringen, urbaniseringen och befolkningstillväxt. Lika så var organisationen i 

bygden och regionen viktig för att olika skolbyggen skulle kunna upprättas och tas beslut om. 

Administration, arbetskraft och finansieringen kan sammanfatta de sista byggstenarna för att 

ett skolväsende kunde växa fram.11F

12 Hans tankar och idéer kring hur ett skolväsende växte fram 

i Sundsvallsregionen kan vara användbara för mig att ta del av då jag har tänkt göra en liknande 

studie av det som han beskriver, fast innan folkskolans införande och i en mindre region.  

                                                           
10 Westberg, Johannes (2014), Att bygga ett skolväsende. Folkskolans förutsättningar och framväxt 1840–1900. 
11 Wallner, Johan (1938), Folkskolans organisation och förvaltning i Sverige under perioden 1842–1861. 
12 Westberg, (2014). 
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En annan forskare som också intresserat sig för hur skolväsendet växte fram i Sverige är Åke 

Isling som 1980 skrivit avhandlingen ”Kampen för och mot en demokratisk skola. 1 

samhällsstruktur och skolorganisation”. Syftet med hans studie var att ge en bild av hur det 

skolhistoriska förloppet utspelade sig från 1800-talet till nutid. Vidare i hans avhandling 

analyseras förlopp för att på så vis kunna ta reda på sammanhang och orsaker. Vikten i hans 

studie ligger på den obligatoriska skolan och vilka förändringar som legat till grund för den 

9-åriga grundskolan. I avhandlingen går han noggrant tillväga och beskriver 

händelseförloppet utförligt. Debatter och politik som rör skolans förändring tas upp. Stort 

fokus ligger också på att skildra skolreformernas historia.12F

13  

Egil Johansson har likt de två ovannämnda studierna också intresserat sig för skolans 

framväxt. Han har skrivit ett kapitel i ”Ett folk börjar skolan. Folkskolan 150 år 1842–

1992”. Boken är en antologi som tar sin utgångspunkt i historieskrivningen om skolan förr i 

tiden. Kapitlet heter ”Folkundervisningen före folkskolan”. Det är ett övergripande kapitel 

som tar sin utgångspunkt i 1800-talet och sträcker sig fram till 1839. Kapitlet ger en 

kortfattad bild av hur skolorna har växt fram men går inte in speciellt djupgående. Hans 

studie kan vara ett bra komplement att använda sig av i min bakgrundsdel för att ta reda på 

när de stora förändringarna ägde rum.13F

14 

Att utveckla en fungerande folkskola med ett fungerande skolväsende har inte alltid varit helt 

problemfritt. Det är något som framgår i Kurt Törnvalls licentiatavhandling ”Folkskolans 

utveckling i Marks och Bollebygds kontrakt 1842-1862”. Den är skriven 1982 med syftet att 

få fram vilka omständigheter som kunde uppstå i samband med att ett folkskoleväsende 

inrättades i Marks och Bollebygds kontrakt i Göteborgs stift. Kontraktet bestod av nio pastorat 

och omfattades till en början av 27 socknar som 1820 gick ned till 26 stycken. I hans 

licentiatavhandling visar han på att det inte var helt problemfritt att införa en folkskola. Dels 

handlade problemen om ekonomi, fattigdom, lärarbrist, undernäring som tillslut också kom 

att handla om en klassfråga.14F

15 

I kontrast till Törnvalls bild av hur ett skolväsende i form av en folkskola växte fram med 

olika omständigheter visar Sofia Persson en mer problemfri bild av hur uppkomsten av ett 

skolväsende kunde utvecklas på landsbygden. Hon har 2008 skrivit en avhandling 

                                                           
13 Isling, (1980). 
14 Johansson, Egil (1992) Kap 1: Folkundervisning före folkskolan. I Ett folk börjar skolan. Folkskolan 150 år 
1842–1992. 
15 Törnvall, Kurt (1982), Folkskolans utveckling i Marks och Bollebygds kontrakt 1842–1862. 
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”Läraryrkets uppkomst och förändring. En sociologisk studie av lärarnas villkor, 

organisering och yrkesprojekt inom den grundläggande utbildningen i Sverige ca. 1800–

2000”. Persson fokuserar på att ge en helhetssyn på en föränderlig skola och läraryrket från 

1800–2000-talet. Syftet med hennes avhandling var att ge en bild av hur lärares villkor, 

organisering och yrkesprojekt tagit form i relation till tre omstruktureringar av den 

grundläggande utbildningen. De tre kategorierna som behandlas är uppkomsten av en 

folkskola och folkskolläraryrket, uppkomsten av en centraliserad grundskola och 

grundskolläraryrket och uppkomsten av en decentraliserad grundskola och ett diversifierat 

grundskolläraryrke. Hennes studie sträcker sig under en lång period från 1800-talets början 

fram till 2000-talet. Den delen som jag finner av intresse i hennes avhandling är kapitel 5 

”Folkskolläraryrkets uppkomst”. Delen belyser bland annat: undervisning i kyrkans regi och 

utbildning på landsbygden. Avhandlingen bygger inte på något primärmaterial utan hon har 

studerat tidigare forskning och gjort en sammanställning av den. Avhandlingen är en så 

kallad litteraturstudie. Hennes avhandling kan användas som komplement till min forskning 

då den behandlar kyrkans delaktighet i undervisningen, samt hur undervisningen kunde 

bedrivas på en landsbygd.15F

16 

Sammanfattning 

Sammanfattningsvis har det forskats mycket kring ett skolväsendets framväxt och 

utveckling. Forskningsläget har tagit sig uttryck på många olika sätt då forskare fokuserat på 

olika saker. Westberg fokuserar mycket på att förklara hur skolväsendet kunde växa fram i 

relation till de större samhällsomvandlingarna med urbanisering, industrialisering och 

befolkningstillväxt. Tillskillnad från Westberg fokuserar Törnvall på att beskriva de 

regionala faktorerna som låg bakom och var problematiska för att utvecklandet ett 

skolväsende med bland annat ekonomi, fattigdom och lärarbrist. Person, Johansson och 

Isling lägger sitt fokus på att ge en mer generell bild av hur ett skolväsende utvecklades 

innan folkskolan fram till 1900-talets andra hälft och till 2000-talet. Wallners forskning 

skiljer sig en del från de övriga då han fokuserar mycket på de olika organisationerna som 

fattade besluten om att inrätta skolor. Han lägger mycket fokus på sockenstämman, kyrkoråd 

och skolstyrelse som drivande i denna process.  

