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Abstract 
 
Syftet med denna uppsats är att undersöka det sociala rekryteringsmönstret bland kvinnliga 
elever vid Falu folkskollärarinneseminarium under perioden 1876-1948. Källmaterialet utgörs 
av uppgifter om faderns yrke hämtade ur seminariets matriklar. Uppsatsen syftar också till att 
jämföra resultatet med en liknande kartläggning av de manliga seminaristerna vid Karlstads 
folkskollärarseminarium, detta för att söka utröna huruvida den vedertagna uppfattningen om 
skillnaderna i socialt rekryteringsmönster mellan könen stämmer. Resultatet visar att de 
kvinnliga seminaristerna kom från skilda sociala förhållanden. Även om flertalet rekryterades 
ur samhällets mellanskikt, så hade anmärkningsvärt många jordbruks- eller arbetarbakgrund, 
framför allt under undersökningsperiodens tidigare skede. Vidare framkom att 
folkskollärarna, såväl kvinnliga som manliga, i första hand rekryterades ur vad som i 
undersökningen benämns som Socialgrupp 2. Vissa olikheter mellan de två seminarierna 
kunde dock påvisas, vilket kan förklara tidigare forsknings ställningstaganden. De mest 
påtagliga var, att kvinnorna oftare hade fäder som var egna företagare eller tjänstemän, medan 
de manliga seminaristerna i större utsträckning kom från lantbrukar- eller arbetarhem. 
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1 Inledning 
 

Skolan, dess innehåll och inriktning är ett alltid lika aktuellt ämne i diskussionerna kring 

samhällets uppbyggnad. Inför varje val innehar frågor gällande utbildning en av de mer 

centrala positionerna i meningsutbytet mellan olika partier. Skolfrågornas relevans visar sig 

också i de läroplaner som ständigt omarbetas och omformuleras. Detsamma gäller 

utbildningen av dem som skall förmedla skolans innehåll till eleverna. Lärarutbildningen har 

sedan införandet av allmän skolplikt genomgått övergripande förändringar. Hand i hand med 

dessa förändringar har också läraryrkets förutsättningar och lärarnas uppdrag i samhället 

upplevt omdaningar i lika hög grad. Christina Florin, professor i historia vid Stockholms 

universitet, talar om tre förändringsprocesser inom läraryrket, en feminiseringsprocess, en 

professionaliseringsprocess samt en statlig byråkratiseringsprocess.1

 

Vi har i vårt land en lång tradition av läsundervisning, även om den till en början utfördes 

under mer eller mindre oorganiserade former. I och med införandet av en offentlig folkskola 

år 1842 uppstod ett behov av en enhetlig lärarutbildning för folkskollärarna. De kom att få sin 

utbildning vid folkskoleseminarier, vilka till en början endast var öppna för manliga 

studerande. Först 1859 fick kvinnor tillträde till seminarierna. Vilka var då dessa män och 

kvinnor som sökte sig till läraryrket? Den allmänna uppfattningen är, att de manliga 

seminaristerna i huvudsak hade bondebakgrund, många hade också fäder som var hantverkare 

eller kom från arbetarhem. De seminarier som riktade sig till kvinnor, anses däremot ha 

rekryterat sina lärarstuderande ur medelklassen.2  

 

Samtidigt som folkskolorna växte fram, ökade också antalet småskolor. I småskolan kom så 

småningom andelen kvinnliga lärare att dominera kraftigt, och det var här som 

feminiseringsprocessen av läraryrket började.3 Denna feminiseringsprocess spred sig sedan 

till folkskollärarkåren och resultatet av den ser vi idag, då antalet kvinnliga lärare i den 

svenska skolan vida överstiger antalet manliga. Men trots att yrket under lång tid dominerats 

av kvinnor, så har historieskrivningen främst kommit att handla om de manliga 

folkskollärarna. Kvinnorna har, som inom så många andra forskningsområden, hamnat i 

                                                 
1 Florin, Christina, Kampen om katedern. Feminiserings- och professionaliseringsprocessen inom den svenska 
folkskolans lärarkår 1860-1906, Umeå, 1987, s 15. 
2 Hartman, Sven G, Lärares kunskap. Traditioner och idéer i svensk undervisningshistoria, Linköping, 1995, s 
80. 
3 Hartman, 1995, s 84. 
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skuggan av männen. Ytterligare motivering av ämnesval är egentligen överflödigt. Jag vill i 

denna uppsats undersöka huruvida antagandet om de kvinnliga folkskollärarnas sociala 

bakgrund stämmer överens med verkligheten. Min förhoppning är att denna undersökning av 

de inskrivna vid Falu folkskollärarinneseminariums sociala rekryteringsbas skall lägga 

ytterligare en pusselbit till kunskaperna om en av våra viktigaste och över tid mest 

omdebatterade institutioner. Vill man sedan placera analysen i ett större sammanhang, blir det 

också intressant att jämföra resultatet med en studie av manliga seminaristers sociala 

bakgrund. Detta för att se om det generella antagandet om skillnaderna mellan kvinnors och 

mäns sociala rekryteringsbas stämmer. 

 
 
2 Syfte och frågeställningar 
 

Syftet med denna uppsats är således att undersöka den sociala bakgrunden hos de studerande 

vid Folkskollärarinneseminariet i Falun mellan åren 1876-1948, för att sedan kunna göra en 

jämförelse med en liknande undersökning av den sociala rekryteringsbasen bland manliga 

seminarister vid Karlstads Folkskollärarseminarium. För att konkretisera syftet och 

strukturera undersökningen ämnar jag utgå från följande frågeställningar: 

 

• Vilka yrken hade de antagnas fäder? 

• Hur ser fördelningen ut när man kategoriserar fädernas yrken i socialgrupper?  

• Kan man se någon förändring i det sociala rekryteringsmönstret över tid? 

• Vilket resultat ger en jämförelse mellan manliga och kvinnliga seminaristers sociala 

rekryteringsbas, och i vilken mån stämmer resultatet överens med den vedertagna 

uppfattningen om folkskollärarnas och folkskollärarinnornas sociala härkomst? 

 

 

3 Material, tillvägagångssätt och avgränsningar 
 

Undersökningen är av kvantitativ art genom att den bygger på mätbara uppgifter hämtade ur 

matriklar från Folkskollärarinneseminariet i Falun.4 Den ena inrymmer åren 1875-1914, 

                                                 
4 Matriklar för Falu folkskollärarinneseminarium, 1875-1914, Volym D1b:1 samt 1914-1948, Volym D 1b:3. 
Falu folkskollärarseminariums arkiv, förvaras på Landsarkivet i Uppsala. 
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medan den andra omfattar perioden mellan 1914 och 1948. Matriklarna innehåller fakta 

rörande den inskrivnas födelseort och/eller hemort, födelsedatum, faderns yrke, tidigare 

tjänstgöring, tidigare studier, examensdatum samt vilken typ av examen som erhållits. Vidare 

finns en kolumn för övriga upplysningar, till exempel om eleven avbrutit studierna eller flyttat 

till annat seminarium. Vid en undersökning av folkskollärarinnornas sociala rekryteringsbas 

är det dock uppgifterna om faderns yrke som utgör primärmaterialet. 

 

För att göra mängden data greppbar har vissa avgränsningar gjorts. Eftersom utfallet är tänkt 

att jämföras med en liknande analys av de inskrivna studenterna vid Folkskollärarseminariet i 

Karlstad5, kommer upplägget i den mån det är möjligt att följa ramarna för denna. Vissa 

skillnader finns dock. Karlstaduppsatsen behandlar perioden från 1860 till 1940, alltså 80 år. 

För att anpassa datamängden till lämplig storlek har författaren sedan valt att analysera de 

årtal under varje tioårsperiod som har slutsiffra 6, 7 och 8, den faktiska avgränsningen blir 

följaktligen 1866-1938. Totalt har 723 enheter kontrollerats. Eftersom seminariet i Falun 

öppnade år 1875, faller det sig naturligt att flytta fram hela undersökningen tio år. Den 

tidsmässiga avgränsningen blir således 1876-1948. Även här kommer de år som har slutsiffra 

6, 7 eller 8 att granskas. Totalt rör det sig här om 922 enheter. När man som här, av 

tidsmässiga eller andra skäl, väljer att inte gå igenom hela materialet finns förstås alltid en 

viss risk att resultatet blir missvisande. Men eftersom nedslagen utgör en tredjedel av 

perioden, eller 24 av 73 år, och är väl spridda över tid, så bedömer jag de resultat som 

framkommer som generaliserbara för hela perioden. 

 

Det bör tilläggas att en fullständig kartläggning av den studerandes sociala bakgrund skulle 

kräva detaljerade uppgifter om familjens inkomster, markinnehav eller förmögenhet. En 

lantbrukare, till exempel, kan i praktiken innebära allt från en storbonde till en småbrukare 

med en jordlott precis tillräckligt stor för att försörja familjen. Dessutom skulle uppgifter 

behövas om föräldrarnas eventuella utbildningar, men sådana saknas också i materialet. En 

del slutsatser kan förstås dras utifrån faderns sysselsättning, då vissa yrken kräver en särskild 

typ av utbildning. Ett sådant arbete skulle emellertid bli alltför omfattande för en uppsats av 

den här storleken, om det ens är möjligt att genomföra. I stället får de ovan nämnda 

uppgifterna om faderns yrke vara tillräckliga som bas för undersökningen, vilket å ena sidan 

                                                 
5 Lövgren, Patrik, Blivande folkskollärare. En social rekryteringsstudie av inskrivna män vid Karlstads 
folkskollärarseminarium, opublicerad seminarieuppsats, Karlstad, 2006. 
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gör bilden ofullständig genom att detaljerade uppgifter om lärarstudenternas bakgrund saknas, 

å andra sidan gör analysen jämförbar med liknande undersökningar som gjorts.  

 

Den kvantitativa ansatsen till trots, såväl tolkningen som bearbetningen av materialet innebär 

att författaren gör vissa ställningstaganden. När det gäller kategoriseringen av det insamlade 

materialet i yrken och socialgruppstillhörighet ämnar jag använda mig av historikern Sten 

Carlssons klassificeringsmodell hämtad ur Samhälle och riksdag, del 1, där han analyserar 

den sociala omgrupperingen i Sverige efter 1866.6 Även här motiveras valet av 

tillvägagångssätt utifrån ovan nämnda uppsats från Karlstad. För att resultaten skall bli 

jämförbara, krävs naturligtvis en likvärdig kategorisering av insamlad data. Emellertid finns 

en medvetenhet om att problem trots detta kan komma att uppstå när det gäller 

kategoriseringen. Genom att kontinuerligt diskutera och redogöra för de ställningstaganden 

som görs, bör oklarheter i möjligaste mån kunna undvikas.  

 

För att undvika felaktigheter har jag valt att utelämna de enheter där handstilen gjort det 

omöjligt att med säkerhet fastställa faderns yrke. Då det endast rör sig om ett fåtal, närmare 

bestämt 23 stycken, anser jag det inte påverka resultatet, men det bör ändå nämnas. År 1878 

erhöll femton av de studerande enbart småskollärarinneexamen. Jag har ändå valt att räkna 

med dessa i underlaget, eftersom undersökningen gäller de inskrivnas sociala bakgrund, det 

vill säga ur vilka samhällsgrupper seminaristerna rekryterades. Åren 1937-1938 samt 1946-

1948 delades i materialet seminaristerna in i två grupper, en lärarinnelinje och en studentlinje. 

I en studie av till exempel utbildningens längd eller dignitet skulle dessa uppgifter kunna vara 

av vikt, men för ifrågavarande ämne saknar det relevans, varför jag har valt att bortse från 

detta enligt principen ovan. Av samma anledning har jag inte heller tagit hänsyn till huruvida 

de studerande fullföljt sina studier eller ej. 

 

Det undersökta källmaterialet svarar väl emot syftet med undersökningen, det vill säga 

materialet är relevant för problemställningen. Undersökningen mäter vad den är avsedd att 

mäta, vilket innebär att validiteten får anses som god. Konsekventa kategoriseringar, samt 

kontinuerliga diskussioner som motiverar dessa, borgar sedan för en hög reliabilitet. 

 

                                                 
6 Carlsson, Sten, Den sociala omgrupperingen i Sverige efter 1866, i Samhälle och riksdag, del 1, Thomson 
Arthur (red), Stockholm, 1966. 
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4 Disposition 
 

Uppsatsen består av tio kapitel. Efter de inledande kapitlen där uppsatsens syfte beskrivs och 

material, tillvägagångssätt och avgränsningar redovisas följer ett avsnitt där tidigare forskning 

på området presenteras, kapitel fem. Därefter ges i kapitel sex en utförlig beskrivning av den 

kontextuella bakgrunden, där olika samhälleliga aspekter med betydelse för den fortsatta 

diskussionen tas upp. Kapitel sju innehåller en omfattande men nödvändig genomgång av det 

analysverktyg som används vid tolkningen av källmaterialet. I kapitel åtta redovisas resultatet 

av den empiriska undersökningen. Det nionde kapitlet utgörs av en diskussion där slutsatserna 

av undersökningen jämförs med tidigare forskningsresultat. Detta kapitel omfattar även en 

utvärdering av metodens relevans i förhållande till källmaterialet. Avslutningsvis görs i 

kapitel tio en sammanfattning av uppsatsen.  

 

 

5 Tidigare forskning 
 

Om man vill skaffa sig en överblick över lärarkårens bakgrund i allmänhet är Svenska 

folkskolans historia7, som utkom i samband med att folkskolan år 1942 firade 100-

årsjubileum, en bra väg att gå. Verket består av sex delar och ger en inblick i läraryrkets 

villkor när det gäller lagstiftning, utbildning, löner, pedagogiska diskussioner, facklig 

organisering med mera. Viktigt är dock att komma ihåg, att bakom dess tillkomst ligger 

Sveriges Allmänna Folkskollärarförening, varför en tendensvarning kan vara på sin plats. 

Uppgifterna rörande ämnet för denna uppsats är knapphändiga, men det konstateras i alla fall 

att majoriteten av de studerande vid folkskollärarseminarierna vid 1800-talets mitt var män 

från landsbygden, ”till mer än 90 % söner av bönder och torpare”.8

 

Paul Dahn har i undersökningen Studier rörande den studerande ungdomens geografiska och 

sociala härkomst från 1936 studerat blivande lärares sociala härkomst fram till tiden runt 

1930, med fokus på 1920-talet. Dahn har redovisat seminaristernas sociala härkomst under en 

femårsperiod med avseende på fördelning på socialgrupper. Enligt Dahn kom över hälften 

                                                 
7 Svenska Folkskolans Historia, del 1-6, utgivna av Sveriges Allmänna Folkskollärarförening, red. Viktor 
Fredriksson, Stockholm 1942-1971. 
8 Aquilonius, Klas, Det svenska folkundervisningsväsendet 1809-1860, i Svenska Folkskolans historia, del 2, 
Stockholm, 1942, s 451. 
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från vad som brukar benämnas socialgrupp 2. Knappt hälften av dessa kom från 

lantbrukarhem. En tredjedel av de studerande vid seminariet hade fäder som tillhörde 

socialgrupp 3.9

 

Pedagogen Agneta Linné har i en rapport från 1982 redovisat folkskollärarkandidaternas 

bakgrund från början av 1900-talet fram till mitten av 1920-talet och från slutet av 1960-talet 

och ca tio år framåt. I rapporten framkommer, att vissa skillnader finns mellan de olika 

lärarutbildningsanstalternas sociala rekryteringsmönster. Ett faktum värt att notera, då 

föreliggande undersöknings resultat skall placeras in i ett större sammanhang.10

 

1984 utkom pedagogen Kerstin Skog-Östlins avhandling Pedagogisk kontroll och auktoritet, 

som är en studie av den statliga lärarutbildningens uppgifter baserad på olika typer av 

offentliga dokument kring bland annat folkskollärarutbildningen. I ett kapitel redogör hon för 

de blivande lärarnas rekryteringsbas med avseende på faktorerna kön, ålder, tidigare 

utbildning samt social bakgrund, och det är i första hand den sistnämnda punkten som är av 

intresse för denna uppsats. Förutom att använda sig av andras forskning, har Skog-Östlin 

sammanställt uppgifter från in- och utskrivningsböcker från 1950-talet.11 Visserligen faller 

undersökningen utanför den tidsmässiga avgränsningen för denna uppsats, men den är ändå 

intressant, då författaren också diskuterar utvecklingen från sekelskiftets början och framåt. 

Dessutom baseras kategoriseringen på Sten Carlssons klassificering, vilket också föreliggande 

studie är tänkt att göra. Utifrån materialet har författaren kunnat konstatera, att drygt hälften 

av seminarieeleverna kunde knytas till en slags mellangrupp, vars fäder var företagare och 

tjänstemän inom jordbruk, mindre övriga företagare samt alla övriga tjänstemän. Ca 30 % 

kom från arbetarmiljö, medan knappt 10 % hade fäder som tillhörde samhällets ledande skikt. 