 

                                                           
16 Persson, (2008). 
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5. Teoretiska utgångspunkter 

Pierre Bourdieu har en teori som jag kommer ta hjälp av i min studie. Framförallt kommer 

hans begrepp fält, kapital och habitus skapa en djupare förståelse om de olika sociala 

strukturerna och de olika processerna som ägde rum i socken mellan 1764–1842. Nedan ska 

jag kort förklara de olika begreppen samt redogöra för hur dessa kommer att användas i min 

studie.  

Sociala fält 

Enligt Bourdieus teori går det urskilja olika fält i ett samhälle. Fälten kan ske i samarbete 

eller konkurrens med varandra. Han menar att fälten kan ses som ett socialt rum där sociala 

relationer pågår mellan institutioner och individer. Begreppet kan användas för att skapa en 

helhet av relationer mellan olika institutioner, konsumenter, konstnärer och andra 

intressenter som befinner sig på fältet. Med hjälp av begreppet går det att studera hur olika 

strukturella relationer kan se ut mellan olika agenter (de som tar beslut) eller deltagare (de 

som är med och utövar det tagna beslutet). Med det menar Bourdieu att det blir lättare att 

förstå hur människor handlar i ett socialt sammanhang.16F

17  

De sociala fälten har enligt Bourdieu inflytande på både grupper och individer. Det kan 

exempelvis utspela sig genom att individen anpassar sig till normer och traditioner som 

gäller i det sociala sammanhang som individen verkar i. Samtidigt i de sociala fälten kan det 

utspelas en viss konkurrens och konflikt mellan olika agenter. Agenter vill skapa sin prägel 

på världen för att kunna påverka de strukturer som finns. Det sociala fältet hjälper till att 

studera de relationer som finns, men samtidigt skapar det kunskap om att  förstå de synliga 

men också osynliga kontakter och förbindelser som en dominans och maktförhållande kan 

bestå av. Inom ett fält kan olika positioner visa på om personen, organisationen eller grupp 

har makt eller ej. Om det finns makt inom positionen kallas det för elitpositioner. Teorin 

bygger på att det finns flera olika resurser i samhället. Resurserna kan uttryckas som sociala, 

kulturella och ekonomiska kapital.17F

18  

Habitus 

För att habitus ska existera måste ett fält finnas. Utan ett fält har habitus svårt att existera. 

Begreppet bygger på att individerna delar exempelvis gemensamma vanor, smak och 

                                                           
17Bourdieu, Pierre (1992) Texter om de intellektuella, s. 43ff.  
18 Lagerlöf Nilsson, Ulrika (2010) Med lust och bävan. Vägen till biskopsstolen inom Svenska kyrkan under 
1900-talet, s. 19ff.  
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värderingar. Om samma habitus existerar inom en grupp blir det lättare att passa in. Habitus 

bestäms genom bland annat människors smak av ett speciellt mode, konst, arbete och 

boende. Smaken spelar alltså en viss betydelse för vilken tillhörighet som individen har. 

Smaken är väl sammanlänkad med symbolisk kapital. Individens livsstil kan spegla vilket 

socialt skikt familjen eller individen kommer från. Att vara bildad kan exempelvis höra ihop 

med att individen har en bättre status i ett visst sammanhang. I många fall kan maktelitens 

barn också gå i samma skola där statusen är bättre och har högre bildning.18F

19 Habitus skapas i 

olika  fält som bestämmer gruppens position och makt i samhället.19F

20  

Kapital  

På ett enkelt sätt går det säga att ett symboliskt kapital är något som är viktigt och 

betydelsefullt. Vad som då klassas som betydelsefullt och viktigt är inget som individen 

själv kan bestämma utan det bestäms av en grupp i ett socialt sammanhang. Enligt Bourdieu 

finns det många olika former av symboliskt kapital. En form är kulturellt kapital som 

Bourdieu använder som ett teoretiskt redskap för att förstå varför exempelvis vissa elever 

klarar och presterar bättre än andra elever i samma skola. Sedan finns det kroppsligt kapital 

som handlar om kroppsform, utseende, gester, sätt att tala, hur man går, sköter hygien med 

mera. Det är dessa saker som har betydelse för vilket intryck en person sänder ut. Genom att 

enbart studera  en person går det utläsa och placera in personen där han eller hon hör hemma. 

Genom kapitalet kan individen bland annat påverka sina vanor, utseende och hygien.20F

21  

Koppling till problemområde, syfte och frågeställningar  

Genom att använda Bourdieus teori kan det gå att urskilja vilka processer och faktorer det 

var som låg bakom uppkomsten av ett skolväsende. Fältbegrppet kommer att diskuteras i 

relation till ståndspersonernas inflytande, samt i relation till kyrkans organisation och 

verksamhet under 1764–1842. Med hjälp av fältbegrppet kan det gå att urskilja vilka 

maktrelationer som låg bakom förändringen i socken.  

Genom att använda Bourdieus teori kan det bli intressant att undersöka vem som hade mest 

inflytande i beslutet om att inrätta skolorna och om det hängde ihop med att ha gott kapital 

och tillhöra ett visst habitus. I Bourdieus teori kan det gå att urskilja vilka agenterna var och 

                                                           
19 Carle (2015) s. 397ff.  
20 Lagerlöf Nilsson (2010) s. 21f.  
21 Carle (2015) s. 376ff.  
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om de ville sätta sin prägel på bygden för att på så vis påverka de samhälleliga strukturerna 

som fanns inom fältet.   

Fältbegrppet kan också användas för att analysera vilka det var som fick gå i skola, samt i 

vilken skola de fick gå i. Kanske kunde det bero på individens sociala bakgrund? Vilket 

habitus individen hade kanske också kunde spela roll i vilken position de olika skikten i 

samhället tillhörde. Här kan det gå att ta reda på vilket skikt det var som såg till att ett 

skolväsende utvecklades. Med hjälp av Bourdieus teori kan studien få en djupare förståelse 

för de processer som ägde rum i Nysunds socken mellan 1764–1842. Hans synsätt kan 

innebära att det går att se tydliga samband och strukturer hur och varför 

genomförandeprocesserna av ett skolväsende tog sig uttryck på ett visst sätt.  

 

6. Bakgrund  

Det här avsnittet är till för att ge en samhällelig bild av de sammanhang som har relevans för 

studien. En allmän och översiktlig redogörelse kommer göras om Nysunds socken, 

växelundervisnings metoden, sockenstämman, samt kommer en historisk bild ges av hur 

skolväsendet har utvecklats och växt fram i Sverige.    

6.1 Nysunds socken 

Nysunds socken  har tillhört både Närke och Värmland. Letälven som rinner igenom Nysund 

har delat av vilka gårdar och byar som räknats till respektive landskap. Under 1630-talet 

byggdes Nysunds kyrka och 1638 ägde den första predikan i kyrkan rum. Det var tack vare 

kyrkans tillkomst som socken växte fram. Under 1600-talet fanns det många småbyar i 

regionen och i och med bygget av en kyrka knöts byarna som låg kring Letälven samman till 

Nysund. Tidigare hade byarna tillhört de angränsande socknarna i Värmland och Närke. På 

den här tiden hörde socken till Karlstads stift ända fram till år 1923 då den delades mellan 

Värmland och Närke län.21F

22 

För bygden blev bygget av en kyrka revolutionerande eftersom det bildades ett 

sockencentrum. I och med att kyrkan byggdes växte också en klockargård, gästgivargård, 

fattighus, sockenstuga, hantverk och handlande fram.22F

23 

                                                           
22 Broholm, (1938), s. 5ff.  
23 Broholm, (1938), s. 12ff. 
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Namnet på socken var till en början Sunds socken, som det fick efter en stor gård vid namn 

Sunds gård. I slutet av 1600-talet förväxlades Sunds socken med en äldre Sunds socken i 

Sunne i norra Värmland och fick då namnet Nysunds socken. I Nysunds socken som på 

övriga orter i Sverige stod kyrkan och prästerna för utbildning. Under slutet av 1700-talet 

började ett skolväsende att utvecklas i socken.23F

24  

6.2 Ambulatorisk växelundervisning 

I Sverige introducerades växelvisningsmetoden på 1820-talet. Metoden innebar att en lärare 

kunde undervisa en stor skara barn. Läraren kunde ta hjälp av de äldre barnen för att hjälpa 

till med undervisningen till de yngre barnen. De äldre barnen blev så kallade monitörer och 

blev en slags hjälpreda åt läraren. Med ambulatorisk växelundervisning menas att lärare 

flyttar runt mellan olika skolor för att undervisa barnen. Undervisningen bedrevs bara under 

enstaka perioder på ett och samma ställe. Att införa den här metoden sågs som ett 

ekonomiskt och fördelaktigt medel för att vidga undervisningen och utbildningen.24F

25 

6.3 Sockenstämman 

Sockenstämman härstammar från medeltiden.25F

26 Deras uppgift var att besluta om viktiga 

frågor i socken som rörde kyrkliga och borgerliga uppgifter. Enligt Johan Wallner bestod 

sockenstämman av en kyrkostämma samt en borgerlig kommunalstämma som tillsammans 

utövade den beslutande myndigheten i ärenden som gällde utbildning i socken. På 

sockenstämmans möten var prästen självskriven som ordförande. Det medförde att han fick 

vissa förmåner när beslut skulle fattas. Hans röst vägde mer än de övriga ledamöternas 

röster. För att kunna fatta ett beslut som prästen satte sig emot krävdes att mer än hälften av 

antalet lagliga röster var fler. Däremot kunde prästen inte rösta för sitt boställe. I 

bondeståndet och borgarståndet satte man sig emot prästens makt. De menade på att pastorns 

självskrivande som ordförande i sockenstämman skulle upphöra. De ville också skapa en 

mer jämlik röstning där de tyckte att pastorn enbart skulle ha en röst. Förändringen dröjde 

fram till efter 1850-talet då en ordförande nu kunde väljas vartannat år, samt med ett minskat 

inflytande över de beslut som fattades.26F

27  

                                                           
24 Broholm (1938), s. 14 & 79. 
25 Nordin, Thor (1973) Växelundervisningens allmänna utveckling och dess utformning i Sverige till omkring 
1830. s. 15ff. 
26 Nationalencyklopedin (2016-05-03) Sockenstämma. 
http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/sockenst%C3%A4mma 
27 Wallner (1938), s. 23ff. 
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Sockenstämmans uppgifter har sett olika ut från socken till socken. Framförallt var de 

delaktiga i frågor gällande folkundervisning, byggnad och underhåll av skolhus, bostad åt 

skolmästaren, vilka förmåner skollärarna och kyrkobetjäningen skulle ha, samt beslut 

rörande avgifter till skolan. Sockenstämmans uppgifter ökade med tiden. Vid införandet av 

obligatorisk folkskola i varje socken ökade uppgifterna. Då skulle de också agera som en 

disciplinär myndighet och se till så alla barn gick i skola, och om inte dela ut så kallade 

varningar till de som inte deltog i folkundervisningen.27F

28  

6.4  Det svenska skolväsendets utveckling innan folkskolan 

Kyrkan har haft en central roll i utbildningen. Den svenska folkundervisningen är en 

tradition som går tillbaka till medeltiden då kristendomen började sprida sig vid slutet av 

1000-talet. Till en början fanns inget krav på läskunnighet utan istället var det viktigt att det 

som människan lärde sig skulle hon kunna utantill.28F

29 Så småningom blev latinet ett viktigt 

språk för administration, gudstjänster men också för att hålla vissa förbindelser uppe. Kyrkan 

sägs på denna tid vara ett eget rike med ett visst utbildningsbehov. Kristendomen spred sig 

snabbt vilket skapade ett ökat behov av ämneskunniga lärare som kunde underlätta och 

hjälpa biskopar och präster att undervisa. I kyrkans tjänst byggdes klosterskolor och 

katedralskolor som blev viktiga institutioner för utbildning. Det var här som kyrkans behov 

av utbildning tillfredsställdes. Med hjälp av fler präster och munkar lyckades kyrkan hålla 

utbildningen uppe. Så småningom började männen inom de högre stånden också lära sig läsa 

och skriva. Undervisningen utgick från senantikens läroplan där undervisningen bestod av 

biblisk historia, latin, räkning och retorik.29F

30  

Katedralskolor och klosterskolor kunde till viss del tillgodose behovet av kunskap. När 

handeln ökade växte borgarnas efterfrågan på en nationell utbildning. För att lyckas driva en 

bra handel behövdes vissa färdigheter. Det innebar att mansdominerade stadsskolor växte 

fram som var mer anpassningsbara och orienterade efter de yrkesområden som fanns i 

samhället. Det innebar att borgarna fick ta del av undervisning i skrivning, läsning och 

räkning men också ämnen som geografi och juridik. Nu började undervisningen också ske på 

folkspråk och inte enbart på latin.30F

31   

                                                           
28 Wallner (1938), s. 23ff.  
29 Lundgren & Säljö (2012) s. 42f. 
30 Rimm (2015) s. 57f.  
31 Rimm (2015), s. 59. 
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Gustav Vasa tog in reformationen till Sverige under 1500-talet. Det innebar att 

folkundervisningen började spridas till folket. En lärobok i form av den lilla och stora 

katekesen utarbetades av Luther. Den lilla katekesen kom att användas flitigt som en slags 

frågebok för att kontrollera resultatet av undervisningen. 1689 blev det också kyrkolag på att 

husfadern minst en gång i veckan ska förhöra sina barn och sitt tjänstefolk utifrån denna bok. 