Framför allt två punkter skiljde de manliga och de kvinnliga eleverna åt. Kvinnorna hade i 

något större utsträckning tjänstemannabakgrund, medan männen i några fler fall hade 

                                                 
9 Dahn, Paul, Studier rörande den studerande ungdomens geografiska och sociala härkomst, Lund, 1936. 
Refererad i Skog-Östlin, 1984, s 65. 
10 Linné, Agneta, Arbetslivserfarenhet och klasslärarutbildning. En fallbeskrivning. Rapport 19. 
Forskningsgruppen för läroplansteori och kulturreproduktion. Högskolan för lärarutbildning i Stockholm. 
Institutionen för pedagogik. Refererad i Skog-Östlin, 1984, kapitel 5, not 20.  
11 Uppgifterna härrör från seminarierna i Annedahl, Guldheden, Gävle, Jönköping, Karlstad, Kristianstad, 
Linköping, Luleå, Rostad, manliga seminariet i Stockholm, Växjö, Umeå. Uppgifter saknas från kvinnliga 
seminariet i Stockholm, samt från seminarierna i Falun, Härnösand och Uppsala. 
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arbetarbakgrund. Författaren bedömer dock skillnaden mellan mäns och kvinnors sociala 

bakgrund som marginell.12

 

Christina Florin, historiker vid Stockholms universitet, har i sin avhandling Kampen om 

katedern beskrivit lärarkårens professionaliserings- och feminiseringsprocess 1860-1906 ur 

ett konfliktperspektiv, där fokus legat på kampen mellan könen. När det nya fältet skulle 

erövras uppstod spänningar mellan män och kvinnor, menar Florin. Hon hävdar också att det 

hela komplicerades ytterligare av det faktum att de manliga och de kvinnliga folkskollärarna 

hade olika social bakgrund. Männen var fattiga och kom från bonde- eller arbetarhem, medan 

kvinnorna hämtades ur medelklassen eller lägre medelklassen. Konkurrensen om läraryrket, 

sammanfattar Florin, var följaktligen en kamp mellan könen, men också mellan olika klasser i 

samhället.13

 

Ola Raninge, tidigare studerande vid folkskoleseminariet i Umeå, har tillsammans med John 

Wendel på uppdrag av lärarhögskolan i Umeå sammanställt en redogörelse för 

Folkskoleseminariet i Umeå 1879-1968. Arbetet innehåller uppgifter om seminariets 

tillkomst, organisation, verksamhet, lärare och elever. Av intresse för denna uppsats är främst 

de avsnitt som rör de studerandes sociala bakgrund. Åren 1879-1938 var seminariet öppet 

enbart för kvinnor, från och med 1939 blev det ett samseminarium. Under den förra perioden, 

vilken stämmer någorlunda väl överens med undersökningsperioden för denna uppsats, 

dominerade målsmännens yrkestillhörighet av bönder, hantverkare och handelsmän, men 

också av tjänstemän av olika slag. Bland tjänstemännen var lärarna, främst folkskollärarna, 

den mest framträdande yrkesgruppen.14

 

I boken Lärarinna, kvinna, människa ger Inga Elgqvist-Saltzman, docent i pedagogik och 

projektledare för Rostadsprojektet15, en bild av folkskollärarinneutbildningen i ett 50-årigt 

perspektiv med fokus på dem som utbildades på 1920-talet. Vid undersökningen av de 

antagnas sociala bakgrund har man här, utöver faderns yrke, också tagit hänsyn till moderns 

                                                 
12 Skog-Östlin, Kerstin, Pedagogisk kontroll och auktoritet. En studie av den statliga lärarutbildningens 
uppgifter enligt offentliga dokument kring folkskollärarutbildningen, läroverkslärarutbildningen och 
lärarhögskolan, Stockholm, 1984, s 59-68. 
13 Florin, 1987, s 180. 
14 Raninge, Ola, Folkskoleseminariet i Umeå 1879-1968, Lärarhögskolan, Umeå Universitet, 1984, s 34-35. 
15 Rostadsprojektet inleddes 1982 och var ett samarbete mellan Umeå universitet och Högskolan i Kalmar. 
Projektet syftade till att kartlägga vid Rostadseminariet utbildade lärarinnors livsmönster, utbildning och 
pedagogiska verklighet, med hjälp av dokumentanalyser, enkäter och intervjuer. Projektet finansierades av 
Riksbankens Jubileumsfond. 
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samt tidigare generationers yrke/sysselsättning. Resultatet visar att lärarinnorna kom från 

agrar och lägre medelklassmiljö, vilket man anser förstärker tidigare uppfattningar om 

ämnet.16

 

1996 utkom historikern Margaretha Mellbergs avhandling Pedagogen och det skrivna ordet, 

som delvis syftar till att påvisa hur de förändringar som inträffade i folkskolan under tiden 

1870-1920 befäste folkskollärarsysslan som en yrkesprofession. Mellberg driver tesen att det 

var den avancerade skrivundervisningen i folkskolan som förvandlade skolmäster till 

pedagog. Författaren presenterar också en biografi över folkskollärarkåren under samma 

tidsperiod, där folkskollärarnas sociala bakgrund har undersökts. Utifrån noteringar om 

faderns yrke i matriklar från två årtal, 1889 respektive 1916, delas eleverna in i fyra 

samhällsgrupper; ”överklass och ägarklass”, ”övre medelklass”, ”lägre medelklass” samt 

gruppen ”arbetarklass och obemedlade”. Författaren konstaterar att majoriteten av 

folkskollärarna kom från samhällets mellanskikt, med en klar övervikt på den övre 

medelklassen vars andel ligger på ca 65 %. Den lägre medelklassen och arbetarklassen 

representeras inte i lika stor utsträckning, den förra gruppen utgör 15-20 % medan den senare 

står för 10-15 % av det totala antalet undersökta enheter. Dessa båda grupper ligger dock 

högre än överklassen, vars andel utgör endast några få procent. Det bör påpekas, att ingen 

åtskillnad görs mellan könen, resultatet visar alltså det sammanslagna värdet för både manliga 

och kvinnliga seminarister.17

 

Rykande färsk forskning kommer från Karlstads universitet, där Patrik Lövgren i en C-

uppsats har gjort en social rekryteringsstudie av de män som skrevs in vid folkskoleseminariet 

i Karlstad från 1860-talet fram till 1940-talet. Vid undersökningen framkom, att andelen 

studerande med jordbruksbakgrund sjönk kraftigt, från 55,8 % på 1860-talet till 23,2 % 1940. 

1860 hade vidare den största andelen seminarister fäder med arbetarbakgrund, 60 %, medan 

dessa vid undersökningens slut utgjorde drygt 40 %. En förändring inom denna kategori 

kunde också utläsas, antalet arbetare inom jordbruksnäringen minskar successivt till förmån 

för arbetare inom hantverks- och näringsindustrin. Denna utveckling ser författaren som en 

följd av Sveriges industriella utveckling. Vad gäller socialgruppsindelningen kunde 

författaren konstatera, att den övre socialgruppen var kraftigt underrepresenterad, och att 

                                                 
16 Elgqvist-Saltzman, Inga, Lärarinna, kvinna, människa, Stockholm, 1993, s 23. 
17 Mellberg, Margaretha, Pedagogen och det skrivna ordet. Skrivkonst och folkskollärare i Sverige 1870-1920, 
Göteborg, 1996, s 147-155. 

 8



huvudparten av studenterna kom från de två lägre socialgrupperna.18 Lövgrens uppsats utgör 

en viktig del i denna studie, eftersom syftet delvis är att jämföra resultaten i de bägge 

undersökningarna. 

 

 

6 Bakgrund 
 

För att bättre kunna förstå de diskussioner som förs om yrkesindelning, olika samhällsklasser 

och social rekrytering till lärarstudier, fordras en bakgrundsteckning av det samhälle som 

möjliggjorde denna utveckling. Det krävs en genomgång av hur det dåtida samhället var 

uppbyggt, men också av de idéer och strömningar som genomsyrade samtiden och som 

påverkade människors sätt att tänka, handla och kategorisera omvärlden. 

 

6.1 Sverige under 1800-talet -ett samhälle i förändring 

1800-talet utgör ett omvälvande århundrade på flera områden. Jordbrukets skiftesreformer 

fick konsekvenser, såväl sociala som ekonomiska. Sverige upplevde en väldig 

befolkningsökning, framför allt på grund av kraftigt minskade dödstal. Avkastningen från 

jordbruket ökade, vilket dels hjälpte till att föda den växande befolkningen, men också lade 

grunden för ett agrarkapitalistiskt tänkande. De gamla byarnas gemenskap splittrades och folk 

flyttade in till de växande städerna i takt med att industrialiseringen framskred. 1700-talets 

pietism hade banat väg för de nya folkrörelserna, vilket innebar en minskning av kyrkans 

möjligheter att utöva inflytande över och kontrollera de breda folklagren. En ökad 

sekularisering gick hand i hand med en ökad individualisering, och på den politiska banan 

blev liberalismen den åskådning som vann insteg hos samhällets nya ledarskikt, borgerskapet. 

Den nya tiden krävde nya kunskaper av medborgarna, nu räckte det inte längre att kunna läsa, 

lika viktigt blev det att kunna skriva och räkna.19

 

6.2 Kvinnans roll 

I och med den samhälleliga strukturomvandlingen på 1800-talet kom också kvinnans roll att 

ändras. Medelklassens syn på politik, kultur och vetenskap blev den dominerande, och det 

kvinnoideal som växte fram var deras. Kvinnan representerade känsla, omsorg och dygdighet, 

                                                 
18 Lövgren, Patrik, Blivande folkskollärare –en social rekryteringsstudie av inskrivna män vid Karlstads 
folkskollärarseminarium, Karlstads universitet, 2006. 
19 Hartman, Sven, Lärares kunskap- traditioner och idéer i svensk undervisningshistoria, Linköping, 1995,s 18f. 
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medan mannen stod för det motsatta: förnuft, handling och rationalitet. Från att ha varit en 

betydelsefull del av det förindustriella samhället fick hon finna sig i att i första hand ansvara 

för hemmet och uppfylla sin främsta uppgift; att sätta barn till världen. Kvinnan kom på så 

sätt att förvisas till den privata sfären, medan mannen blev den som hade makten över 

produktionen och representerade familjen i den offentliga sfären.20

 

Under andra halvan av 1800-talet skedde en förändring i könshierarkin. Tidigare hade man 

ansett att könen kompletterade varandra, nu började man istället särskilja könen med 

utgångspunkt från de ”vetenskapligt” belagda biologiska skillnaderna. Nya begrepp som 

underordning och överordning träder fram, där mannen är normen och kvinnan det avvikande, 

svaga könet. Eftersom kvinnans främsta uppgift är den reproducerande, måste hon hållas 

borta från det offentliga livet som ansågs vara alltför krävande. Utbildning eller arbete utanför 

hemmet skulle inverka på hennes möjligheter att uppfylla sin samhälleliga plikt.21

 

Kvinnorna blev under 1800-talet också ett politiskt och ekonomiskt problem. De lagar som 

fanns rörande arvsrätt och kvinnans omyndighet utgjorde ett hinder för att den kapitalistiska 

marknaden skulle få fritt spelrum. Den växande befolkningen hade, tillsammans med andra 

faktorer som till exempel hög giftermålsålder och låg äktenskapsfrekvens, lett till ett ökat 

antal ogifta kvinnor, framför allt ur medelklassen. Dessa ogifta kvinnor måste nu få 

möjligheter att försörja sig för att inte ligga sina manliga släktingar till last. Krav ställdes på 

reformer inom näringslivet gällande kvinnors civilrätt, utbildning och arbetsrätt samt deras 

politiska rätt. Redan på 1850-talet stiftades lagar som reglerade kvinnors anställning i det 

allmänna lägre skolväsendet. 1853 förordnades om kvinnors rätt att arbeta i mindre skolor i 

glesbygden. Kvinnorna hade nu officiellt beretts plats i skolans yrkesvärld.22

 

6.3 Svenskarna –ett läsande folk 

Det var ingalunda så, att det var först i och med införandet av en offentlig skola, som 

svenskarna blev ett läskunnigt folk. I själva verket hade läsundervisningen pågått i flera 

århundraden, alltsedan reformationens genomförande i slutet av 1500-talet. Den svenska 

lästraditionen kan följaktligen kopplas samman med den kyrkliga undervisningstraditionen. 

Påbudet om allmän läskunnighet genom Karl XI: s kyrkolag från 1686 visar att också 

                                                 
20 Johannisson, Karin, Den mörka kontinenten, Stockholm, 1994, s 14-17.  
21 Johannisson, 1994, s 18 f. 
22 Florin, 1987, s 22 f. 
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politiska intressen låg bakom. Hemmet och föräldrarna fick i den kungliga resolutionen från 

1723 det uttalade ansvaret för att lära barn och tjänstefolk att läsa. Prästen skulle sedan, med 

hjälp av klockaren, se till att barnen förstod innebörden i kristendomens huvudstycken. 

Kunskapsnivån kontrollerades vid de årliga husförhören. Misslyckades man med 

läsinlärningen kunde det få stora konsekvenser. Man fick inte ta nattvarden eller gifta sig, 

vilket innebar att man i princip utestängdes från den så viktiga bygemenskapen. För den 

ansvarige husbonden kunde det till och med innebära böter. Kravet på läskunnighet kom alltså 

inte bara från staten, utan också från omgivningen, något som bidrog till att läskunnigheten 

spreds så framgångsrikt bland medborgarna.23

 

Hemundervisningen fortsatte under 1700-talet, men så småningom ökade kravet uppifrån på 

en bredare folkbildning, bland annat för att motverka läseriet. Mot slutet av 1700-talet 

upprättades fasta skolor både i städerna och på landsbygden, så kallade sockenskolor. 

Parallellt med dessa förekom de ambulerande skolorna, där läraren reste omkring och 

undervisade i hemmen. I början av 1800-talet väcktes tanken på en gemensam skola för 

folket. I linje med samhällets omdaning i övrigt kritiserades kyrkans sätt att sköta 

undervisningen. Man ville skapa en medborgarskola och krävde en reformering av hela 

undervisningsväsendet. Ärendet blev återkommande på riksdagarna under hela första halvan 

av 1800-talet. Detta resulterade i att församlingarna utvidgade barnundervisningen och antalet 

skolor ökade kraftigt. År 1841, när beslutet fattades om införandet av en offentlig folkskola, 

hade ungefär hälften av alla församlingar någon form av skola. Läskunnigheten bland 

svenskarna uppskattades till minst 80 %.24

 

6.4 Folkskolans framväxt 

Det finns flera teorier om vad som egentligen låg bakom folkskolans införande. Somliga 

hävdar att den svarade mot de nya kunskapskrav som ställdes på individen i det förändrade 

samhället. Andra menar att den ökade befolkningen och proletariseringen ledde till att staten 

var tvungen att införa en offentlig skola för att kunna kontrollera den farliga underklassen. 

Beslutet om en skola för folket kan också ses som de högre klassernas önskan att kunna 

kontrollera de lägre klassernas socialisation, med förmedlandet av de ”rätta” värderingarna, 

kunskaperna och traditionerna, medan underklassen såg en möjlighet att få hjälp med 
                                                 
23 Johansson, Egil, Den kyrkliga lästraditionen I Sverige, En konturteckning, I: Läskunnighet och folkbildning 
före folkskoleväsendet, Mötesrapport III, Nordiska Historikermötet i Jyväskylä 1981, s 42-46. 
24 Rohdin, Viola & Larsson-Utas, Gunvor, Alla tiders folkskollärarinnor, pionjärer och förbund, Stockholm, 
1998, s 15, Hartman, 1995, s 18, 26. 
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barntillsyn och undervisning.25 Gemensamt för dessa teorier är, att folkskolebarnen blev 

föremål för olika gruppers målmedvetna vilja och strävan att påverka samhällsutvecklingen. I 

detta arbete kom kvinnorna att spela en avgörande roll. En ny pedagogik växte fram, som 

utgick från borgerskapets värderingar om det egna jagets betydelse, vikten av självkontroll 

och skötsamhet, både när det gäller arbete och privatliv.26

 

6.5 Folkskolestadgan 

1842 års folkskolestadga hade som mål att det i varje stadsförsamling och i varje socken 

skulle finnas minst en skola med en utbildad lärare. Ämnena skulle vara läsning, skrivning, 

räkning, kristendom med biblisk historia, geografi, historia, naturkunskap, gymnastik och 

sång. Föreskrifter fanns också gällande lärarnas utbildning och löner. Undervisningen skulle 

ske enligt växelundervisningssystemet, vilket innebär att läraren undervisar några elever, så 

kallade monitörer, som i sin tur undervisar andra. Metoden möjliggjorde för en lärare att ha 

upp till hundra barn i en klass, men samtidigt krävdes också en hård disciplin för att få det att 

fungera.27

 

1840-talets folkskola var inte någon demokratisk skola med likvärdig utbildning. Det fanns 

två kursalternativ, normalkursen och en minikurs med lägre kunskapskrav. Den sistnämnda 

lästes av de fattigaste, av de svagt begåvade och oftast också av flickorna. Det var upp till 

varje skolstyrelse att avgöra vilken kurs som skulle läsas. Folkskolan kom i praktiken att bli 

en form av ”fattigskola”. För de mer välbeställda fanns läroverk och flickskolor att tillgå. 28

 

I mitten av 1850-talet framgick det med all önskvärd tydlighet att intentionerna bakom 

folkskolestadgan hade misslyckats. Året efter folkskolestadgan hade folkskollärarseminarier 

inrättats i alla stiftsstäder, men det tog alldeles för lång tid att få fram utbildade lärare. 