Utifrån dessa idéer växte husförhören fram då prästen skulle få koll på befolkningens 

kunskaper och vilka framsteg de gjorde i kristendom, samt att de skulle lära sig läsa. 1723 

kom den allra första undervisningsplikten för barn att inrättas. Ansvaret låg hos föräldrarna 

att se till att barnen lärde sig läsa och att de lärde sig Luthers lilla katekes. Husförhören blev 

ett viktigt steg i folkundervisningen och nästa steg för att utveckla ett skolväsende.31F

32 

Det dröjde till  18 juni 1842 som skollagen slog fast om att en fast skola skulle inrättas i 

varje kommun, socken eller stadsförsamling. Helst skulle det också finnas en godkänd lärare 

i varje folkskola. Trots att det togs ett beslut om en fast skola var folkskolan inte 

obligatorisk. För många kunde det bli kostsamt att låta sina barn gå i skola istället för att de 

deltog i arbetet på gården. Alla betalade skatt till socken. En viss del av skatten som 

betalades gick till skola och utbildning. På den här tiden när skolväsendet började växa fram 

fanns det bönder runt om i Sverige som tyckte att det var onödigt att skatten gick till 

skolväsendet. De menade på att det var onödig att behöva betala för något som de var osäkra 

på om de ville ha.32F

33 

Nedan ska jag med hjälp av sockenstämmans och sockennämndens protokoll och handlingar 

berätta om hur ett skolväsende har utvecklats och växt fram i Nysunds socken.  

 

7. Resultat 

Nysunds socken har under hundratals år från när socken bildats varit agrar. I handlingarna 

och protokollen framkommer det att både kyrkan, klockaren, prästen och en rad olika 

ståndspersoner haft en central position i frågor rörande bygden och då även utbildning 

involverat. Diskussionerna kring ett skolväsende finns nedtecknade i sockenstämman och 

sockennämndes protokoll och handlingar som började föras från år 1669–1887. Beslut och 

olika processer rörande skola och undervisning började diskuteras relativt tidigt i protokollen 

och handlingarna. Där framgår det tydligt att processen om att utveckla ett skolväsende kom 

                                                           
32 Lundgren & Säljö (2015), s. 42ff. 
33 Lundgren & Säljö (2015), s. 50f. 
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på tal år 1764 då advokat Arvid Wallenstam skänkte en summa till detta ändamål. Pengarna 

som han skänkte skulle gå till att ge alla barn i socken utbildning oavsett om de var fattiga, 

sjuka eller rika.33F

34 Nedan ska en mer detaljerad bild av handlingarna och protokollen 

redovisas om hur ett skolväsende kunde växa fram. Här ska det diskuteras om vilka som tog 

besluten, hur såg finansieringen ut, hur utvecklades skolväsendet fram till 1842, hur bedrevs 

skolundervisningen och hur såg skolväsendets infrastruktur ut? Dessa frågor ska besvaras i 

nedanstående text.  

7.1 Vilka tog besluten om att inrätta ett skolväsende? 

Nysunds socken bestod av en förvaltning eller en organisation som tog beslut i olika ärenden 

som ägde rum i socken. Det som framkommer i protokollen och handlingarna är att 

organisationen har utgått mycket från kyrkan. Pastorn var ordförande i sockenstämman och 

han har haft mycket att säga till om, kring de beslut som fattats. Till hjälp har han haft olika 

ledamöter som varit med och tagit olika beslut. När det kommer till att införa ett skolväsende 

i socken var det advokat Wallenstam som var ägare av Sunds gård som tog tag i processen. I 

ett ”Gåfvobref” som finns i sockenstämmans och sockennämndens protokoll och handlingar 

från 1764 står det att ett testamente skulle skänka 33 riksdaler och 16 skillingar till förbättring 

av en fattigskola. Pengarna skulle årligen inrättas i hans livstid och skulle vara till hjälp för att 

även fattiga barn skulle ha råd att gå i skola. Utifrån pengarna som han skänkte kunde de 

fattiga få en utbetalning för att kunna gå i skola. Gåvan överlämnades till församlingens 

medlemmar. Det var i samråd med pastorn som ett slags kontrakt skrevs om att det endast var 

pastorn som årligen fick bestämma om och när gåvan skulle få användas. Gåvan kom de 

överens om att även skolmästaren, precis som de fattiga barnen fick ta del av, men med 

pastorns godkännande. Brukspastorn Conrad på Sund höjde räntan på den summa som advokat 

Wallenstam donerat i Sunds intecknade kapital. Det innebar då en förbättring av den årlig 

summa på 10 riksdaler som gick till skolmästarens löneinkomster.34F

35  

Den första skolan i socken var advokat Wallenstam högst delaktig i att vara med och inrätta. 

Han hade tidigare skänkt en summa av 333 riksdaler och 16 skillingar med 20 riksdaler i årlig 

ränta. Dessa pengar beskrivs i sockenstämmans och sockennämndens protokoll och handlingar 

ha gått till den första skolan där läraren fick lön den första april 1781. Var skolan fanns, hur 

                                                           
34 Sockenstämman och sockennämndens protokoll och handlingar (1819–1839) Nysunds kyrkoarkiv, 
Se/ULA/11131/K I/7. Bild 96. 
35 Sockenstämman och sockennämndens protokoll och handlingar (1819–1839) Nysunds kyrkoarkiv, 
Se/ULA/11131/K I/7. Bild 96f. 
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skolan byggdes eller om det var en byggnad som hade blivit donerad till undervisning har inte 

gått att utläsa ur handlingarna och protokollen.35F

36  

Kyrkan har också varit delaktig i att ett skolväsende har utvecklats. Kyrkans församling har 

haft vissa tillgångar som i protokollen och handlingarna benämnts som magasininrättningar. 

Magasininrättningarna har bestått av bland annat spannmål och pengar. Med de här 

tillgångarna har kyrkans församling kunnat hjälpa till att driva runt ett skolväsende under 

1700-talet slut. Framförallt blev kyrkans organisation och församling mer delaktig i besluten 

rörande undervisning under 1800-talet enligt vad handlingarna och protokollen beskriver.36F

37  

7.2 Hur finansierades skolväsendet? 

Hur skolväsendet finansierades har till viss del beskrivits i det ovannämnda stycket. För att 

kunna driva runt ett fungerande skolväsende har fler personer hjälpt till att skänka pengar. I 

det här fallet rör det sig om ståndspersoner som varit ägare av en större gård. Den ena personen 

var ägare Lövenhjelm av Engs sätteri som år 1832 skänkte 200 riksdaler till skolan. Lika så 

skänkte också Håkanbols gårds ägare Reinholds 200 riksdaler år 1832 till skolan. Innan dess 

har skolan blivit finansierad av advokat Wallenstam och av kyrkans tillgångar.37F

38  

För att driva runt ett skolväsende krävdes det att skolmästaren och läraren blev finansierade. 

Skolmästaren Westerlind var lärare i Wallenstams fattigskola. Han blev donerad ett torp i 

Bäckelid, samtidigt som han fick lite lön och lite spannmål av advokat Wallenstam. När 

församlingen gjorde en husesyn hos skolmästare Westerlind ansågs hans trähus behöva en 

renovering då det var sönderfallet. Nya förslag upprättades på att bygga ett nytt hus. Vid 

sockenstämman 1827 föredrog pastorn nämligen att en ny reglering också måste ske med 

fattigskolan. Mer lön till skolmästaren ansågs nödvändigt enligt församlingen då det 

framkommer i handlingarna och protokollen att han var väldigt fattig. För att han skulle kunna 

                                                           
36 Sockenstämman och sockennämndens protokoll och handlingar (1819–1839) Nysunds kyrkoarkiv, 
Se/ULA/11131/K I/7. Bild 110. 
Sockenstämman och sockennämndens protokoll och handlingar (1736–1869) Nysunds kyrkoarkiv, 
Se/ULA/11131/K I/3. Bild 270. 
37 Sockenstämman och sockennämndens protokoll och handlingar (1819–1839) Nysunds kyrkoarkiv, 
Se/ULA/11131/K I/7. Bild 110. 
Sockenstämman och sockennämndens protokoll och handlingar (1761–1822) Nysunds kyrkoarkiv, 
Se/ULA/11131/K I/5. Bild 56f. 
38 Sockenstämman och sockennämndens protokoll och handlingar (1819–1839) Nysunds kyrkoarkiv, 
Se/ULA/11131/K I/7. Bild 147. 
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ge en bra undervisning till de fattiga  var det viktigt enligt församlingens ledamöter att höja 

lönen.38F

39  

Först och främst beviljades 1827 nybyggnaden av hans trähus i bostallet i Bäckelid. Arbetet 

verkställdes med dagsverk av församlingen. Skolmästaren skulle hålla en noga tillsyn så att 

bygget blev ordentligt och noggrant gjort. I de handlingar som undersökts fram till 1840 har 

skolmästare Westerlind haft det svårt ekonomisk och någon vidare löneökning fick han inte 

för det arbetet han utförde vilket framkommer i ett brev där han uttrycker sin missnöjdhet.39F

40  

Hur många lärare församlingen hade har varit svår att utläsa från protokollen och 

handlingarna. I socken fanns skolmästare Westerlind som enbart vad det framkommer i 

dokumenten undervisade fattigskolan och sedan omnämns ytterligare att det åtminstone fanns 

en lärare till som undervisade de övriga barnen i de olika rotarna. Lärarna blev finansierade 

av kyrkans magasininrättning och fattigfond men också av ståndspersoner. Exakt hur mycket 

de fick betalt i lön, spannmål och boende har inte framkommit eller gått att utläsa.40F

41  

Utöver skolmästare och lärares finansiering behövdes undervisningsmaterial köpas in till 

skolorna. Undervisningsmaterialet var i form av böcker, tabeller, bänkar och annat dylikt som 

kunde behövas vid undervisning. Materialet skulle finansieras av sockens gemensamma kassa, 

då det inte gick att få allt ifrån välgörenhet.41F

42  

7.3 Hur utvecklades skolväsendet i Nysunds socken? 

Innan ett skolväsende växte fram såg pastorn och klockaren i socken till att barnen tog del av 

husförhören. Nu utvecklades det första steget mot att lära sig både läsa och skriva samt att de 

redan här fick lära sig om kristendomskunskap. För att få hjälp med undervisningen kunde de 

gå till klockare som skulle hjälpa dem. Strax därefter utvecklades skolväsendet i Nysunds 

socken. I socken enligt sockennämndens och sockenstämmans protokoll och handlingar skulle 

både rik som fattig få ta del av undervisningen. Till de fattigas undervisning hade advokat 

Wallenstam skänkt en fattigfond som skulle ge dem möjlighet att få undervisning. Som 

tidigare beskrivits sattes de fattiga i samma skola hos skolmästaren Westerlind. Till 

                                                           
39 Sockenstämman och sockennämndens protokoll och handlingar (1819–1839) Nysunds kyrkoarkiv, 
Se/ULA/11131/K I/7. Bild 71ff. 
40 Sockenstämman och sockennämndens protokoll och handlingar (1814–1853) Nysunds kyrkoarkiv, 
Se/ULA/11131/K I/6. Bild 179ff. 
41 Sockenstämman och sockennämndens protokoll och handlingar (1819–1839) Nysunds kyrkoarkiv, 
Se/ULA/11131/K I/7. Bild 106. 
42 Sockenstämman och sockennämndens protokoll och handlingar (1819–1839) Nysunds kyrkoarkiv, 
Se/ULA/11131/K I/7. Bild 108. 



Anna Fredriksson 931105-0166 HI3040 

20 
 

fattigskolan framkommer det av handlingarna och protokollen att även vissa sjuka från 

Billinge i Nysunds socken sändes till, för att tillsammans med de fattiga få undervisning.42F

43   

Vid 1700-talets slut och innan 1830 framkommer det inte vart undervisningen ägde rum för 

övriga barn som inte tillhörde de fattiga eller sjuka. En tanke som jag har är att undervisningen 

framförallt borde ligga centralt i närheten av kyrkan eller Sunds gård. Avståndet mellan kyrkan 

och Sunds gård är cirka en kilometer. Eftersom de var drivande i processen att utveckla ett 

skolväsende skulle ett skolväsende troligtvis kunnat ha utvecklats däromkring.   