Socknarna hade svårt att uppbringa pengar till byggandet av nya skolhus och avstånden till 

skolorna var ofta stora. Det var också svårt att förankra idéerna om en allmän skola hos folket, 

då många ansåg att barnen gjorde mer nytta hemma än i skolan. Intresset för 

folkundervisningen kom att svalna alltmer, och luckorna i folkskolestadgan utnyttjades flitigt. 

Man fortsatte att använda ambulerande skolor, men närvarofrekvensen var låg. Istället 

fortsatte hemundervisningen i stora delar av landet. Under 1860-talet tvingades man ta till 
                                                 
25 Florin, 1987, s 17 ff. 
26 Florin, 1987, s 12. 
27 Hartman, 1995, s 19-22. 
28 Rohdin & Larsson-Utas, 1998, s 19 f. 
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krafttag för att rädda folkskolan från undergång. Detta skedde genom att staten tog över 

ansvaret för folkskollärarutbildningen i större utsträckning än tidigare.29

 

6.6 Småskolan och läraryrkets feminisering 

Folkskolestadgan förutsatte att barnen, tack vare hemundervisningen, kunde läsa redan innan 

de började folkskolan. I praktiken var det inte lika enkelt då många saknade de förväntade 

förkunskaperna. Först i och med småskolan 1858 blev läsinlärningen en del av det formella 

skolarbetet.30 Inledningsvis fanns plats för både män och kvinnor i småskolan, men efter bara 

några år hade småskolläraryrket till största delen blivit ett kvinnoyrke. Orsakerna till detta är 

flera. För det första befann sig skolsystemet i en kris, både ekonomisk och pedagogisk. Det 

var svårt att rekrytera manliga lärare, framför allt på grund av de låga lönerna. För det andra 

fanns tillgång på billig arbetskraft i form av kvinnor som var i behov av sysselsättning för att 

kunna försörja sig. För det tredje kunde kvinnans bättre kompetens att ta hand om de mindre 

barnen beläggas ideologiskt utifrån könsliga aspekter.31 Småskolan fick nu karaktären av ett 

nybörjarstadium där outbildade, lågavlönade, företrädelsevis kvinnliga lärare undervisade. 

Resultatet blev att man, åtminstone delvis, fick bukt med lärarbristen. Samtidigt skapades ett 

lärarproletariat som i stort sett saknade rättigheter. Som exempel kan nämnas att 

småskollärarinnorna först 1892 fick rätt till pension, 1897 fick de avtalsenlig lön och rätt till 

tjänstebostad. Giftermål eller trolovning ledde ofta till uppsägning.32

 

6.7 Folkskollärarutbildningen 

1843 inrättades alltså folkskollärarseminarier i landets stiftsstäder, med Svenska kyrkan som 

huvudman. Folkskollärarutbildningen var under de första decennierna inte längre än i 

genomsnitt 8-9 månader. Innehållet i undervisningen var ungefär detsamma som i folkskolan. 

Seminaristerna läste samma ämnen, men gick mer på djupet. Genom att agera som monitörer 

fick seminaristerna också praktisk erfarenhet av undervisning. När de gäller de yttre 

förutsättningarna kämpade seminarierna med samma problem som folkskolorna. Lärarna, som 

också var skolmästare i folkskolan, var dåligt utbildade. Det saknades lokaler eftersom inga 

statliga medel hade anvisats till detta. Under 1850-talet minskade antalet sökande till 

                                                 
29 Hartman, 1995, s 22-26. 
30 Johansson, 1981, s 54, Rohdin & Larsson-Utas, 1998, s 21. 
31 Florin, 1987, s 38-40. 
32 Rohdin & Larsson-Utas, 1998, s 21, Florin, 1987, s 42 f.  
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seminarierna, troligen delvis på grund av utbildningens låga kvalitet, vilket också avspeglades 

i folkskolans lärarbrist.33

 

1865 kom en seminariestadga som ökade det statliga inflytandet över seminarieutbildningen. 

Antalet utbildningsorter minskades till nio, och på flera håll byggdes seminariehus. 

Utbildningens innehåll reglerades för att så långt som möjligt undvika lokala variationer. 

Växelundervisningssystemet övergavs för en lärarstyrd undervisning. Utbildningens längd 

ökade till tre år, och tolv år senare, 1877, blev den fyraårig. Under de följande decennierna 

förändrades så sakteliga innehållet i undervisningen. Psykologi och pedagogik gavs större 

utrymme på bekostnad av kristendomslära och utantilläsning. I och med 1914 års 

seminariestadga ökade inträdeskraven till utbildningen. Från att endast ha behövt sexårig 

folkskola eller liknande, krävdes nu realexamen i vissa ämnen. De sökande kunde också gå en 

preparandkurs för att öka sina möjligheter att klara av antagningsproven till seminariet. I 1937 

års seminariestadga infördes kravet på realexamen. Sida vid sida med den formella 

lärarutbildningen fanns också en annan typ av lärarstuderande. Elever med studentexamen 

hade alltid, då de redan förväntades ha förvärvat de teoretiska ämneskunskaperna, haft 

möjligheter att söka sig till folkskollärarseminariet för en snabbkurs i pedagogik. 1916 

infördes formellt en ettårig utbildning för dessa elever. Studentlinjen som den kallades, 

utökades i och med 1936 års seminariereform med ytterligare ett år.34

 

6.8 Kvinnliga folkskollärare och folkskollärarinneseminarier 

Debatten som föregick kvinnornas inträde i folkskolläraryrket skilde sig från den om 

småskollärarinnorna. Kvinnans rätt att undervisa i småskolan grundade sig som nämnts ovan i 

ett skolsystem i kris, folkskolans vara eller icke vara, där ekonomiska argument låg bakom 

beslutet om en ny och billigare lärarkår. Folkskollärarinnornas inträde i yrket var i större 

utsträckning en kvinnopolitisk fråga, dock med bakomliggande ekonomiska intressen. Det 

gällde att få ut de ogifta kvinnorna på arbetsmarknaden, samtidigt som deras löner kunde 

hållas nere med hjälp av försörjningsargumentet. Den offentliga debatten handlade främst om 

kvinnors lämplighet för yrket utifrån tidens uppfattning om kvinnan och hennes egenskaper.35 

Skolreformatorn Per Adam Siljeström gjorde i början av 1850-talet en resa till Amerika, och 

imponerades då av det stora antalet kvinnliga lärare i skolorna där. Vid hemkomsten skrev 

                                                 
33 Hartman, 1995, s 73 f. 
34 Hartman, 1995, s 22, 74 f. 
35 Florin, 1987, s 52 f. 
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han en reseskildring där han framförde kvinnornas förtjänster och fördelarna med att använda 

kvinnor i folkundervisningen på alla stadier: 

 
Derjämte äger qvinnan, öfver huvud taget, onekligen ett stort företräde uti allt, som heter 
samvetsgrannhet och punktlighet, tålamod och ihärdighet, lugn och ordning, puts och fina seder 
och genom alla dessa egenskaper är hon företrädesvis skicklig att skapa en sådan anda och 
upprätthålla en sådan ordning, som hvar och en måste önska se rådande i en skola.[---] Slutligen 
kommer till allt detta, att jämförelsevis lika väl, ja bättre qvalificerade qvinliga lärare kunna 
erhållas mot ett vida lägre arfvode, än manliga. Står denna utväg öppen, så skola säkerligen 
alltid en stor mängd fattiga fruntimmer af bättre uppfostran egna sig åt lärarekallet, och de skola 
finna sig rikligen betalda med ett arfvode, för hvilket det icke är möjligt att erhålla någon manlig 
lärare af ens den sämsta beskaffenhet. Man gör sålunda en icke oväsentlig besparing, på samma 
gång man vinner deras högre bildning och finare seder för skolan.36

 

Lars Johan Hierta, grundaren av Aftonbladet, var den som väckte motionen om att kvinnor 

kunde lämpa sig för arbete i folkskolan. Detta skedde vid riksdagen 1856-1858, då också 

problemen med småskolan diskuterades. Hans argument liknade Siljeströms: 

 
Kvinnornas skönaste bestämmelse var att uppfostra släktet till redlighet och kärlek. Hennes 
mildare sinnelag och större tålamod i förening med större snabbhet i uppfattningen vore 
egenskaper som syntes ägnade att bereda henne en framskjutande plats i undervisningsväsendet. 
Kvinnor med behöriga kunskaper vore därför lämpade som lärarinnor, speciellt vid 
folkskolorna.37

 

Övriga debattörer, bland andra ecklesiastikminister Henning Hamilton, använde sig av 

likartade argument i diskussionerna om varför kvinnorna skulle släppas in i 

folkskolläraryrket. Det stora antalet ogifta medelklasskvinnor, den billiga arbetskraften och 

möjligheten att sprida medelklassens värderingar till de breda folklagren var avgörande. Ett 

annat skäl var att kvinnor redan fanns inom undervisningen. Det förekom att kvinnor ur 

medelklassen öppnade enskilda skolor eller arbetade som guvernanter i förmögnare familjer. 

Dessutom fanns flickskolor och pensioner i flera mindre städer.38  

 

1859 kungjorde så Henning Hamilton att kvinnan skulle få tillträde till folkskolan39, (se bilaga 

1). Året därpå startades de första tre folkskollärarinneseminarierna i Kalmar, Strängnäs och 

Skara. 1865 drogs Kalmar och Strängnäs in och ersattes av Stockholm.40 Det var ingen större 

rusning till de kvinnliga seminarierna till en början, men antalet studerande ökade efter hand. 

                                                 
36 Per Adam Siljeström, Handlingar och skrifter rörande undervisningsväsendet, Norrköping, 1884, s 154-166. 
Citerat i Florin, 1987, s 53. 
37 Citerat ur Rohdin & Larsson-Utas, 1998, s 21. 
38 Florin, 1987, s 53-56. 
39 Rohdin & Larsson-Utas, 1998, s 22. 
40 Florin, 1987, s 32, not 4. 
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Mängden utbildningsplatser reglerades efter efterfrågan, och det var staten som bestämde 

fördelningen mellan könen. Inledningsvis blev de kvinnliga folkskollärarna anställda på 

samma villkor som männen, och med samma lön dessutom, vilket var ovanligt vid den här 

tiden.41 Ett rimligt antagande är, att kvinnornas klassbakgrund bidrog till beslutet att kvinnliga 

lärare skulle ha samma rättigheter som manliga.42  

 

6.9 Falu Folkskollärarinneseminarium 

Vid 1874 års riksdag hade bestämts, att ytterligare två folkskollärarinneseminarier skulle 

öppnas, ett i Kalmar och ett i norra Sverige. Brukspatron W Falk, riksdagsman från Falun, 

argumenterade för att ett av seminarierna istället skulle förläggas till Falun. Efter att Falu 

stadsfullmäktige tillgodosett regeringens krav på att kostnadsfritt upplåta tomt för byggandet 

av seminariet, fastställdes beslutet. Den 28 augusti 1875 öppnades folkskollärarinneseminariet 

i Falun, vilket tidigare under året annonserats i ett högtidligt tillkännagivande. Vid slutet av 

läsåret 1877-1878 utexaminerades de första folkskollärarinnorna från seminariet, de var då 

elva till antalet.43

 

De första åren inhystes seminariet i tillfälliga lokaler, men 1882 flyttades utbildningen till 

nybyggda lokaler, det så kallade ”gamla seminariet”.44 1915 var det återigen dags för flytt, då 

den nya seminariebyggnaden högtidligen invigdes.45 Lyckönskningstelegram erhölls från 

flera håll, bland annat från folkskolläraren och förre ecklesiastikministern Fridtjuv Berg med 

hustru: 

 
”Må från det nya seminariet utgå led efter led av goda, glada,  
hängivna deltagarinnor i arbetet för svenska folkskolan och  
svenska folkets ungdom”46

 

 

6.10 Falun 

För att göra denna bakgrundsteckning komplett krävs en kort beskrivning av Faluns historia, 

dess näringar och ekonomi, det vill säga faktorer som i någon mån kan belysa och förklara det 

sociala rekryteringsmönstret till folkskollärarinneseminariet.  

                                                 
41 Rohdin & Larsson-Utas, 1998, s 21-25. 
42 Florin, 1987, s 56. 
43 Folkskollärarinneseminariet i Falun 1914-1915: II: Den nya seminariebyggnaden, Falun, 1915, s 5-7. 
44 Ibid, s 8-9. 
45 Ibid, s 16-17. 
46 Ibid, s 67. 
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Faluns utveckling är sammanflätad med verksamheten vid Falu gruva. Stadens storhetstid 

inföll under 1600-talet då kopparproduktionen vid Falu Gruva var störst i Europa. Jämsides 

med bergsbruket utvecklades handeln och hantverket i staden. Under 1700- och 1800-talen 

gick verksamheten vid gruvan tillbaka, medan köpmän och hantverkare ökade sin andel av 

näringslivet. 1859 öppnades järnvägen till Gävle, samtidigt som järn- och sågverksindustrin i 

området utvecklades. Parallellt med att kopparhanteringen ändrade karaktär och antalet 

bergsmän minskade, tog Faluns roll som administrations- och skolstad över. Nya offentliga 

byggnader uppfördes, bland andra länscellfängelset 1848, läroverket 1865, det nya lasarettet 

1877 och Östra folkskolan 1880. Från 1909 blev också Falun Dalregementets 

förläggningsort.47

 

Ovanstående kan naturligtvis inte till fullo klargöra rekryteringsmönstret, för detta skulle man 

behöva koppla ihop varje elevs sociala bakgrund med dess geografiska härkomst, men vissa 

yrkesbeteckningar i undersökningen kan kanske få sin förklaring. 

 

 

7 Teoretisk referensram 
 

Källmaterialet består av in- och utskrivningsböcker från Falu folkskollärarinneseminarium. 

När dessa bearbetas är utgångspunkten de uppgifter som finns noterade om faderns yrke. De 

urval och avgränsningar som gjorts har tidigare beskrivits i kapitel tre. Kategoriseringen av 

materialet görs på grundval av Sten Carlssons klassificeringsmodell, som användes i analysen 

av den sociala omgrupperingen i Sverige efter 1866 (se punkt 3). Denna har sedan tolkats, 

dels av Skog-Östlin i avhandlingen Pedagogisk kontroll och auktoritet, men också av Patrik 

Lövgren i en C-uppsats om den sociala rekryteringen till Karlstads folkskollärarseminarium.  

 

Lövgren påpekar att Carlssons modell i viss mån modifierats för att bättre svara mot 

uppsatsens syfte. Föreliggande uppsats syftar delvis till att göra en jämförelse med Lövgrens 

resultat, varför kategoriseringen av de olika yrkena och samhällsgrupperna kommer att följa 

samma mönster som Karlstad-uppsatsen. En utförligare beskrivning av indelningen i yrkes- 

och socialgrupper presenteras i följande avsnitt. 

                                                 
47 Östberg, Axel, Hantverkare i Falun, 1973, s 115 f, Falun, Tage Jandér Produktion i Västerås, 1973, s 11-15. 
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7.1 Klassificering 
Inledningsvis beskrivs här kortfattat Carlssons klassificeringsmodell, vilken sedan följs av en 

genomgång av Lövgrens kategorisering av materialet i yrkesgrupper och socialgrupper. 

Carlsson utgår från två principer när han delar in yrkesutövarna i stora huvudgrupper. Dels 

uppmärksammas näringsgrenen, dels samhällsställningen.48

 

Näringsgrenarna delas in i följande huvudgrupper: 

• Jordbruk. Hit räknas boskapsskötsel, trädgårdsodling, fiske och mejerihantering. 
• Skogsbruk. 
• Industri och hantverk. Till denna näringsgren hör gruvdrift, tillverkningsindustri, byggnads- 

och anläggningsverksamhet, men också gruppen ”personliga tjänster”; frisering, tvätt, 
strykning, sotning m m. 

• Handel. Här ingår varuhandel, bank- och försäkringsväsen, fastighetsförvaltning och 
fastighetsförmedling, förmedlings-, uppdrags- och reklamverksamhet samt hotell- och 
restaurangrörelse. 

• Samfärdsel. Hit hör land-, sjö- och lufttransporter. 
• Offentlig verksamhet. Allmän tjänst (förvaltningstjänst) och fria yrken. Denna näringsgren 

innefattar stats- och kommunalförvaltningar, konstnärlig och publicistisk verksamhet, 
nöjesföretag m m. Hit hör också advokatverksamhet, veterinär- och apoteksväsen. 

• Huslig verksamhet. 
 

Samhällsgrupperna delas in på följande sätt: 

• Företagare inom jordbruket, ofta också kallat bondeklassen. Förutom bönder placeras här 
godsägare, hemmansägare, arrendator, lantbrukare, jordbrukare, trädgårdsmästare, 
djuruppfödare och fiskare. 