I protokollet som skrevs ned 1830-1832 framkommer det att Nysunds socken är indelad i 7 så 

kallade läserotar. Dessa är Fågelåsen, Ölsboda, Ödestorp, Sinnerud, Lämnås, Eng och 

Håkanbol. I varje läserot bedrevs undervisningen i 6 veckors perioder. Det innebar att läraren 

skulle hinna med att undervisa flera olika läserotar.43F

44 Om dessa läserotar fanns innan 1830-

talet har inte framkommit i protokollen och handlingarna.  

Skolväsendet har förändrats en del enligt sockenstämman och sockennämndens protokoll och 

handlingar. 1831 införde ledamöterna i församlingen i skoldirektionen en ambulatorisk 

växelundervisnings metod som majestät konungen nådigt upprättat efter det reglemente som 

fanns på den här tiden. Det var med anledning till att det fanns tjugo paragrafer om 

undervisningsmetoden som Nysunds socken fann metoden lämpliga att införa. Alla skolor i 

socken, till och med fattigskolan skulle införa den ambulatoriska växelundervisningsmetoden. 

Metoden enligt sockenstämmans och sockennämndens protokoll och handlingar förändrades 

inte innan 1842 utan behöll sin form.44F

45  

7.4 Hur bedrevs skolundervisningen? 

Skolundervisningen enligt sockenstämmans och sockennämndens protokoll och handlingar 

bestod först och främst av läsundervisning, skrivundervisning, kristendomsundervisning och 

sång. Innan beslutet om en fattigskola utvecklades stod prästen men framförallt klockaren för 

undervisningen. När fattigskolan och skolan togs i bruk var det skolmästaren och läraren som 

ansvarade för skolundervisningen. All skolundervisning kontrollerades av pastorn som såg till 

att anordna en examen för skolbarnen. I och med att en förändring växte fram under 1830-talet 

med att införa en ambulatorisk växelundervisning, skärptes bland annat kraven på att föra 

                                                           
43 Sockenstämman och sockennämndens protokoll och handlingar (1819–1839) Nysunds kyrkoarkiv, 
Se/ULA/11131/K I/7. Bild 73ff. 
44 Sockenstämman och sockennämndens protokoll och handlingar (1819–1839) Nysunds kyrkoarkiv, 
Se/ULA/11131/K I/7. Bild 144. 
45 Sockenstämman och sockennämndens protokoll och handlingar (1819–1839) Nysunds kyrkoarkiv, 
Se/ULA/11131/K I/7. Bild 107 & 154ff. 
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noggranna anteckningar vid alla examinationer. Dessa examinationer granskades sedan av 

sockenstämman vid den årliga valborgsmässoaftonen. Då framkom det vilka som tagit del och 

respektive inte del av undervisningen. Enligt protokollen och handlingarna får inte barnen tas 

ifrån skolan utan en giltig anledning. Om det hände kunde pastorn bestraffa barnet med en 

varning. Därför blev det viktigt att läraren hela tiden anmälde frånvaro på de elever som inte 

tagit del av undervisningen fullt ut till pastorn.45F

46 

Undervisningen som eleverna skulle få ta del av under växelundervisnings metoden bestod av 

innanläsning av både latin och svenska, bibliska, kristendomskunskap, modersmålets 

skrivning, räknekonst och kyrkosång. Varje morgon inleddes med att be en gemensam bön 

och på eftermiddag avslutades övningarna i skolan med att läsa ett kapitel i bibeln som efter 

det avslutades med bön. Barnens skolgång var som ovan nämnt uppdelad i sex veckors 

perioder. Under den ljusare tiden gick barnen i skolan från klockan åtta på morgonen till 

klockan sex på eftermiddagen. Under den mörkare perioden gick barnen i skolan från klockan 

nio på morgonen till klockan fyra på eftermiddagen. När det var dags för middag kunde det 

vare ett uppehåll på en och en halv timma mitt på dagen.46F

47   

7.5 Hur var skolornas infrastruktur? 

Skolorna och undervisningen var i Nysunds socken relativt god, av vad som framgått i 

protokollen och handlingarna. Det har berott på att det funnits olika fonder som kunnat bekosta 

undervisning även för de som var fattiga och egentligen inte hade råd. Att ge alla möjlighet 

till undervisning tyder på att infrastrukturen i bygden har varit god. Så småningom blev socken 

uppdelad i sju läserotar. Det tyder också på att socken ville se till att alla barn fick ta del av 

undervisningen, och på så sätt utvecklades den relativt nära deras boställe.47F

48  

Även fast protokollen och handlingarna visar på en god infrastruktur verkar lärarna i socken 

ha haft det svårt. Skolmästaren Westerlind i Bäckelid som undervisade fattigskolan hade 

skickat in ett brev eller handling till sockenstämman där han förklarar sin missnöjdhet över att 

hans lön inte var tillräcklig. Han vidareutvecklar sitt resonemang i texten med att han knappt 

hade några kläder att ha på sig när han skulle undervisa vilket han förklarade med att han 

behövde tyg eller pengar för att själv kunna väva sig kläder. Annars kommer han snart att gå 

                                                           
46 Sockenstämman och sockennämndens protokoll och handlingar (1819–1839) Nysunds kyrkoarkiv, 
Se/ULA/11131/K I/7. Bild 89ff. 
47 Sockenstämman och sockennämndens protokoll och handlingar (1819–1839) Nysunds kyrkoarkiv, 
Se/ULA/11131/K I/7. Bild 140ff.  
48 Sockenstämman och sockennämndens protokoll och handlingar (1819–1839) Nysunds kyrkoarkiv, 
Se/ULA/11131/K I/7. Bild 144. 