• Jordbruksbiträden. Jordbrukarnas hemmavarande söner och döttrar och andra släktingar över 
15 år vilka biträder i jordbruksarbetet. Har en annan social bakgrund och andra 
avlöningsförhållanden än nästa grupp, jordbruksarbetarna. 

• Jordbruksarbetare. Hit räknas drängar, pigor, lantarbetare, trädgårdsarbetare, torpare, 
backstugusittare, lägenhetsägare m fl. 

• Företagare utanför jordbruket. Här bör man ha i åtanke att stora skillnader kan finnas i social 
status mellan större och mindre företagare, även om de ryms inom samma kategori. 

• Akademiker. Hit hör advokater, läkare, tandläkare, men också officerare. 
• Tjänstemän. 
• Arbetare utanför jordbruket.  

 
 

7.2 Yrkesdefinitioner 
De olika yrkesbenämningarna har av Lövgren initialt delats in i följande huvudgrupper och 

underavdelningar, totalt tio stycken: 

 
                                                 
48 Carlsson, 1966, s 10-13. 

 18



1. Jordbruk: Företagare, Tjänstemän, Arbetare 

2. Övriga företagare: Större, Mindre 

3. Akademiker 

4. Tjänstemän: Folkskollärare, Övriga 

5. Arbetare: Inom industri och hantverk, Övriga 

 

Samtliga kategorier kommer i det följande att ges en mer ingående förklaring, där också några 

av yrkesbeteckningarna och titlarna i varje grupp omnämns. Detta för att räta ut eventuella 

frågetecken som kan uppstå när resultatet redovisas. De olika termernas approximativa ålder 

markeras genom att det äldsta påträffade belägget anges inom parentes i anslutning till 

benämningen. 

 

7.2.1 Jordbruk 

Företagare inom jordbruk 

Bonde är en yrkesbeteckning förekom redan på runstenarna och som anses vara en av de allra 

äldsta i vårt land. Termens språkliga betydelse är boende eller bofast i motsats till legohjon, 

trälar m fl. Genom århundradena har en mängd yrkesbeteckningar vuxit fram, som beskriver 

olika typer av äganderätt, skatteplikt, arrenden m m. I denna undersökning är termen 

hemmansägare (1772) en av de mest frekventa, och syftar till brukare av eget hemman, till 

skillnad från dem som arrenderar annans jord. Till den förra gruppen räknades i äldre tid 

också skattebönder eller skattehemmansägare (1765). Var hemmanet nyupptaget användes 

termen nybyggare (1552). Till den grupp bönder som brukar annans jord hör benämningar 

som landbo (1334), landbonde (1380), frälselandbo (1380), brukare (1640) eller arrendator 

(1681). Andra yrkesbenämningar inom jordbruket är godsägare (1733), jordbrukare (1745), 

lantbrukare (1746). En lantman (1474) kan vara såväl godsägare som bonde eller annan 

person med någon form av anknytning till jordbruk.49

 

I denna kategori placeras också ett antal yrkesbeteckningar som av Carlsson benämns som 

företagare inom jordbrukets binäringar. Dessa har vuxit fram i samband med jordbrukets 

specialisering och självhushållets avveckling under de senaste hundra åren. Sådana grupper är 

till exempel trädgårdsmästare (1300-tal), djuruppfödare av olika slag samt fiskare (1436).50

 

                                                 
49 Carlsson, 1966, s 15, Lövgren, 2006, s 20. 
50 Carlsson, 1966, s 29-32. 
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Tjänstemän inom jordbruk 

De större svenska jordbruken kunde ha ganska många anställda och det behövdes någon form 

av arbetsledare, i synnerhet då godsägaren själv var på resande fot. Här återfinns 

yrkesbenämningar som godsförvaltare (1658), inspektor (1716) och lantbruksinspektor 

(1870). Inom kontorssektorn och på det agrartekniska området fanns lantbruksbokhållare 

(1870) respektive lantbruksingenjörer (1857). De sistnämnda kunde arbeta dels i det privata 

jordbruket och dels inom statsförvaltningen. I undersökningen förekommer också 

yrkesbenämningen rättare (1727), vilka befann sig något längre ner på den sociala skalan. 

Under denna avdelning faller också mejeristerna (1864) m fl.51

 

Arbetare inom jordbruk 

Jordbruksarbetare (1870) är ett samlingsnamn som avser de heltidsanställda arbetarna inom 

jordbruket. Stora skillnader fanns dock mellan de olika typerna av arbetare, både numerärt 

och i andra avseenden. De vanligast förekommande är torpare (1402) eller dagsverkstorpare 

(1727). Dessa beskrivs av Carlsson som bönder eller småbrukare av en brukningsenhet, som 

betalar till jordägaren genom avgifter eller dagsverken. Backstugusittarna (1833) bodde ofta 

utanför byn i någon annans stuga, och hade för eget bruk på sin höjd en liten trädgårdstäppa. 

Deras främsta ekonomiska tillgång var deras arbetskraft. En lägenhetsägare (1820) var 

ungefär detsamma som en backstugusittare, skillnaden var att lägenhetsinnehavaren också 

kunde vara en torpare som friköpt sin jord. Statarna (1884) hör också till denna grupp, liksom 

olika yrkesmän inom binäringar till jordbruket såsom snickare, smeder, hovslagare, 

timmermän, kuskar, chaufförer, maskinister (1506). Under denna rubrik faller från 1500-talet 

och framåt också drängar med allehanda prefix, ladugårdspigor (1630), lantarbetare (1770), 

trädgårdsarbetare (1796) och mejeriarbetare (1920).52

 

7.2.2 Övriga företagare 

En företagare definieras av Carlsson som ”en näringsidkare, som driver en av honom själv 

helt eller till betydande del ägd rörelse och som får sina inkomster genom det överskott som 

denna rörelse ger”53. Definitionen medför dock vissa svårigheter gällande gränsdragningarna 

mellan mindre företagare och arbetare. Vissa yrkesmän som saknar fast anställning uppträder 

ibland som egna företagare, och vid andra tillfällen som tillfälligt anställd arbetskraft.  

                                                 
51 Carlsson, 1966, s 37-41. 
52 Carlsson, 1966, s 42-59. 
53 Carlsson, 1966, s 60. 
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Oklarheter finns också när det gäller yrkesbenämningarna. Enligt Carlsson har enkla termer 

såsom skräddare och skomakare dominerat länge, varför det är svårt att skilja på arbetarna och 

deras motsvarigheter bland företagarna, i det här fallet skräddarmästare (1808) och 

skomakarmästare (1621).54 Lövgren har dock valt att konsekvent föra in mästarna under 

företagare och de med enkla yrkesbenämningar bland arbetarna. För att göra denna 

undersökning jämförbar med Lövgrens resultat, kommer samma indelningsprincip att följas. 

 

Övriga större företagare 

Företagarna inom industri och hantverk delades i 1900-talets folkräkning enligt Lövgren in i 

större och mindre företagare. Gruppen större företagare omfattar i Lövgrens undersökning 

fabriks- och bruksägare (1642). I denna undersökning förekommer fabriksägare, fabrikörer 

(1730) och fabriksidkare (1749). 

 

Övriga mindre företagare 

Under denna rubrik ryms företagare inom industri och hantverk, handel, samfärdsel samt 

övriga företagare. Företagarna inom hantverksyrkena kallades förr mäster eller mästare, ofta 

som suffix till yrkesbenämningarna. I denna undersökning förekommer bland annat 

skomakarmästare (1621), byggmästare (1463), bagarmästare och skräddarmästare (1808). 

Företagare inom den äldsta svenska industrin, bergsbruket, utövades av bergsmän (1340). Då 

de flesta bergsmän var av bondestånd och förenade bergsbruket med jordbruk, placeras de 

under denna kategori. Företagare inom handeln benämnes bland annat köpman (1323), 

handlare (1541), handlande (1585), handelsman (1621) och grosshandlare (1641). Handelns 

utveckling har präglats av en fortgående specialisering, vilket gett upphov till yrkestermer 

som möbelhandlare (1758), fiskhandlare (1640) och färghandlare (1755).55

 

7.2.3 Akademiker 

Termerna ämbetsman och tjänsteman har varit benämningar på anställda inom 

statsförvaltningen sedan medeltiden, men från 1700-talet har termen ämbetsman kommit att 

förbehållas högre befattningshavare, i första hand civila ämbetsmän (1769) i departement, 

centrala ämbetsverk och domstolar med juridisk eller kameral utbildning. Man talar också om 

militära och ecklesiastika ämbetsmän, det vill säga officerare och präster. Även 

                                                 
54 Carlsson, 1966, s 61. 
55 Carlsson, 1966, s 60-107. 
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universitetslärare sällar sig till denna grupp.56 I Carlssons framställning kategoriseras dessa 

yrkesbeteckningar som akademiker. I källmaterialet återfinns flera yrkestitlar tillhörande 

denna fraktion, bland annat häradsskrivare (1581), kontraktsprost (1788), kyrkoherde (1345), 

major (1623), kapten (1611), lektor (1254), läroverksadjunkt (1875), läkare (1300-t), 

länsveterinär (1877), apotekare (1511) och tandläkare (1755). 

 

7.2.4 Tjänstemän 

Termen tjänsteman (1345) förekommer inte i de tidigare folkräkningarna i klassificerande 

syfte förrän efter 1940. Gränsdragningen mellan tjänsteman och arbetare baseras då på 

arbetets natur, utbildning, huruvida yrket innebär en befälspost samt om yrkesgruppen är 

ansluten till en tjänstemanna- eller en arbetarorganisation. Som synes är begreppet tjänsteman 

tämligen diffust, vilket innebär problem vid kategoriseringen. Framför allt gäller detta 

särskiljningen mellan företagare och av bolag anställd företagsledare.57 Genom att konsekvent 

använda Carlssons klassificeringar, kan materialet trots detta jämföras med Lövgrens resultat. 

 

Folkskollärare 

Folkskollärarna har i denna undersökning fått bilda en egen grupp. Anledningen är att 

folkskollärarnas utbildningsbakgrund skiljer sig från de lärare som tillhör gruppen 

akademiker. Yrkesbeteckningen är också flitigt förekommande i källmaterialet, såväl i 

Karlstad som i Falun. 

 

Övriga tjänstemän 

Carlsson delar in tjänstemännen i följande grupper: tjänstemän inom skogsbruk, industri och 

hantverk, handel, samfärdsel, offentlig verksamhet samt övriga tjänstemän.58 I föreliggande 

undersökning förekommer yrkesbeteckningar som jägmästare (1551), verkmästare (1438), 

förman (1200-t), försäljningschef (1914), stationsmästare (1856), fjärdingsman (1530), 

länsman (1200-t) och kronofogde (1661). 

 

 

 

 

                                                 
56 Carlsson, 1966, s 108 f. 
57 Carlsson, 1966, s 139. 
58 Carlsson, 1966, s 139-196. 

 22



7.2.5 Arbetare 

Arbetarna i undersökningen skiljer sig från tjänstemännen genom följande definition: en 

löntagare som inte utövar någon tjänstemannafunktion, till exempel den arbetsledande, den 

konstruktiva eller analyserande, den förvaltande eller den merkantila.59 Klassificeringen av 

arbetarna innebär vissa problem, förutom när yrkesbenämningen innehåller suffixet arbetare. I 

övriga fall gäller indelningen som beskrivs under punkt 7.2.2, det vill säga de titlar som 

innehåller ordet mäster eller mästare ordnas under ”Övriga mindre företagare”, medan de 

enklare yrkesbenämningarna placeras i denna kategori. Eftersom undersökningsperioden 

infaller efter skråväsendets avskaffande kan detta innebära att yrkesutövare som innehar den 

enklare beteckningen i själva verket besitter mästarstatus. Följaktligen borde de ingå i 

företagargruppen, men i stället förs de här till arbetarna. På grund av de knappa 

källuppgifterna är detta oundvikligt, och även här får ett konsekvent handhavande borga för 

att reliabiliteten hålls på en fortsatt hög nivå.60

 

Arbetare inom industri och hantverk 

Lövgren har valt att avdela en särskild grupp för arbetarna inom industri och hantverk, och det 

naturliga blir då att använda samma upplägg här. Yrkesbeteckningar som förekommer i 

källmaterialet är gruvarbetare (1720), järnsvarvare (1824), finmekaniker (1926), typograf 

(1801) och murare (1413).  

 

Övriga arbetare 

Under denna rubrik hamnar hos Lövgren alla arbetare utom de inom industri och hantverk. 

Carlsson däremot väljer att placera in de återstående arbetarna i grupperna skogsbruk, handel, 

samfärdsel, offentlig verksamhet, huslig verksamhet samt arbetare av obestämt slag. En så 

pass detaljerad uppdelning skulle i och för sig vara intressant, men är inte nödvändig här. 

Inom denna något vida kategori återfinns yrken som gårdskarl (1877), postiljon (1636), 

lokförare (1899), uppsyningsman (1921) och kyrkvaktmästare (1901). 

 

 

 

 

 

                                                 
59 Carlsson, 1966, s 198. 
60 Lövgren, 2006, s 24. 
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7.3 Social gruppering 
För att bestämma samhällsställning delas yrkena även här in i företagare, tjänstemän och 

arbetare. Lövgren gör följande uppdelning av de tio olika yrkeskategorierna i tre 

socialgrupper: 

 

• Socialgrupp 1: Övriga större företagare, akademiker. 

• Socialgrupp 2: Företagare och tjänstemän inom jordbruk, övriga mindre företagare, 

folkskollärare samt alla övriga tjänstemän. 

• Socialgrupp 3: Arbetare inom industri och hantverk, jordbruksarbetare samt övriga 

arbetare. 

 

I den första gruppen ryms alltså större företagare samt akademiker. Akademikernas plats i 

denna grupp motiveras genom deras särställning på den moderna arbetsmarknaden. 

Mellangruppen i samhället utgörs av övriga företagargrupper och samtliga 

tjänstemannagrupper i undersökningsmaterialet. I den tredje socialgruppen finner vi alla slags 

arbetare.61

 

Det bör uppmärksammas att Lövgren gör en mer distinkt avgränsning när det gäller större och 

mindre företagare utanför jordbruket än Carlsson, som väljer att placera dessa i samma grupp, 

dock med en reservation om svårigheterna med just denna typ av kategorisering. Lövgren 

väljer också att särskilja arbetare och mindre företagare inom sektorn för industri och 

hantverk. Den förra hamnar då i den tredje socialgruppen, medan de mindre företagarna 

hamnar i den mellersta gruppen. De mindre företagarna är enligt Lövgren synonyma med de 

gamla yrkesbeteckningarna mäster och mästare som officiellt upphörde vid skråväsendets 

avskaffande 1864, men som fortsättningsvis kom att användas som statusmärke. Skiljelinjen 

mellan tjänstemän och arbetare utanför jordbruket sammanfaller i allmänhet med den fackliga 

gränsdragningen mellan Tjänstemännens centralorganisation (TCO) och Landsorganisationen 

(LO). 62

 

 

 

 
                                                 
61Lövgren, 2006, s 19 f. 
62 Lövgren, 2006, s 18 ff, Carlsson, 1966, s 10-13. 
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8 Undersökning 
 

I och med införandet av en offentlig skola på 1840-talet uppstod också en ny profession, 

folkskolläraryrket. Till en början var detta männens arena, men efter ett par årtionden 

öppnades också yrket för kvinnor. En generell uppfattning är att dessa kvinnor kom från en 

annan social bakgrund än de manliga folkskollärarna. Genom att undersöka den sociala 

rekryteringsbasen hos de nyinskrivna seminaristerna vid Falu folkskollärarinneseminarium, 

för att sedan jämföra resultatet med en liknande undersökning gjord bland manliga 

seminarister, är det möjligt att diskutera huruvida denna uppfattning stämmer överens med 

verkligheten. 

 

 8.1 Materialöversikt 

Undersökningsperioden sträcker sig från 1876 till 1948. För varje decennium har tre årtal 

utvalts för analys, närmare bestämt de med slutsiffra 6, 7 och 8. Detta innebär att sammanlagt 

24 av 73 år har genomgåtts, eller ca 33 %, vilket bör utgöra ett tillräckligt underlag för de 

slutsatser som dras i följande avsnitt. För att underlätta framställningen kommer värdet av de 

tre åren som representerar varje decennium att räknas samman, vilket innebär att varje 

decennium kommer att utgöra en enhet. 1876, 1877 och 1878 benämns fortsättningsvis 1870 

eller 1870-talet och så vidare. 

 

Totalt ingår 922 seminarister i undersökningen. En översikt över antalet inskrivna där varje 

decennium presenteras för sig enligt ovan ger följande resultat: 

 

Figur 1: Antal nyinskrivna elever vid Falu 
folkskollärarinneseminarium
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 Källa: In- och utskrivningsböcker vid Falu Folkskollärarinneseminarium 
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Av diagrammet framgår att antalet nyinskrivna seminarister var någorlunda konstant under 

.2 Fädernas yrken indelade i olika yrkeskategorier 
derns yrkestillhörighet enligt 

ade efter 

 Antal Procent

undersökningsperiodens första decennier. Under 1870-talet var siffran något högre, 74 

stycken, vilket dock förklaras av det faktum att femton av dess elever tog 

småskollärarinneexamen (se kapitel 3). Under 1910-talet sker en radikal ökning av antalet 

inskrivningar, för att sedan återigen minska under 1920-talet. Under de kommande 

decennierna ökar antalet elever vid seminariet, och kulmen nås på 1940-talet, då hela 303 

seminarister skrivs in vid Falu Folkskollärarinneseminarium. Dessa elever utgör 33 % av hela 

undersökningsmaterialet. Förklaringen till detta ligger troligtvis i att några nyinskrivningar av 

elever inte gjordes under krigsåren 1939-194363, och att det under efterkrigsåren fanns ett 

uppdämt behov av utbildade lärare. Minst antal nyinskrivningar skedde under 1900-talets 

första decennium. 