Anna Fredriksson 931105-0166 HI3040 

22 
 

naken beskriver han. Han skriver också att hans ersättning i både lön och mathållning inte är 

tillräcklig. Han ger förslag på att han vill ha 33 riksdaler vilket jag tolkar som att han vill ha 

under ett år. Om han skulle bli beviljad den här summan beskriver han med ”mycket 

tacksamhet och synnerligt förnödelse skall emottaga”. Om han inte skulle bli beviljad mer 

pengar skriver han att han istället vill ha mer spannmål och jord som han kan bruka.48F

49  

Skolmästaren skriver att han vill kunna klara sig ett helt år och inte behöva låna av den ena 

för att sedan kunna betala den andra. Om han blev beviljad den summan kunde han köpa sig 

en ko då han nyligen mist sin. I sista delen uttrycker han sig att det var här han vill tillbringa 

sina dagar men om han ingen hjälp kommer få kanske han kommer att behöva flytta.49F

50  

 

8. Diskussion 

Syftet med min studie har varit att ta reda på och synliggöra hur genomförandeprocessen om 

hur ett skolväsendes framväxt och utveckling har sett ut mellan 1764–1842. Med hjälp av 

Bourdieus teoretiska utgångspunkter ska jag diskutera resultatet i relation till studiens 

frågeställningar samt i relation till den tidigare forskningen.  

Studien visar att ett skolväsende under 1700-talets sista decennier började växa fram. Med 

hjälp av Bourdieus begrepp synliggörs detta genom att det fanns ett så kallat fält där 

skolväsendets process ägde rum. På det här fältet kan man i protokollen och handlingarna 

utläsa att det främst var kyrkan och ståndspersonerna som utövade inflytande i fältet och såg 

till att ett skolväsende växte fram. Det var främst en person vid namn Arvid Wallenstam på 

Sunds gård som skänkte en summa pengar som gick till att inrätta den första skolan. 

Tillsammans med kyrkan såg han till att skolväsendet drevs runt. Kyrkan har alltid haft en 

central roll när det kommer till undervisning, fast då i form av husförhör. Det som går att 

urskilja är att advokat Wallenstam satte sin prägel på socken. Enligt Bourdieus tankar kan 

Wallenstam ses som en slags agent som påverkade bildningen hos både rika, sjuka och fattiga 

i Nysunds socken.  

Den generella bilden som Islings forskning visar på är utbildning till stor del är en klassfråga. 

Framförallt innan folkskolans införande var det de högre priviligierade klassernas barn som 

hade råd med utbildning. Fattiga fick möjligheten att gå i skolan först när folkskolan blev 

                                                           
49 Sockenstämman och sockennämndens protokoll och handlingar (1814–1853) Nysunds kyrkoarkiv, 
Se/ULA/11131/K I/6. Bild 179ff. 
50 Sockenstämman och sockennämndens protokoll och handlingar (1814–1853) Nysunds kyrkoarkiv, 
Se/ULA/11131/K I/6. Bild 179ff. 
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obligatorisk att införa i varje kommun och socken 1842. Det här är något som skiljer sig från 

forskningen om Nysunds socken. Advokat Wallenstam menade på att utbildning skulle vara 

till för både rik som fattig. Därför skänkte han en summa pengar för att ge alla möjligheten att 

ta del av utbildning. Isling beskriver också att under 1830-talet krävde bondeståndet att 

folkskolan skulle bekostas med allmänna medel. Dels berodde det på att bondeståndet tyckte 

att alla borde få tillgång till utbildning och att det inte enbart ska vara en klassfråga.50F

51 Det här 

tyder enligt resultatet på att Nysunds socken hade en relativt god infrastruktur och menade på 

att utbildning inte ska vara en klassfråga. Det här skulle jag vilja påstå är något nytt som inte 

har gått att utläsa i den tidigare forskningen att fattiga redan under 1700-talets sista decennier 

fick ta del av utbildning med en egen skolmästare i en agrar bygd. Enligt Bourdieus teori om 

habitus blir inte habitus lika framträdande i Nysunds socken. Det beror på att alla fick ta del 

av undervisningen både rik som fattig. För att kunna utbilda sig innan 1842 i Nysunds socken 

behövde barnen inte tillhöra ett visst habitus som Islings forskning visar.  Däremot blev barnen 

indelade i fattigskola och i läserotar. Det tyder på att fattiga hade en form av habitus och de 

andra en annan som är väl kopplat till deras livsstil och vilket socialt skikt de kom ifrån.  

Habitus är något som inte bara förekommer hos de fattiga och sjuka enligt resultatet. Habitus 

har också gått att urskilja i uppkomsten av ett skolväsende. Framförallt var det ståndspersoner 

och kyrkan som såg till att ett skolväsende utvecklades. I resultatet är habitus väl 

sammanlänkad med kapital för att ett skolväsende skulle kunna växa fram. Med hjälp av de 

rika ståndspersonerna som Wallenstam, Lövenhjelm och Reinholds, samt kyrkans tillgångar 

kunde en skola och utbildning utvecklas. Dessa personer har haft ett gemensamt intresse att 

vara med och utveckla ett skolväsende för alla barn i socken. Genom donationer och med hjälp 

av magasininrättningen som låg i kyrkans händer möjliggjordes denna process. I Sofia 

Perssons avhandling har det framkommit att det främst varit kyrkan, större godsägare eller 

bruksägare som legat bakom att utveckla ett skolväsende. Så har fallet också varit i Nysunds 

socken. Skillnaden är att Perssons avhandling beskriver att större godsägare och bruksägare 

på landsbygden bara arrangerade en skola för anställdas barn innan 1842. Viktigt var också 

om familjen lät sina barn få gå i skola skulle de kunna bekosta verksamheten själv. Enligt 

Persson blev det därför viktigt att ha ett visst kapital för att kunna gå i skola.51F

52 Kapitalet 

spelade inte lika stor roll i Nysunds socken för individerna då ståndspersoner bekostade deras 

utbildning.  

                                                           
51 Isling (1980), s. 76ff. 
52 Persson (2008). s. 129ff.  
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I Johannes Westbergs studie visar han på hur skolväsendets växte fram i Sundsvallsregionen 

och att det var olika samhälleliga förändringar som låg bakom. Dessa var industrialisering, 

urbanisering eller modernisering.52F

53 I Nysunds socken har det varit svårt att urskilja vad och 

vilka samhälleliga förändringar i ett större perspektiv det var som låg bakom skolväsendets 

process till att växa fram. I resultatet framkom det att socken var agrar, dock hade den ingen 

anmärkningsvärd befolkningsökning eller teknisk revolution ägt rum i socken. Eftersom en 

kyrka hade byggts i socken på 1600-talet, växte en förvaltning fram kring kyrkan och dess 

medlemmar. En tanke som jag har måste vara att förvaltningen och organisationen i socken 

moderniserades, samt att det fanns ståndspersoner som var villiga att hjälpa till med 

skolväsendets utveckling.  

I Johan Wallners avhandling och i Westbergs studie spelade församlingens förvaltning och 

organisationsformer en viktig roll i beslutsprocessen att uppföra skolhus på landsbygden. 