 

8
De nyinskrivna eleverna har delats in i tio grupper baserade på fa

klassificeringen som beskrivits ovan (kapitel 7). En fullständig förteckning över dessa yrken 

samt antalet yrkesutövare presenteras i en medföljande bilaga (Bil 2). En genomgång av 

samtliga yrken ger följande resultat, där antalet elever inom varje grupp redovisas, men också 

respektive grupps procentuella andel av det totala antalet nyinskrivna seminarister: 

Figur 2: Antal nyinskrivna elever vid Falu folkskollärarinneseminarium fördel
faderns yrke. Summan avser årtal med slutsiffra 6, 7, 8 i varje decennium under 
perioden 1876-1948. 
 

rkesgrupp  Y  
 jordbruk 

   

 

  
Internt bortfall  63 6,8 

Totalt   922 100 
 
 Källa: In- och utskrivningsböcker vid Falu Folkskollärarinneseminarium 
                                                

1. Företagare inom  178 19,3 
2. Tjänstemän ino   9 1,0 m jordbruk
3. Arbetare inom jordbruk  34 3,7 
4. Övriga större företagare  9 1,0 
5. Övriga mindre företagare  125 13,6
6. Akademiker  64 6,9  
7. Tjänstemän – folkskollärare 97 10,5 
8. Övriga tjänste  206 22,3män  
9. Arbetare inom industri och 
    hantverk   90 9,8 
10. Övriga arbetare  47 5,1 
 
Summa   859 93,2

 
63 In- och utskrivningsböckerna för Falu folkskollärarinneseminarium  
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Den i särklass s sg rs a änntörst ruppe v tjäns en utaa yrke n utgö tem nför jordbruket (grupp 7 och 

 materialet. Av dessa är hela 

7 stycken folkskollärare, en siffra som motiverar separationen av denna yrkesgrupp från de 

uppmärksammas att det i inskrivningsböckerna saknas uppgifter 

totala antalet nyinskrivna elever: 

8). Totalt uppgår de till 303 stycken, vilket utgör en tredjedel av 

9

övriga i tjänstemannagruppen. Företagargrupperna utanför jordbruket (grupp 4 och 5) står för 

ca 15 % av de undersökta enheterna, ungefär en lika stor del utgörs av antalet arbetare utanför 

jordbruket (grupp 9 och 10). Av dessa arbetar ca 2/3 inom industri och hantverk. 

 

Vidare kan konstateras att ca 24 % av eleverna har fäder som är verksamma i 

jordbrukssektorn. 4 av 5 inom denna näringsgren är någon form av företagare inom jordbruk, 

vilket innebär ca 20 % av det totala antalet nyinskrivna elever. Akademikerna utgör en liten 

klick, ca 7 %. Det bör även 

om faderns yrke i 63 fall. Då dessa utgör knappa 7 % av hela undersökningsmaterialet 

bedöms det interna bortfallet som försumbart, och anses inte påverka resultatet i någon större 

utsträckning, men det bör ändå påpekas. 

 

8.3 Socialgruppsindelning baserad på faderns yrke 
Genom att dela in de olika yrkesgrupperna i tre socialgrupper enligt modellen i 7.3 erhålls 

följande resultat, angivet i procent av det 

 

Figur 3: Socialgruppsindelning av de nyinskrivna eleverna vid Fa
folkskollärarinneseminarium baserad på faderns yrke. Summa

lu 
n 
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avser årtal med slutsiffra 6, 7, 8 i varje decennium under perioden 
1876-1948.
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Internt bortfall

 
 Källa: In- och utskrivningsböcker vid Falu Folkskollärarinneseminarium 

 

Av cirkeldiagrammet går att utläsa att den allra största andelen elever vid Falu 

folkskollärarinneseminarium vid tiden för undersökningen rekryterades ur socialgrupp 2, hela 
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två tredjedelar. Näst flest var de som hade sitt ursprung inom de yrkesgrupper som här 

kategoriseras som socialgrupp 3. Ungefär var femte elev hade denna bakgrund. Endast 8 % 

tillhörde socialgrupp 1, det vill säga samhällets övre skikt.  

 

8.4 Yrkesgruppernas procentuella fördelning över tid 
För att utröna huruvida den sociala rekryteringen av de nyinskrivna eleverna vid Falu 

folkskollärarinneseminarium har genomgått några förändringar under tiden för 

undersökningen krävs en genomgång av samtliga yrkesgruppers utveckling över tid. 

Resultatet kommer att redovisas i ett antal diagram, som visar den aktuella gruppens 

ella andel av deprocentu t totala antalet nyinskrivna elever under varje decennium.  

 

8.4.1 Företagare inom jordbruk 

Gruppen ”Företagare inom jordbruk” består av 178 enheter och utgör ca 20 % av det totala 

antalet elever under tiden för undersökningen. De två mest frekventa yrkesbeteckningarna 

inom denna grupp är hemmansägare och lantbrukare, vilka svarar för 84 respektive 55 

enheter.  

 

Figur 4: Andel nyinskrivna elever vid Falu 
folkskollärarinneseminarium vars fäder  tillhör yrkesgruppen 

"Företagare inom jordbruk". Summan avser årtal med slutsiffra 6, 7, 
8 i varje decennium under perioden 1876-1948.
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Källa: In- och utskrivningsböcker vid Falu Folkskollärarinneseminarium 

 

Diagrammet visar att andelen elever med fäder inom denna grupp är som högst vid 

ndersökningsperiodens inledande decennium, ca 28 %, för att sedan sjunka fram till 

sekelskiftet. Den lägsta noteringen återfinns på 1890-talet med drygt 13 %. Det nya 

århundradet för med sig en ökning av andelen elever från denna grupp, och siffrorna håller sig 

förhållandevis jämna under resten av perioden, med några procentenheters skillnad mellan 

u
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årtiondena. Under 1940-talet sjunker gruppens andel igen, och visar här upp sin näst lägsta 

notering. 

 

8.4.2 Tjänstemän inom jordbruk 

Den här gruppen utgör undersökningens minsta yrkeskategori, med endast nio enheter eller 

knappt 1 % av hela källmaterialet, vilket är en obetydlig del i sammanhanget. De bör dock 

ändå nämnas, dels för att kunna jämföra med Lövgrens resultat, men också för att skapa 

kontinuitet i presentationen. Dessutom kan även frånvaron av vissa yrkesbenämningar vara 

värd att notera. 

 

Figur 5: Andel nyinskrivna elever vid Falu 
folkskollärarinneseminarium vars fäder tillhör yrkesgruppen 

"Tjänstemän inom jordbruk". Summan avser årtal med slutsiffra 6, 
7, 8 i varje decennium under perioden 1876-1948
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ingsböcker vid Falu Folkskollärarinneseminarium 

-talet då en kvinna med denna bakgrund har sökt sig till seminariet. 

8.4.3 Arbetare inom jordbruk 

Jordbruksarbetarna uppgår till 34 stycken, eller knappt 4 % av källmaterialet. Vid en titt på 

yrkesförteckningen (Bil 2) framgår att drygt hälften av dessa, 18 stycken, innehar 

yrkesbenämningen snickare och sju stycken är smeder. Det innebära att dessa i själva verket 

skulle kunna tillhöra gruppen ”Övriga mindre företagare”, vilket skulle göra andelen arbetare 

inom jordbruket ännu mindre. De skulle också kunna räknas in bland arbetarna utanför 

jordbrukssektorn, men eftersom Carlsson väljer att kategorisera dem under ”binäringar till 

 Källa: In- och utskrivn

 

Av diagrammet framgår att andelen elever med fäder i gruppen ”Tjänstemän inom jordbruk” 

utgör en mycket liten del av det totala antalet nyinskrivna varje decennium. Toppnoteringen 

är ca 5 %. Från sekelskiftet och framåt skrivs inga elever in de år undersökningen avser, 

förutom på 1940
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jordbruket”, faller de också här under denna rubrik. Avslutningsvis kan nämnas att endast tre 

av fäderna titulerar sig som just Jordbruksarbetare. 

 

Figur 6: Andel nyinskrivna elever vid Falu 
folkskollärarinneseminarium vars fäder tillhör yrkesgruppen 

"Arbetare inom jordbruk". Summan avser årtal med slutsiffra 6, 7, 8 
i varje decennium under perioden 1876-1948.
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 Källa: In- och utskrivningsböcker vid Falu Folkskollärarinneseminarium 

 

Figur 6 visar att endast några få procent av de inskrivna eleverna hade fäder som ingår i denna 

rkesgrupp. Den tidsmässiga variationen är inte stor. Det är 1890-talet och 1900-talet som 

tigt är dock att ha i åtanke att undersökningen avser tre år 

 26 %. Andelen elever med fäder inom 

rdbruksnäringen uppgår vid tiden för undersökningens slut till 19,5 %. Tidigare 

konstaterades att huvuddelen av fäderna i den största gruppen, ”Företagare inom jordbruk”, 

var hemmansägare eller lantbrukare, vad som i dagligt tal brukar kallas för bönder. Detta 

innebär att en relativt stor del av seminaristerna vid Falu folkskollärarinneseminarium var 

bonddöttrar, framför allt på 1870-talet, vilket indikerar att det inte enbart var borgerskapet 

som sände sina döttrar till seminariet.  

 

 

y

visar de största kontrasterna Vik

under varje decennium, och att dessa siffror skulle kunna utjämnas vid en genomgång av 

samtliga årtal under perioden. 

 

En sammanslagning av samtliga grupper inom jordbruksnäringen visar att denna sektion 

utgjorde hela 37,8 % av antalet nyinskrivna elever under undersökningens första decennium. 

Efter detta sjönk siffrorna kontinuerligt fram till tiden efter sekelskiftet, för att sedan återigen 

öka. Under 1910-talet uppgår andelen till drygt 28 % vilket är den näst högsta noteringen. 

Följande decennier visar på ca 20 % respektive ca

jo
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8.4.4 Övriga större företagare 

Denna grupp utgör en lika liten del av undersökningsmaterialet som ”Tjänstemännen inom 

jordbruk”, d v s nio stycken eller knappt 1 %. Samtliga innehar någon av följande titlar; 

fabriksägare, fabriksidkare, fabrikör. Fördelningen över tid ser ut som följer: 

 

Figur 7: Andel nyinskrivna elever vid Falu 
folkskollärarinneseminarium vars fäder tillhör yrkesgruppen 

"Övriga större företagare". Summan avser årtal med slutsiffra 6, 7, 8 
i varje decennium under perioden 1876-1948.

0 0 0 0,1 0

1,7
0,8

1,7

0
0,5

1
1,5

2

78 88 98 08 18 28 38 94
8an

de
l i

 p
ro

ce
nt

Andel i procent

18
76

-18

18
86

-18

18
96

-18

19
06

-19

19
16

-19

19
26

-19

19
36

-19

19
46

-1

årtal

 
Källa: In- och utskrivningsböcker vid Falu Folkskollärarinneseminarium 

 

Eftersom andelen färder inom denna grupp är så liten, går det inte att dra några slutsatser 

utifrån fördelningen över tid. Det kan bara konstateras att så gott som inga av de nyinskrivna 

seminaristerna hade denna bakgrund. 

 

8.4.5 Övriga mindre företagare 

 

Figur 8: Andel nyinskrivna elever vid Falu 
folkskollärarinneseminarium vars fäder tillhör yrkesgruppen 

"Övriga mindre företagare". Summan avser årtal med slutsiffra 6, 7, 
8 i varje decennium under perioden 1876-1948.
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Källa: In- och utskrivningsböcker vid Falu Folkskollärarinneseminarium 
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Gruppen ”Övriga mindre företagare” utgör undersökningens tredje största yrkeskategori med 

sina 125 enheter, vilket är knappt 14 % det totala antalet. Av dessa sysslar 65 stycken med 

någon form av handel (handlande, handelsresande, köpman, grosshandlare samt någon typ av 

pecialiserad handlare). 22 yrkesbenämningar har efterledet ”mästare”. 

 

Förutom en topp på ca 20 % på 1880-talet, och en bottennotering på 1910-talet på ca 10 %, så 

håller sig gruppen ”Övriga mindre företagare” någorlunda jämnstor i förhållande till övriga 

yrkesgrupper. Den procentuella andelen är ungefär densamma vid slutet av 

undersökningsperioden som i början. 

 

8.4.6 Akademiker 

Yrkesgruppen ”Akademiker” består av 64 enheter, eller knappt 7 % av det totala antalet 

nyinskrivningar de undersökta åren. Den största enskilda yrkesgruppen här är de fäder som i 

källmaterialet benämns som kyrkoherde eller pastor, de uppgår till 22 stycken, det vill säga en 

tredjedel av nnehar 

ågon form av kyrklig tjänst, t ex kontraktsprost eller komminister, så utgör denna falang en 

anställda inom skolväsendet 12 stycken av de totalt 64 

kademikerna i undersökningen. 

s

hela gruppen ”Akademiker”. Räknar man också med de övriga som i

n

betydande majoritet, 37 av fäderna i denna grupp arbetar inom kyrkan. En annan grupp som 

utmärker sig är de som innehar tjänst inom någon högre skolform, t ex läroverksadjunkterna. 

Dessa utgör tillsammans med övriga 

a

 

  

Figur 9: Andel nyinskrivna elever vid Falu 
folkskollärarinneseminarium vars fäder tillhör yrkesgruppen 

"Akademiker". Summan avser årtal med slutsiffra 6, 7, 8 i varje 
decennium under perioden 1876-1948.
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Av diagrammet går att utläsa att akademikergruppen uppvisar stora skillnader i procentuell 

andel över tid. På 1890-talet utgör gruppen mer än en femtedel av antalet nyinskrivningar för 

att decenniet därpå inte finnas representerade över huvud taget. Den näst högsta noteringen är 

på 1940-talet, då drygt 10 % av eleverna rekryterades ur denna grupp. Övriga årtionden visar 

te upp några större förändringar sinsemellan. 

egen grupp bland tjänstemännen. Denna uppdelning 

jordes även av Lövgren i Karlstad-uppsatsen, varför samma mönster följs här. I gruppen 

ter, 10,5 % av det totala antalet, varav en i källmaterialet benämns som 

in

 

8.4.7 Tjänstemän – Folkskollärare 

Denna grupp utgör genom sin rika förekomst och sin underordning gentemot de lärare som 

ingår i gruppen ”Akademiker”, en 

g

ingår totalt 97 enhe

”modern folkskollärarinna”, då uppgift om faderns yrke saknas. Folkskollärarna fördelar sig 

som följer: 

 

Figur 10: Andel nyinskrivna elever vid Falu 
folkskollärarinneseminarium vars fäder tillhör yrkesgruppen 

"Tjänstemän-folkskollärare". Summan avser årtal med slutsiffra 6, 
7, 8 i varje decennium under perioden 1876-1948.
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Källa: In- och utskrivningsböcker vid Falu Folkskollärarinneseminarium 

 

Diagrammet visar på en tämligen jämn fördelning över tid, förutom under tre av de 

undersökta decennierna. På 1870-talet tillhörde endast en av de inskrivna denna grupp, vilket 

kan förklaras med att yrket var relativt ungt. Andelen folkskollärare i materialet ökar sedan 

för att efter sekelskiftet hålla sig kring 12-13 %. Undantaget är 1930-talet, då knappt 6 % av 

everna tillhörde denna grupp. 

 

 

el
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8.4.8 Övriga tjänstemän 

Detta är undersökningens i särklass största yrkeskategori. 206 av de nyinskrivna eleverna, 

eller ca 22 %, har fäder inom gruppen ”Övriga tjänstemän”. Enskilda yrkesbeteckningar som 

förekommer oftare än andra i källmaterialet är verkmästare (12 st), ingenjörer (18 st), samt 

förmän (12 st), alla tillhörande industri- och hantverkssektorn. Den tidsmässiga utvecklingen 

er ut som följer: s

 

Figur 11: Andel nyinskrivna elever vid Falu 
folkskollärarinneseminarium vars fäder tillhör yrkesgruppen 

"Övriga tjänstemän". Summan avser årtal med slutsiffra 6, 7, 8 i 
varje decennium under perioden 1876-1948.
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Källa: In- och utskrivningsböcker vid Falu Folkskollärarinneseminarium 

 

 Av diagrammet framgår att denna grupp utgjort en stor del av det totala antalet inskrivna 

elever redan från första början. Vid tre tillfällen, på 1890-talet, 1910-talet samt 1930-talet 

hamnar siffran på under 20 %. Övriga decennier ligger andelen på mellan 20 och 30 %. Två 

toppar kan utläsas, 1900-talets första decennium samt undersökningens sista årtionde. Vid 

dessa tillfällen uppsteg andelen till 28,8 respektive 29 %. Den enda yrkeskategori som ligger i 

närheten av d ger på 

ver 20 % av helheten. 

a 43 %. Detta förhållande klargörs dock något om man tittar 

ärmare på gruppen ”Tjänstemän - folkskollärare” som de första decennierna utgör en liten 

rupp, till vilket ges en tänkbar förklaring ovan (punkt 8.4.7). Den genomsnittliga 

rocentuella andelen skulle dessutom i själva verket kunna vara ännu högre, om det gick att 

essa siffror är ”Företagare inom jordbruk”, som under fyra decennier lig

ö

 

En sammanslagning av samtliga tjänstemannagrupper visar på en särställning i källmaterialet. 

312 av de undersökta eleverna, ca 34 %, faller inom denna samhällsgrupp. En granskning av 

den tidsmässiga utvecklingen visar på en rejäl ökning mellan undersökningens första årtionde 

och det sista, från ca 27 % till c

n

g

p

 34



spåra de poster som under 1910- och 1920-talet saknade uppgifter om faderns yrke. 

dustri och hantverk bildar enligt Lövgrens mönster en egen grupp bland 

rbetarna utanför jordbrukssektorn. Antalet elever i denna kategori är totalt 90, eller ca 10 % 

av det totala antalet nyinskrivningar. Det bör upprepas att ett antal av dessa innehar så kallade 

enkla yrkesbeteckningar, t ex skomakare eller skräddare. Möjligheten finns således att någon 

eller några av dem i själva verket innehar mästarstatus och följaktligen borde kategoriseras 

under gruppen ”Övriga mindre företagare” (se punkt 7.2.5). Likväl placeras de alltså i denna 

grupp, eftersom förutsättningarna för ett jämförbart resultat ökar genom att analysen hela 

tiden utgår från Lövgrens indelningsprincip. Gruppens andel av det totala antalet 

nyinskrivningar genomgår under undersökningsperioden följande förändringar: 

 

Möjligheten finns, att också ett antal av dessa skulle kunna föras in under någon av 

tjänstemannagrupperna. 

 

8.4.9 Arbetare inom industri och hantverk 

Arbetarna inom in

a

Figur 12: Andel nyinskrivna elever vid Falu 
folkskollärarinneseminarium vars fäder tillhör yrkesgruppen 

"Arbetare inom industri och hantverk". Summan avser årtal med 
lutsiffra 6, 7, 8 i varje decennium under perioden 1876-1948.s
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Källa: In- och utskrivningsböcker vid Falu Folkskollärarinneseminarium 

 

Som synes är andelen arbetare inom dessa områden relativt liten under hela perioden, med 

undantag för det första decenniet, då den når upp över 20 %. Under slutet av 1800-talet 

sjunker kvoten ner till knappa 7 %. Förutom en liten uppgång efter sekelskiftet ligger andelen 

sedan på 7-8 % fram till undersökningsperiodens slut. Med tanke på industrialiseringens 

genomförande i Sverige under denna period är detta ett förhållande värt att notera. 
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8.4.10 Övriga arbetare 

I denna grupp ingår arbetare utanför jordbruks-, industri- och hantverkssektorerna. 47 

stycken, eller drygt 5 % tillhör denna kategori, vilket får ses som en relativt liten del i 

ammanhanget. Viktigare blir den när man slår ihop den med andra arbetargrupper för en mer 

 betydelsefullt att redogöra för dess 

s

övergripande analys, varför det ändå får ses som

utveckling. 

 

Figur 13: Andel nyinskrivna elever vid Falu 
folkskollärarinneseminarium vars fäder tillhör yrkesgruppen 

"Övriga arbetare". Summan avser årtal med slutsiffra 6, 7, 8 i varje 
decennium under perioden 1876-1948
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Källa: In- och utskrivningsböcker vid Falu Folkskollärarinneseminarium 

 

En fortlöpande låg förekomst av arbetare ur denna kategori kan konstateras, förutom under 

1920-talet då andelen ökar till ca 13 %. 

 

En sammanslagning av alla i undersökningen förekommande arbetare, såväl inom som 

utanför jordbrukssektorn, är också av intresse för en senare jämförelse med Lövgrens uppsats. 

Resultatet visar att andelen kvinnliga seminarister vars fäder var någon form av arbetare på 

1870-talet up r Falu 

lkskollärarinneseminariums första decennium. Under 1880-talet sjönk sedan andelen några 

en ”Övriga 

rbetare” är förhållandevis konstant, förutom den ovan nämnda toppen på 1920-talet. Det kan 

ckså påpekas att gruppen ”Arbetare inom jordbruket” ökar på sin andel efter sekelskiftets 

pgår till drygt 25 %. Var fjärde elev hade alltså arbetarbakgrund unde

fo

procentenheter, men höll sig under hela undersökningsperioden mellan ca 18 och ca 23 %. 

Först under 1940-talet gick siffran ner ytterligare, till lite drygt 15 %. En närmare titt på 

fördelningen mellan de olika arbetargrupperna visar att första halvan av undersökningen 

domineras av ”Arbetare inom industri- och hantverk”, då dessa ligger på i genomsnitt 65 %. 

Andra halvan hamnar de på ett genomsnitt strax under 50 %. Andelen för grupp

a

o
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bottennotering, och de sista två decennierna ligger denna grupp på ungefär samma andel som 

kas som om antalet elever med arbetarbakgrund är påfallande stort, varför en 

åminnelse är på plats om problematiken med distinktionen mellan grupperna ”Arbetare inom 

industri och hantverk” samt ”Övriga mindre företagare”. Det kan alltså vara så att några av 

dessa enheter egentligen borde påföras den senare.   

 

8.5 Förändringar i det sociala rekryteringsmönstret 

För att få en överblick över de olika socialgruppernas fördelning över tid kommer de här att 

sammanställas enligt modellen i 7.2 ovan, vilken ser ut på följande sätt. 

 

• Socialgrupp 1: Större övriga företagare, akademiker. 

• Socialgrupp 2: Företagare och tjänstemän inom jordbruk, mindre övriga företagare, 

folkskollärare sam

• Socialgrupp 3: Arbetare inom industri och hantverk, jordbruksarbetare samt övriga arbetare. 

l över tid: 

”Övriga arbetare”. Dessa båda yrkeskategorier utgör dock en så pass liten del av det totala 

antalet nyinskrivningar, att detta förhållande inte kan anses vara av någon större betydelse för 

den fortsatta diskussionen.  

 

Det kan tyc

p

t alla övriga tjänstemän. 

 

En sammanräkning av antalet nyinskrivna elever i respektive socialgrupp ger följande resultat 

när det gäller socialgruppernas procentuella ande

 

Figur 14: Socialgruppsindelning över tid av de nyinskrivna eleverna vid Falu 
folkskollärarinneseminarium baserad på faderns yrke. Summan avser det sammanlagda 
värdet av årtal med slutsiffra 6, 7, 8 i varje decennium under perioden 1876-1948. 
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Socialgrupp 2 
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76,9 

 
61,1 

 
69,6 

 
56,7 

 
72,3 

Socialgrupp 3 
Andel i procent 

 
25,7 

 
20,4 

 
18,3 

 
21,2 

 
17,8 

 
22,3 

 
18,3 
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Internt bortfall 
Andel i procent 

 
2,7 

 
0 

 
1,7 

 
1,9 

 
16,7 

 
5,1 

 
22,5 

 
0 

Källa: In- och utskrivningsböcker vid Falu Folkskollärarinneseminarium 
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Av tabellen framgår att Socialgrupp 2 varit dominerande när det gäller antalet nyinskrivningar 

under hela undersökningsperioden. Andelen ligger på runt 70 %, förutom under följande tre 

decennier: På 1890-talet ligger värdet på strax under 57 %, detta årtionde ligger i stället 

Socialgrupp 1 anmärkningsvärt högt med drygt 23 % av antalet nyinskrivningar. På 1910- och 

930-talet ligger andelen elever rekryterade ur socialgrupp 2 på drygt 61 % respektive knappt 

n konstateras att Socialgrupp 1, förutom 

ppnoteringen på 1890-talet, endast står för några få procent av de nyinskrivna eleverna ända 

sin andel till dryga 12 %. 

något, men håller sig 

ndå konstant ett par procentenheter över eller under 20 %. Under de två sista decennierna 

kan ma periodens slut rekryteras ungefär 15 

% a e

 

8.6 v

aterialet är i det här fallet 

atrik Lövgrens studie av de manliga seminaristerna vid Karlstads folkskollärarseminarium. 

rsta decennium, om inget annat anges. Där specifika årtionden uppges och analyseras, gäller 

essa för bägge u

e e uti ån y esgr pper

t  

e s l rdelning vid respektive 

 

1

57 %. Detta förhållande kan förklaras med att det interna bortfallet vid dessa tidpunkter är 

påfallande högt. Ett rimligt antagande är, att flertalet av dessa elever i realiteten tillhör 

Socialgrupp 2, vilket i så fall innebär att andelen elever från samhällets mellanskikt ligger på 

en fortsatt hög nivå under hela perioden. I övrigt ka

to

fram till undersökningens sista decennium, då gruppen ökar 

Socialgrupp 3 står vid undersökningsperiodens inledningsskede för en fjärdedel av alla 

nyinskrivningar. Sedan sjunker andelen antagna med arbetarbakgrund 

ä

n dock skönja en nedgång och vid undersöknings

v leverna ur Socialgrupp 3. 

 K innliga och manliga seminaristers sociala rekryteringsbas 

 

En av frågeställningarna i uppsatsen syftar till att jämföra den sociala rekryteringsbasen hos 

manliga respektive kvinnliga folkskollärarstuderade. Jämförelsem

P

Läsaren bör ha i åtanke att den föreliggande undersökningen är framflyttad tio år. Med 

undersökningsperiodens inledningsskede menas i fortsättningen respektive underöknings 

fö

d ndersökningarna.  

 

8.6.1 En jämför ls fr rk u  

För att underlä ta en fortsatt jämförelse mellan de två skolorna presenteras först en 

tabellöversikt med d  olika yrkesgrupperna  procentue la fö

seminarium. 
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Figur 15: Andel nyinskrivna elever vid Falu folkskollärarinneseminarium respektive 
Karlstads folkskollärarseminarium fördelade efter faderns yrke. Summan avser årtal 
med slutsiffra 6, 7, 8 i varje decennium, för Falun under perioden 1876-1948 samt för 
Karlstad under perioden 1866-1938. 
 
   Andel i procent Andel i procent 
Yrkesgrupp        Falun       Karlstad 
 
1. Företagare inom jordbruk  19,3  33,6 
2. Tjänstemän inom jordbruk  1,0  1,5 
3. Arbetare inom jordbruk  3,7  9,1 
4. Större övriga företagare  1,0  0,4 
5. Mindre övriga företagare  13,6  1,7 
6. Akademiker  6,9  1,0 
7. Tjänstemän – folkskollärare 10,5  11,8 
8. Övriga tjänstemän  22,3  9,7 
9. Arbetare inom industri och 
    hantverk   9,8  15,9 
10. Övriga arbetare  5,1  13,1 
 
Summa   93,2  97,8 
Internt bortfall   6,8  2,2 

Totalt   100  100 
 

Källa: In- och utskrivningsböcker vid Falu Folkskollärarinneseminarium, C-
uppsats Blivande folkskollärare – en social rekryteringsstudie av inskrivna män 

n utgör ungefär en tredjedel av männen och en femtedel 

v kvinnorna. När man ser till denna enskilda grupps utveckling över tid framkommer att den 

för båda grupperna på 1870-talet, ca 48 % av de 

. Mot slutet av undersökningen har andelen företagare inom jordbruket minskat. 

är det gäller de manliga seminaristerna är andelen något oklar. Lövgren skriver att endast ett 

vid Karlstads folkskollärarseminarium.64

 

 

Först och främst är det intressant att jämföra hur många elever som har sitt ursprung inom 

jordbruksnäringen. Detta eftersom undersökningsperioden infaller under det skede i Sveriges 

historia som präglas av industrialiseringens och byråkratiseringens utveckling, vilket till stor 

del sker på bekostnad av bondeklassen. Av de manliga seminaristerna har drygt 44 % 

jordbrukarbakgrund, medan motsvarande siffra för de kvinnliga seminaristerna är betydligt 

lägre, ca 24 %. Den stora yrkesgruppen inom denna näringsgren är ”Företagare inom 

jordbruk”, vilken under hela periode

a

procentuella andelen var förhållandevis hög 

manligas respektive ca 28 % av de kvinnliga elevernas fäder var någon form av företagare 

inom jordbruk. Både i Falun och i Karlstad är detta decenniets mest förekommande 

yrkeskategori

N

                                                 
64 In- och utskrivningsböcker från Falu folkskollärarinneseminarium samt Lövgren, C-uppsats, 2006. 
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fåtal, eller knappt 14 % tillhör denna grupp på 1930-talet. Diagrammet i Karlstad-uppsats

(Figur 5.4) visar dock en lägre siffra än vad texten anger, ca 3-4 %. Eftersom en fullständ

förteckning över fädernas yrke saknas,

en 

ig 

 finns inga möjligheter att kontrollera uppgiften. Jag 

talet som er bättre 

xtens ”ett f tal”. Hos de  seminaristerna delser andelen 

 under mots de årtionde större. 1930 sällar sig strax över 20 

der det sist cenniet utgör andelen ca 15 %. Det kan alltså 

ö ingsperiode nledningsskede dominerade hemmansägare och 

bönderna, hos de manliga se risterna som hos de 

är betydligt högre bland männen. Ho nnen ligger siffrorna 

å, medan andelen företagare inom jo uk bland de kvinnliga 

 i stort sett hela undersökningsperioden (se figur 

). Mot slutet av undersökningen, på 1930-talet, tycks dock de manliga elevernas andel 

ra. 

en andra stora gruppen bland manliga studerande vid seminariet i Karlstad är arbetarna. Hit 

räknas arbeta

fäder är någ ndersökningsperioden totalt ca 38 %. 

%. Vid undersökningsperiodens början utgör 

 % av det totala antalet antagna elever i Karlstad, för att minska till 40 % vid 

kning av 

väljer här att lita på diagrammet, då det låga procentan  visas där stämm

överens med te å  kvinnliga är i alla hän

”Företagare inom jordbruk” varan

% till denna grupp och un a de

konstateras, att i unders kn ns i

lantbrukare, det vill säga såväl mina

kvinnliga, även om andelen s mä

sedan på en fortsatt hög niv rdbr

seminaristerna ligger betydligt lägre genom

4

företagare inom jordbruk vara avsevärt lägre än kvinnornas, något som är värt att note

 

D

re såväl inom som utanför jordbrukssektorn. Andelen manliga seminarister vars 

on form av arbetare utgör under hela u

Motsvarande siffra för kvinnorna är ca 19 

arbetarna 60

periodens slut. Kvinnornas andel arbetare ligger till en början på knappt 26 %, medan den på 

1940-talet har sjunkit till ca 15 %. Bland männen, liksom bland kvinnorna, är det industri- och 

hantverksarbetarna som utgör den genomsnittligt största andelen inom denna samhällsgrupp. 

Övriga arbetargruppers andelar håller sig under perioden för undersökningen till största delen 

oförändrat bland kvinnorna, medan de manliga eleverna ökar sin kvot bland ”Övriga arbetare” 

på bekostnad av gruppen ”Arbetare inom jordbruk”, vars andel sjunker drastiskt. 

 

Den i särklass största samhällsgruppen bland eleverna vid Falu folkskollärarinneseminarium 

är tjänstemannagruppen, även medräknat tjänstemän verksamma inom jordbrukssektorn. De 

utgör en tredjedel av de undersökta enheterna. Motsvarande siffra för de manliga eleverna i 

Karlstad är lägre, ca 23 %. Bland alla tjänstemannayrken utgör folkskollärarna den enskilt 

största yrkesgruppen med sina dryga 10 % av kvinnorna respektive knappa 12 % av männen. 

Gruppen ”Övriga tjänstemän” svarar för ca 22 % bland kvinnorna mot strax under 10 % bland 

de manliga seminaristerna. Tjänstemannagruppernas utveckling över tid visar på en ö
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andelen inskrivna elever med denna bakgrund, såväl för kvinnorna som för männen. En 

granskning av den tidsmässiga utvecklingen bland de kvinnliga seminaristerna visar på en 

rejäl stegring mellan undersökningens första årtionde och det sista, från ca 27 % till ca 43 %. 

Motsvarande utveckling bland för de manliga eleverna i Karlstad är ca 16 % på 1860-talet till 

ca 33 % på 1930-talet. Detta förhållande kan delvis förklaras med att yrkesgruppen 

folkskollärare var kraftigt underrepresenterad under de första decennierna, för att sedan öka 

sin andel påtagligt. Detta gäller både seminariet i Falun och det i Karlstad. I övrigt kan 

sannolikt utvecklingen kopplas samman med den samhälleliga omvandlingen i stort. 