Framförallt var sockenstämman och kyrkostämman drivande i processen enligt dem båda.53F

54 

Lika så var det i Nysunds socken. Sockenstämman var högst drivande i att fatta olika beslut 

som rörde socken. I Nysunds socken såg sockenstämman till att läraren fick någon form av 

lön, att barnen gick i skola, bestämde var undervisningen skulle äga rum, under vilken period, 

hur undervisningsdagen såg ut, samt hur undervisningen skulle bedrivas. Detta visar tydligt 

på att det fanns ett speciellt fält inom kyrkans organisation som var drivande i processen om 

att utveckla ett skolväsende och bestämma om dess utformning. 

I resultatet framgår det att Nysunds socken var uppmärksam på de förändringar som ägde rum 

inom ett skolväsende. Under 1830-talet lät socken införa den så kallade ambulatoriska 

växelundervisningen som var en vanligt förekommande metod under den här perioden. Varför 

socken valde att ta in metoden framkommer inte helt tydligt. Det står att det finns tjugo 

paragrafer om denna metod vilket kan tyda på att den var bra. Jag tror att eftersom de tog hjälp 

av äldre barn som undervisade de yngre sågs metoden som ekonomiskt fördelaktig. På många 

håll runt om i Sverige visar forskning på att införa ett skolväsende var problematiskt då socken 

kunde ha en bristfällig ekonomi. Med hjälp av fler som hjälpte till med undervisningen av de 

yngre kunde den effektiviseras.  

I Kurt Törnvalls avhandling framkommer det att det fanns ekonomiska problem vid införandet 

av ett skolväsende på en agrar bygd. Han beskriver att de ekonomiska resurserna var små och 

                                                           
53 Westberg (2014). s. 134. 
54 Wallner (1938). s. 23ff.  
    Westberg (2014). s. 135f. 
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att sockenstämman ställdes inför stora utmaningar.54F

55 I Nysunds socken visar resultatet på att 

det kan gå att urskilja att ekonomin även här varit begränsad. Även fast socken i stor del 

verkade ha en fungerande infrastruktur där både rik som fattig fick ta del av undervisningen 

var ekonomin begränsad. Framförallt visade det sig i att socken inte hade så många lärare utan 

blev tvungna att undervisa i sex veckors perioder i de olika läserotarna. Det går också att utläsa 

att förhållandena för skolmästaren Westerlind i bostallet i Bäckelid hade det svårt ekonomiskt 

och fick inte så mycket hjälp från sockenstämman och fattigfonden. Han fick hjälp med att 

renovera sitt boställe med dagsverk, men däremot framkommer det att han hade det svårt 

ekonomiskt och fick inte tillräckligt med stöd och hjälp från sockenstämman. Detta visar på 

att kapitalet i Nysunds socken generellt sett inte var så stort som det egentligen hade behövt 

vara. Till själva undervisningen i skolan framkommer det att sockenstämman hade satsat på 

att köpa in undervisningsmaterial vilket kan tyda på att barnen fick en relativt god 

undervisning även fast övriga förhållanden inte alltid var de bästa.  

För vidare forskning kring ämnet som har valts finns många intressanta sätt som området kan 

vidare studeras på. Det skulle framförallt vara intressant att studera hur socken utvecklades i 

och med att folkskolan infördes 1842. Det skulle vara intressant att studera om det krävdes 

några större förändringar i socken till skillnad från den undervisning som redan bedrevs. Det 

som redan går att urskilja ur resultatet var att Nysunds socken låg lite i framkant med att se till 

så att alla barn gick i skolan. Annars kunde så kallade varningar delas ut. En varning började 

framförallt delas ut till barn som inte deltog i undervisningen i folkskolan. I Nysunds socken 

togs detta system i bruk tidigare än på övriga ställen i Sverige. Ett annat intressant steg att 

studera hade varit nedläggningsprocessen av skolorna. Jag vet av egen erfarenhet att det har 

funnits sex skolhus i socken och på 1960-talet fanns endast en skola kvar som också blev en 

grundskola.  

 

9. Sammanfattning 

Ansatsen med den här studien har varit att studera skolväsendets framväxt och genomförande 

process innan 1842. Studien har avgränsats till åren 1764–1842. En textanalys har använts för 

att kunna ta fram resultatet från handlingarna och protokollen. Bourdieus teori har också 

använts för att belysa de viktiga processerna som ägt rum. Huvudresultatet visar på att det var 

fullt möjligt att utveckla ett skolväsende redan under 1700-talets sista decennier i en agrar 

                                                           
55 Törnvall (1982). s. 16. 
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bygd. Utbildning i socken har legat i kyrkans intresse. Kyrkan fick hjälp att utveckla 

skolväsendet från att ha varit husförhör till att få en mer ordentlig undervisning med lärare. 

Hjälpen fick de av advokat Wallenstam på Sunds gård men också av Engs sätteris ägare 

Lövenhjelm och Håkanbols gårds ägare Reinholds. Främst var det Wallenstam som 

tillsammans med kyrkan bidrog till att utveckla det första steget mot ett skolväsende. För att 

utvecklingen skulle gå vidare fick de så småningom hjälp av fler ståndspersoner. Tillsammans 

med kyrkan har Nysunds socken lyckats upprätthålla ett skolväsende där både rik som fattig 

fick möjligheten att gå i skola. Nysunds socken låg i framkant med att utveckla utbildning till 

alla barn i jämförelse med många andra socknar i Sverige under denna period. De hade som 

sagt lyckats utveckla en välfungerande administration under både 1700-talet och 1800-talet 

som såg till att barnen examinerades och gick i skola. Noggranna kontroller fördes av kyrkan 

som såg till att barnen gick i skola. Genom de här processerna visade framförallt kyrkan att 

utbildning var något som var viktigt i den här socken. Lika så låg de i tiden med att utveckla 

skolan till en ambulatorisk växelundervisningsmetod. Enligt protokollen och handlingarna ska 

metoden ha bestått ända fram till 1842.  
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11. Bilagor 

Bilaga1. 

 

Handlingen beskriver en donation som advokat Arvid Wallenstam på Sunds gård skänkte 

under sin livstid i ett testamente år 1764. Handlingen beskriver att pengarna skulle gå till 

fattiga barns utbildning. 
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Bilaga 2.  

 

Protokollet beskriver vad barnen undervisades i och att socken var uppdelat i sju läserotar, där 

det beskriver vilka orter som tillhörde varje läserot. 
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