 

En annan grupp där de kvinnliga seminaristerna visar på ett betydligt högre procentuellt värde 

jämfört med de manliga, är ”Övriga mindre företagare”, vilket utgör den tredje största 

gruppen i föreliggande undersökning. Bland kvinnorna har knappt 14 % fäder som tillhör 

denna yrkeskategori, medan motsvarande siffra för männen är påfallande låg, strax under 2 % 

av de nyinskrivna eleverna vid Karlstads folkskoleseminarium tillhör denna grupp. Vid en 

ranskning av gruppens andel över tid har konstaterats den är ungefär densamma vid Falu 

a 21,7 % av 

et totala antalet nyinskrivna elever för att året därpå helt sakna representation i 

g

folkskollärarinneseminarium såväl i början som i slutet av undersökningen, drygt 12 % 

respektive drygt 14 %, och att den håller sig någorlunda konstant genom hela perioden. För de 

manliga seminaristerna är andelen så liten att en tidsmässig jämförelse inte kan leda till några 

slutsatser av vikt. 

 

Slutligen bör också kategorin ”Akademiker” uppmärksammas. Vid Falu 

folkskollärarinneseminarium utgör denna avdelning en liten grupp, knappt 7 %, men i 

förhållande till andelen bland de manliga eleverna i Karlstad syns ändå en viss skillnad, där 

andelen akademiker uppgår till blygsamma 1 %. Vid seminariet i Karlstad finns företrädare 

för denna grupp endast under 1910-talet och 1930-talet. I Falun förekommer stora skillnader 

över tid. Det mest iögonfallande är att akademikerna under 1890-talet utgör hel

d

källmaterialet. På 1940-talet tillhör drygt 10 % av seminaristernas fäder denna kategori. 

 

För ordningens skull bör också nämnas att det interna bortfallet är större vid Falu 

folkskollärarinneseminarium, där nästan 7 % av de nyinskrivna eleverna saknar uppgifter om 

faderns yrke. Motsvarande siffra för Karlstads folkskollärarseminarium är drygt 2 %. 

 

 

 41



8.6.2 En jämförelse utifrån socialgrupper 

För att ytterligare belysa eventuella skillnader mellan rekryteringsbasen vid respektive 

seminarium, följer här också en jämförelse över de olika socialgruppernas representation. De 

värden som anges är den procentuella andelen av samtliga nyinskrivna elever vi de båda 

skolorna. Som utgångspunkt för indelningen i socialgrupper används modellen som tidigare 

beskrivits under punkt 7.3. 

 

Både i Falun och i Karlstad tillhör majoriteten av eleverna socialgrupp 2, i Falun utgörs 

ndelen av ca 66 %, medan motsvarande siffra för Karlstad uppgår till ca 58 %. Fördelningen 

v seminaristerna i Falun har fäder som tillhör denna grupp. 

a

mellan de olika yrkeskategorierna inom gruppen skiljer sig dock åt, vilket redogjorts för under 

punkt 8.6.1 ovan. 

 

Den näst största gruppen vid bägge seminarierna är socialgrupp 3. Här kan emellertid en 

markant skillnad utläsas. Drygt 38 % av de manliga eleverna i Karlstad har arbetarbakgrund, 

medan enbart 19 % av de kvinnliga seminaristerna har rekryterats ur detta skikt. 

 

Socialgrupp 1 utgör en minoritet i sammanhanget. Så lite som ca 1 % av de nyinskrivna 

eleverna i Karlstad tillhör denna statusgrupp i samhället. För kvinnorna är representationen 

något högre, 8 % a
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9 Diskussion 
Föreliggande uppsats syftar till att göra en undersökning av kvinnliga folkskollärares sociala 

rekryteringsbas baserad på de uppgifter om faderns yrke som finns i matriklarna för Falu 

folkskollärarinneseminarium. Vidare är syftet att göra en jämförelse med resultatet av en 

liknande studie av de manliga eleverna vid Karlstads folkskollärarseminarium. Inledningsvis 

gjordes en översikt över de 922 eleverna, som visar hur antalet inskrivningar var fördelade 

ver tid. Resultatet visar på en markant ökning av antalet seminarister från sekelskiftet och 

som i sin tur höjde yrkets status. Läraryrket innebar också en 

rsörjningsmöjlighet för det växande antalet ogifta kvinnor ur medelklassen. I den offentliga 

stnaderna för 

et allmänna skolväsendet. 

n jag tror också 

tt en avgörande drivkraft går att finna hos kvinnorna själva. Viktigt i sammanhanget är det 

ktum att det inte fanns så många kvinnoyrken vid den här tiden, om man inte arbetade inom 

dustrin förstås. Förutom skolan kunde man söka sig till vården eller till något av de 

änstemannayrken som följde med samhällsutvecklingen, till exempel sekreterare eller 

ostfröken. Man kan därför fråga sig om de kvinnor som valde läraryrket såg det som ett 

kall” eller något som låg i deras natur, eller om det i själva verket var så att utbildning helt 

nkelt var en kvinnlig strategi som ett led i kvinnoemancipationen. Det höga antalet 

yinskrivningar under 1910-talet skulle kunna ses som ett tecken på detta, då också 

strättskampen var som allra livligast. Om antagandet stämmer kan man här också hitta 

rklaringen till varför antalet nyinskrivningar sjönk rejält på 1920-talet. Efter att målet om 

llmän och lika rösträtt var uppnått, sjönk kanske kvinnornas ambitioner för en tid, för att 

edan återigen skjuta fart. Den kraftiga ökningen av seminarister efter krigsslutet kan bero på 

et uppdämda lärarbehovet efter att antagningarna till seminariet legat nere under några år, 

et var ju staten som bestämde hur många som skulle tas in vid varje seminarium. Den kan 

ö

framåt. Detta kan ha flera orsaker. Troligen hänger det samman med de svårigheter som 

etableringen av den offentliga skolan upplevde under de första decennierna. Därefter ökade 

det statliga inflytandet över utbildningen successivt, vilket ledde till en kvalitetshöjning på 

lärarutbildningen 

fö

debatten propagerades för användandet av kvinnor i undervisningen utifrån en könsrelaterad 

ideologisk uppfattning om deras lämplighet, även om det bakomliggande syftet i själva verket 

var att skapa sysselsättning för de ogifta kvinnorna och samtidigt hålla nere ko

d

 

Ovanstående förklaring indikerar att det var det omgivande samhället som möjliggjorde för 

kvinnan att komma ut i arbetslivet. Självklart är detta en av anledningarna, me
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också vara ett svar på samhällets efterfrågan på arbetskraft på alla områden i samhället, som 

a många kom från arbetarhem, vilket också får ses som en 

rvånansvärt hög siffra i sammanhanget. Slår man ihop dessa båda fraktioner visar det sig att 

ett led i Sveriges ekonomiska expansion under denna period. En utveckling som gav alltfler 

kvinnor chansen att skapa sig egna möjligheter till försörjning. 

 

Vilka var då de kvinnor som sökte sig till folkskollärarinneyrket? Efter en omfattande och 

tidskrävande kategorisering av de olika yrkesbenämningarna i källmaterialet har ett 

övergripande mönster kunnat skönjas. De yrkeskategorier som varit mest frekventa i 

undersökningen är: tjänstemän av olika slag (medräknat folkskollärare), företagare inom 

jordbruk, det vill säga självägande bönder av skiftande karaktär samt övriga mindre 

företagare. Detta stämmer väl överens med vad bland andra Raninge (not 14) och Elgqvist-

Saltzman (not 16) har kommit fram till i sina empiriska undersökningar när de skriver att 

lärarinnorna hade sitt ursprung i agrar och lägre medelklassmiljö, och att elevernas fäder i 

första hand arbetade som bönder, hantverkare, handelsmän och tjänstemän.  Något som 

överraskade en smula var att antalet elever vid folkskollärarinneseminariet i Falun vars fäder 

tillhör gruppen ”Företagare inom jordbruk” var förhållandevis högt, var femte elev hade alltså 

bondebakgrund. Nästan lik

fö

nära 40 % av de kvinnliga seminaristerna vid Falu folkskollärarinneseminarium hade bonde- 

eller arbetarbakgrund. Ett resultat som skiljer sig något från den gängse uppfattningen om att 

de kvinnliga folkskollärarna rekryterades från borgarklassen. Samma yrkesgrupper bland de 

manliga seminaristerna i Karlstad visar på en betydligt större andel, drygt 70 % hade fäder 

som var bönder eller arbetare i någon form, något som i alla fall bekräftar antagandet om att 

manliga folkskollärare hade en enklare bakgrund än kvinnliga. Detta om man ser till det 

sammanlagda resultatet av hela den undersökta perioden. 

 

När det gäller de olika socialgruppernas fördelning vid seminariet har det visat sig att eleverna 

vid Falu folkskollärarinneseminarium i första hand kom från samhällets mellanskikt, det vill 

säga den sektion som här har beskrivits som socialgrupp 2. Hela 66 % av seminaristerna hade 

denna bakgrund. 19 % tillhörde arbetarklassen, medan 8 % utgjordes av vad som kan kallas 

samhällets ledande skikt. Vid en jämförelse med de manliga seminaristerna i Karlstad 

framkom att även de manliga folkskollärarna i första hand rekryterades ur socialgrupp 2, 

vilken här utgör drygt 58 %. Arbetarna utgjorde dock en betydligt större del i Karlstad än i 

Falun, då ca 38 % av männen hämtades ur detta samhällslager. Endast några få representanter 
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återfanns i socialgrupp 1. Att så är fallet har troligen sin förklaring i att den högre 

samhällsklassen istället valde att sända sina söner till läroverket. 

 

Det kan alltså konstateras att den övervägande delen av såväl manliga som kvinnliga 

om vilka eventuella skillnader som 

an finnas mellan de manliga seminaristerna och de kvinnliga. Eftersom undersökningen 

7 % av kvinnorna ur yrkeskategorin ”Akademiker”, en fraktion som saknas nästan helt i 

folkskollärarstuderande kom från någon form av medelklass. Om man slår samman värdena 

för de bägge grupperna hamnar man på ett medeltal på ca 62 %. Dessa siffror är dock inte i 

närheten av de som Mellberg presenterar i sin avhandling där hon skriver att 80-85 % av 

seminaristerna hämtades ur den övre och den lägre medelklassen (not 17). Inte heller andelen 

arbetare stämmer, då den i Mellbergs undersökning utgör 10-15 %, medan medeltalet i Falun 

och Karlstad uppgår till 28,5 %. Detta kan emellertid förklaras med att Mellberg endast 

undersökt förhållandena vid två tillfällen, 1889 och 1916, vilket gör att risken ökar för att 

slumpartade extremvärden framkommer. En annan anledning till att resultaten skiljer sig åt 

kan vara de kategoriseringssvårigheter som fortlöpande har tagits upp när materialet 

bearbetats, framför allt när det gäller åtskillnaden av mindre företagare och arbetare inom 

industri och hantverk.  Om det skulle visa sig att ett antal av arbetarna i själva verket tillhör 

företagargruppen, så skulle resultaten av denna undersökning bli mer i linje med Mellbergs. 

Detta understryker de problem som kan uppstå när man inte utgår från samma 

kategoriseringsmodell. Olikheterna kan också ha att göra med det som Linné är inne på (not 

10), nämligen att den sociala rekryteringen skiljer sig åt mellan de olika seminarierna. Icke 

desto mindre, resultatet visar alltså att flest elever vid seminarierna i Falun och Karlstad 

rekryterades ur socialgrupp 2, samhällets mellanskikt, även om kvinnornas andel är några 

procentenheter högre än männens. Ovanstående siffror visar dock endast det genomsnittliga 

värdet för hela perioden. Först när man tittar närmare på hur de olika yrkeskategorierna 

fördelar sig inom denna grupp, får man en fingervisning 

k

sträcker sig över så pass lång tid, blir det också intressant att titta på de olika yrkesgruppernas 

tidsmässiga utveckling. 

 

Vid undersökningen framkom att den allra största samhällsgruppen bland de kvinnliga 

seminaristerna var tjänstemannagruppen, vilka står för en tredjedel av eleverna under hela 

perioden. Motsvarande siffra för männen uppgår till ca 23 %. En annan stor rekryteringsgrupp 

bland kvinnorna var ”Övriga mindre företagare”, vilken utgör ca 14 % av det totala antalet 

nyinskrivningar, medan knappt 2 % av männen antogs ur denna grupp. Vidare rekryterades ca 
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källmaterialet från Karlstad. De manliga seminaristernas största rekryteringsgrupp inom 

socialgrupp 2 är istället ”Företagare inom jordbruk”, det vill säga bönderna. Detta 

ammantaget med det faktum att en stor del av eleverna i Karlstad rekryterades ur 

v samma anledning minskade under perioden andelen elever med 

akgrund inom jordbruksnäringen. Samma minskning kan dock inte utläsas vid seminariet i 

s

arbetarklassen tangerar Florins påstående om att de manliga folkskollärarna kom från bonde- 

eller arbetarhem, medan folkskollärarinnorna kom från medelklassen eller lägre medelklassen 

(not 13). Även Skog-Östlin är inne på samma spår, då hon skriver att det sociala 

rekryteringsmönstret mellan manliga och kvinnliga folkskollärare skiljer sig åt på framför allt 

två punkter; kvinnorna har i större utsträckning tjänstemannabakgrund medan männen i större 

utsträckning har arbetarbakgrund. Skillnaden bedöms dock av Skog-Östlin som marginell, då 

de flesta kommer från den mellangrupp i samhället som utgörs av företagare och tjänstemän 

inom jordbruk, mindre övriga företagare samt övriga tjänstemän (not 12). 

 

Vid en jämförelse över tid visade det sig, att bönderna utgjorde den största yrkeskategorin 

under 1870-talet, både i Falun och i Karlstad, ca 28 % respektive ca 48 %. (Att så mycket som 

90 % av de manliga seminaristerna vid 1800-talets mitt var ”söner till bönder och torpare”, 

vilket anges i Svenska Folkskolans historia (not 8), verkar däremot vara en överdriven siffra.) 

En nästan lika stor del av de kvinnliga eleverna hade i undersökningens inledningsskede fäder 

som var någon form av arbetare, ca 25 %, varav den största delen var verksam inom industri 

och hantverk. Detta innebär att de första årskullarna som utexaminerades från Falu 

folkskollärarinneseminarium utgjorde en brokig skara, där representanter från samhällets alla 

skikt fanns representerade. Under de följande decennierna ökade framför allt antalet 

tjänstemän. Vid slutet av de bägge undersökningsperioderna uppgår andelen tjänstemän till ca 

43 % för kvinnorna och 33 % för männen. Till denna grupp räknas också det stigande antalet 

elever vars fäder var folkskollärare, vilket delvis förklarar ökningen, men inte helt. Att antalet 

tjänstemän ökade kan självklart också kopplas samman med samhällsutvecklingen i övrigt. 

Till detta kommer en generell ökning av antalet yrken som en följd av den tilltagande 

yrkesspecialiseringen. A

b

Karlstad, där andelen elever med bondebakgrund håller sig fortsatt högt. Detta kan möjligen 

förklaras genom att titta på den geografiska rekryteringen av eleverna. De som sökte sig till 

folkskollärarseminariet i Karlstad kom enligt Lövgren i första hand från den närliggande 

regionen, vilken var en utpräglad jordbruks- och skogsbygd. David Lindén har i en C-uppsats 

vid Högskolan Dalarna undersökt varifrån de blivande folkskollärarinnorna vid seminariet i 
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Falun kom.65 Det visade sig, att eleverna i Falun visserligen till stor del kom från Dalarna och 

närliggande län, men att spridningen var stor bland övriga studerande. Inte heller fanns någon 

större koncentration kring staden Falun. Den stora geografiska spridningen gör det 

naturligtvis svårt att sammankoppla elevernas sociala härkomst med det lokala näringslivet. I 

stället kan man anta att de familjer som valde att skicka sina döttrar långväga för att utbilda 

sig hade det bättre ställt än många andra, något som också Lindén är inne på. Detta skulle i så 

fall delvis kunna förklara skillnaderna mellan manliga och kvinnliga elever när det gäller den 

sociala rekryteringen till folkskollärarseminarierna. 

 

Till sist några reflektioner rörande undersökningens innehåll och upplägg. Vid bearbetningen 

av materialet har jag ständigt återkommit till problematiken kring kategoriseringen. Framför 

llt gäller detta distinktionen mellan arbetare och mindre företagare vilket tagits upp vid ett a

flertal tillfällen under arbetets gång. En annan svårdefinierad kategori utgör arbetarna. En 

eldare kan till exempel vara verksam inom jordbrukets binäringar eller falla under 

avdelningen för arbetare inom samfärdseln. Som nämnts tidigare har en konsekvent 

behandling av källmaterialet fått garantera jämförbarheten mellan denna undersökning och 

den som utförts vid folkskoleseminariet i Karlstad. När det gäller socialgruppsindelningen, så 

ter den sig i efterhand något vid. Genom att bönder sammanförs med tjänstemän och 

egenföretagare så framkommer inte de olikheter som kan förekomma när det gäller dessa 

gruppers status på samhällsstegen. En hemmansägare med en liten åkerlapp befinner sig enligt 

mitt sätt att se det långt från till exempel en sågverksägare på den sociala skalan. Eller en 

bankdirektör gentemot en bankkassör… Genom att titta igenom den fullständiga 

yrkesförteckningen som medföljer, kan man skapa sig en bild vilka svårigheter som följt med 

indelningen av yrkesgrupperna. Återigen, genom att konsekvent använda Carlssons/Lövgrens 

indelningsprinciper, har resultatets tillförlitlighet i möjligaste mån garanterats. I övrigt har 

arbetet avlöpt som väntat, vilket visar att tillvägagångssättet varit lämpligt för uppgiften. När 

det gäller källmaterialet, så finns förstås en möjlighet att andra årtal kan ge ett annat resultat, 

men de skillnader som skulle kunna påvisas bedöms som marginella. 

 

Under arbetets gång har ämnesområdet väckt författarens nyfikenhet och fascination, och 

flera tänkbara forskningsområden har uppenbarat sig. Bland annat vore det intressant att följa 

i seminaristernas fotspår, för att se vad som hände med dem efter avslutat utbildning. 

                                                 
65 Lindén, David, Folkskoleseminariet i Falun. En geografisk rekryteringsstudie av folkskoleseminarister mellan 
1870- och 1940-talet, opublicerad seminarieuppsats, Högskolan Dalarna, VT 2007.  
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10 Sammanfattning 
Syftet med föreliggande uppsats är att undersöka det sociala rekryteringsmönstret hos de 

nyinskrivna eleverna vid Falu folkskollärarinneseminarium mellan åren 1876 och 1948, och 

därefter jämföra resultatet med en likartad utredning av manliga studerande vid Karlstads 

folkskollärarseminarium. För att förtydliga syftet kommer följande frågeställningar att 

besvaras: 

 

• Vilka yrken hade de antagnas fäder? 

• Hur ser fördelningen ut när man kategoriserar fädernas yrken i socialgrupper?  

n jämförelse mellan manliga och kvinnliga folkskollärarstuderande utifrån socialgrupper 

ksamma 

inom tjänstemannasektorn eller som var egna företagare, medan de manliga eleverna oftare 

• Kan man se någon förändring i det sociala rekryteringsmönstret över tid? 

• Vilket resultat ger en jämförelse mellan manliga och kvinnliga seminaristers sociala 

rekryteringsbas, och i vilken mån stämmer resultatet överens med den vedertagna 

uppfattningen om folkskollärarnas och folkskollärarinnornas sociala härkomst? 

 

Undersökningen är kvantitativ och bygger på de uppgifter om Faderns yrke som finns 

registrerat i matriklar från Falu folkskollärarinneseminarium för åren 1875-1914 samt 1914-

1948. 

 

Resultatet av undersökningen visar att de kvinnliga folkskollärarna kom från skiftande sociala 

förhållanden, även om de till övervägande delen var från medelklassen. Följaktligen finner vi 

både borgardöttar och bonntöser bland eleverna vid Falu folkskollärarinneseminarium. Också 

arbetarklassen finns representerad i relativt hög grad bland de kvinnliga seminaristerna, även 

om en större andel av männen hade arbetarbakgrund. Överlag kan också en successiv ökning 

av antal yrken utläsas ur materialet, som en följd av den ökade yrkesspecialiseringen. Vidare 

sker en förskjutning av yrkesbenämningarna, jordbruks- och hantverksyrken försvinner 

samtidigt som nya yrken tillkommer inom industri, handel, samfärdsel samt offentlig 

verksamhet. 

 

E

visar att rekryteringen i bägge fallen i första hand sker ur socialgrupp 2. Den skillnad i socialt 

rekryteringsmönster som forskningen brukar hävda, torde i första hand härröra från det 

faktum att de kvinnliga seminaristerna i större utsträckning hade fäder som var ver

kom från lantbrukar- eller arbetarhem.  

 48



11 Käll- och litteraturförteckning 
 
Källor 
 
Otryckta 
Landsarkivet i Uppsala (ULA) 
Matriklar över Falu folkskollärarinneseminarium 1875-1914, (Volym D1b:1) samt 
1914-1948, (Volym D 1b:3). Falu folkskollärarseminariums arkiv. 

Tryckta 
SFS 8
 
Folkskollära , Falun, 
1915. 
 
 
Litteratur 
 

quilonius, Klas, Det svenska folkundervisningsväsendet 1809-1860, i Svenska Folkskolans 

mson, Arthur (red), Stockholm, 1966. 

lgqvist-Saltzman, Inga, Lärarinna, kvinna, människa, Stockholm, 1993. 

ng före folkskoleväsendet, Mötesrapport III, Nordiska Historikermötet i 
81. 

 

 1 59 :58 

rinneseminariet i Falun 1914-1915: II: Den nya seminariebyggnaden

A
historia, del 2, Stockholm, 1942. 
 
Carlsson, Sten, Den sociala omgrupperingen i Sverige efter 1866, i Samhälle och riksdag, del 
1, Tho
 
E
 
Falun, Tage Jandér Produktion i Västerås, 1973. 
 
Florin, Christina, Kampen om katedern. Feminiserings- och professionaliseringsprocessen 
inom den svenska folkskolans lärarkår 1860-1906, Umeå, 1987. 
 
Hartman, Sven G, Lärares kunskap. Traditioner och idéer i svensk undervisningshistoria, 
Linköping, 1995. 
 
Johannisson, Karin, Den mörka kontinenten, Stockholm, 1994. 
 
Johansson, Egil, Den kyrkliga lästraditionen i Sverige, En konturteckning, I: Läskunnighet 
och folkbildni
Jyväskylä, 19
 
Lindén, David, Folkskoleseminariet i Falun. En geografisk rekryteringsstudie av 
folkskoleseminarister mellan 1870- och 1940-talet, opublicerad seminarieuppsats, Högskolan 
Dalarna, VT 2007. 
 
Lövgren, Patrik, Blivande folkskollärare. En social rekryteringsstudie av inskrivna män vid 
Karlstads folkskollärarseminarium, opublicerad seminarieuppsats, Karlstad, 2006. 
 
Mellberg, Margaretha, Pedagogen och det skrivna ordet. Skrivkonst och folkskollärare i 
Sverige 1870-1920, Göteborg, 1996. 

 49



 
Raninge, Ola, Folkskoleseminariet i Umeå 1879-1968, Lärarhögskolan, Umeå Universitet, 

984. 

iola & Larsson-Utas, Gunvor, Alla tiders folkskollärarinnor, pionjärer och förbund, 
, 1998. 

ollärarutbildningen, 

olans Historia, del 1-6, utgivna av Sveriges Allmänna Folkskollärarförening, 
ed. Viktor Fredriksson, Stockholm 1942-1971. 

1
 

ohdin, VR
Stockholm
 
Skog-Östlin, Kerstin, Pedagogisk kontroll och auktoritet. En studie av den statliga 
lärarutbildningens uppgifter enligt offentliga dokument kring folksk

roverkslärarutbildningen och lärarhögskolan, Stockholm, 1984. lä
 
Svenska Folksk
R
 
Östberg, Axel, Hantverkare i Falun, Falun, 1973.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 50



 
 
 
 
 

 51



Bilaga 2 
 

Fullständig förteckning över de i undersökningen förekommande yrkesbenämningarna 
insorterade i yrkesgrupper. Sidhänvisningarna avser Sten Carlssons Den sociala 
omgrupperingen efter 1866. De yrkesbeteckningar som saknar sidhänvisning har placerats i 
respektive grupp efter samråd med handledaren. 
 
 
Yrkesbeteckning 1870 1880 1890 1900 1910 1920 1930 1940
Företagare inom jordbruket         

Bonde, s 14 1        
Hemmansägare, s 15 13 2 2 2 18 11 16 20 
Hemmansbrukare, s 15  1        
Godsägare, s 14  1 1  1 1 3  
Jordbrukare, s 14 3 4  1 1   5 
Lantbrukare, s 14  3 4 5 23  3 17 
Nybyggare, s 15 2        
Arrendator, s 15       2 1 
Agronom, s 26        1 
Fjällapp, s 31 1        
Trädgårdsmästare, s 29  1 1 1 1 2 1 1 
Fiskare, s 29        1 
         
Tjänstemän inom jordbruket         
Inspektor, s 38, eller s 145! 2 2 1      
Rättare, s 38        1 
Lantmätare 1        
Inspektör 1       1 
         
Arbetare inom jordbruket         
Jordbruksarbetare, s 42      1  2 
Lägenhetsägare, s 47       2  
Traktorförare, s 55        1 
Smed, s 53 eller s 73! 2  2     3 
Snickare, s 53 1 1 2  6 1 3 4 
Hovslagare, s 53 eller s 73!     1    
Chaufför, s 53       1 1 
         
Övriga större företagare         
Fabriksägare/fabrikör, s 62     2  1 5 
Fabriksidkare, s 62   1      
         
         
Övriga mindre företagare         
Bergsman, s 61 1     1   
Handlande, s 91 3 3 3 5 6 4 4 7 
Handelsresande  1   2    
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Köpman, s 91 1    1 15   
Entreprenör, s 60       1  
Grosshandlare, s 63, s 91 1 1      1 
Gästgivare, s 101 2        
Fastighetsägare, s 101      1 2  
Husägare, s 101      1   
Gårdsägare  3  1 1    
Gårdsägarinna 1        
Sågverksägare, s 75     1  3 2 
Åkeriägare, s 103     1   1 1  
Åkare     2    
Byggmästare, s 61  2 3 1  2  1 
Kaféidkare, s 102         2 
Källarmästare, s 101  1 1 1     
Fotograf, s 79 1     1  1 
Omnibussägare,         2 
Möbelhandlare, s 92     1    
Fiskhandlare, s 92      1    
Järnhandlare     1  1  1 
Trävaruhandlare        1  
Färghandlare        1 
Verkstadsägare        1 
Kvarnägare, s 76        1 
Agent, s 92    1     
Kommissionär, s 92     1    
Skomakarmästare, s 61     1   1  
Smidesmästare, s 61        1  
Bagarmästare, s         3 
Skräddarmästare, s 61        3 
Sotarmästare        1 
Båtbyggare, s 74        1 
         
Akademiker         
Ordinarie adjunkt 1        
Elementarläroverkslärare 1        
Lektor, s 128 1        
Läroverksadjunkt, s 128   1    1 3 
Rektor, s 128        4 
Häradsskrivare, s 116     1    2
Rådman, s 116         
Landskamrerare, s 116   1      
Kontraktsprost, s 123     1   1  3
Präst, s 123    1      
Kyrkoherde, pastor s123  1    1 5  4 1  1
Komminister, s 123  1    1   1  2
Metodistpastor      1   
Predikant       1 1 
Prost, s 123        1 
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Läkare, s 132        1 
Veterinärläkare, s 135   1       
Apotekare, s 137     1    
Länsveterinär, s 135    1      
Arkitekt  1       
Major, s 120   1      
Överste, s 120         1
Löjtnant, s 120        2 
Kapten, s 120        1 
Amiralitetsråd   1      
         
         
Tjänstemän         
         
Folkskollärare 1 3   2    7 7 2 10 6 40
Modern folkskollärarinna        1  
         
Övriga tjänstemän         
Skogsbruk:         
Kronojägare, s 142  1        
Jägmästare, s 142  1       
Skogvaktare, s 142     1    3 
Länsskogvaktare, s 142       1  1 1 
Flottningschef, s 142   1   2   1
Skogsmästare, s 142        1 
Virkesmästare        1 
         
Industri- och hantverk:         
Disponent, s 145, s 62       1 4 
Verkmästare, s 146    1    2 3 6 
Faktor, s 146  1    1 1  1  1 
Ingenjör, s 150       2  1 1 1 1 1 1 1
Bokhållare, s 151     1   1  1  1
Förman, s 146    1     3 2 6
Kassör, s 151    1    1  3
Tryckerifaktor, s 146         1
Bokförare, s 151     1    
Direktör, s145      1   1 
Kontorschef, s 151        1 
Mästare vid gevärsfaktori         1
Bruksinspektor, s 145     1    
Brukstjänsteman     1    
Konstruktionsledare         1
Bergsintendent        1 
Bergsnotarie   1      
Maskininspektör     1     
Bruksförvaltare     1     
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Handel:         
Försäljningschef, s 156         4
Affärschef        1 
Lagerföreståndare, s 157        1 
Handelsföreståndare, s 156       1   1
Magasinföreståndare     1     
Kvarnföreståndare      1    
         
Kamrer, s 158     1  1  5 
Bankkassör, s 158      1    
Bankdirektör, s 158         1
Avdelningschef         1
Avlöningschef         1
Chefskalkylator         1
         
Samfärdsel:         
Stationsmästare, s 164      1  2  1  
Stationsskrivare, s 164         1 1
Banmästare, s 164   1    1  1  2
Tågmästare, s 165        1 
Poststationsföreståndare, s   1      1
Stationsinspektor, s 164     1  1    
Postkontrollör, s 160   1      
Stationsföreståndare,   1    1 1   
Kontorist, s 161        2 
Kontorsskrivare     1    
Kontrollör, s 160        1 
Sjökapten, s 166 1    2   1  1  
Ångbåtsbefälhavare, s 166  1    1    
Radiotelegrafist, s 162        1 
Maskinist, s 167      2 1 2 
Vagntillsyningsman      1   
         
Offentlig verksamhet:         
Skollärare 2   1     
Folkhögskolelärare    1     
Överlärare    1    3 2 
Dövstumlärare     1    
Seminarielärare     1 1   
Slöjdlärare       1  
Modern småskollärarinna       1  
Tillsynslärare        1 
Tingsskrivare 1        
Länsman, s 170 2        
Kronolänsman, s 170   1 2       
Kronofogde, s 170  1   1     
Landsfiskal, s 170         1
Sergeant, s 176 1     1    
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Fanjunkare, s 176      3  1  1 1  2
Korpral, s 176     1    
Tullöveruppsyningsman, s 174   1       
Gränsuppsyningsman, s 174        1  
Polisman, s 180      1   
Fjärdingsman, s 180 1   1      
Överskötare, s 190        1 
Redaktör, s 193         1
Konstnär, s 194        1 
Kantor, s 182       2  
Missionär, s 187        1 
Syssloman        1 
Exekutor(Intendent vid fångvårdsst)   1       
Assistent på arbetsförmedlingen        1 
Frälsningsarméofficer, s 187        1  
Övriga tjänstemän:         
Tjänsteman        1 
Distriktsföreståndare     1    
Arbetsförmedlingsföreståndare      1    
Föreståndare      1  1 
Ålderdomshemsföreståndare        1 
         
Arbetare inom industri och hantverk         
Smidesarbetare, s 221 1        
Skomakare, s 210   3 2       
Modern tvätterska  1        
Urmakare, s 74    1    1  
Färgare, s 77 1 2  2     
Mjölnare, s 76 3    1     1
Bagare, s 76 1  1       
Garvare 1        
Skräddare, s 210 1    1   2 1  
Segelmakare   1       
Murare, s 242   1     1 1  2
Stenarbetare, stenhuggare, s 228, 246      2 2   1
Vagnmakare    1     
Målare    1   1 2 
Gruvarbetare, s 211       1  1 3
Kakelugnsmakare     1    
Järnsvarvare, s 222       1   1
Skogsarbetare     1    
Träarbetare, s 228     1   1 
Brädgårdsarbetare, s 229       1   
Filare, s 222      1   1
Barberare     1    
Rörarbetare, s 246     1    
Sågbladsarbetare      1   
Linjearbetare       1  
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Plåtslagare, s 223       1  
Flottningsarbetare        1  
Stansare        1 
Pappersarbetare, s 233        1 
Verktygsarbetare, s 222         1
Krutbruksarbetare        1 
Sulfatarbetare        1 
Skogstimmerman, s 222        1  
Byggnadsarbetare        1 
Möbelsnickare       1  
Finmekaniker, s 222        1 
Typograf, s 233      2   1 
Bokbindare, s 234   1    1   1
Mekaniker, s 222    1     
Övermontör        1 
Mätningsman, s 206        1 
Frisör        1 
         
Arbetare 3  2   3    
Övriga arbetare         
Arbetare inom handeln:         
Gårdskarl, s 254    1      
         
Arbetare inom samfärdseln:         
Postiljon, s 258  1    1   1
Brevbärare, s 258        1 
Postvaktmästare, s 258      1    
Lokförare  1  2 2    5 2 2
Konduktör   1      
Lokeldare, s 260       1  
Banvaktare, s 261      1    
Stationskarl, s 261        1 1
Trafikbiträde, s 261         1
Överkonduktör     1    
Vagnskarl      1   
Lokreparatör       1  
Reparatör        1 
Vägbyggare     1    
Busschaufför        1 
Färjkarl        1 
Eldare, s 260        1 
         
Arbetare i offentlig verksamhet:         
Vaktmästare, s 264      1 1 1  1 
Yrkesmästare, s 265         1
Uppsyningsman, s 265       1  
Soldat, s 268 1        
Kyrkvaktmästare, s 270      1    
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Biblioteksvaktmästare      1    
Tingshusvaktmästare       1   
         
Övrigt:         
Nämndeman   1     1  
Kyrkovärd      1   
Uppgift saknas:    0  7 3 2  1 1 3 2 2 =6
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