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R e d a k t ö r e n s r a d e r 

Forskningsarkivet i Umeå syftar till en nära samverkan mel-
lan arkiven och forskningen vid universitetet. Fördenskull 
utger Forskningsarkivet källskrifter i skriftserien 
URKUNDEN. Där publiceras valda akter och dokument ur våra 
arkiv, som blivit aktuella i pågående forskning och utbild-
ning vid universitetet. 

På motsvarande sätt presenteras vetenskapliga framställning-
ar och bearbetningar av det historiska källmaterialet i 
rapportserien SCRIPTUM. Syftet med denna serie kan anges i 
följande huvudpunkter. Publikationsserien SCRIPTUM skall 

1. utge forskningsmässiga kommentarer till utgåvor av käll-
skrifter i Forskningsarkivets källserie URKUNDEN» 

2. publicera andra forskningsrapporter med anknytning till 
Forskningsarkivets verksamhet, som befinns vara angelägna 
för den vetenskapliga metodutvecklingen och debatten, 

3. publicera framställningar av t ex lokalhistorisk karaktär 
av mer allmänt intresse för Forskningsarkivets verksamhet 
och för en bredare allmänhet. 

Härmed önskar Forskningsarkivet inbjuda alla intresserade 
till läsning och till att genom egna bidrag deltaga i utgiv-
ningen av skriftserien SCRIPTUM för ett ökat meningsutbyte 
inom och mellan olika discipliner vid vårt och andra läro-
säten . 

För Forskningsarkivet i Umeå 

Egil Johansson 



F ö r o r d 

I rapportserien SCRIPTUM kommer ett urval artiklar i 

folkundervisningens historia att publiceras. Några 

uppsatser kring de kyrkliga texternas och de tryckta 

bokstävernas utbredning inom olika kyrkogrenar har 

redan utgivits i SCRIPTUM 1. Här följer nu ett antal 

artiklar med valda problem ur ett tidigt forsknings-

program och ett par utblickar över den äldre folk-

undervisningen i Sverige och Norden. 

Umeå i september 1988 

Egil Johansson 
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Kvantitativa studier av 
alfabetiseringen  i Sverige 
Exempel på källmaterial, metoder och resultat. 

Att läskunnigheten i Sverige varit tämligen omfattande  redan relativt 
långt innan beslutet om den obligatoriska folkskolans  införande  fatta-
des är ett välkänt faktum.  Däremot har man — som av det följande 
kommer att framgå  — en ganska vag uppfattning  om arten och graden 
av denna läskunnighet. Problemet är allmänhistoriskt lika väl som det 
berör den speciella pedagogisk-historiska forskningen.  Omfattningen  av 
läskunnigheten i vårt land är bland annat av intresse att veta för  att 
man rätt skall kunna bedöma innebörden av 1842 års beslut om allmän 
folkundervisning.  Om det skulle visa sig att läskunnigheten var relativt 
omfattande  på de flesta  håll i landet redan innan folkskolan  infördes 
får  beslutet i viss mån en annan karaktär än det eljest skulle haft. 

För tre år sedan började författaren  till denna uppsats att i blygsam 
skala bearbeta de kyrkliga förhörslängdernas  anteckningar om läskun-
nighet, utantillkunskaper samt "begrepp och förstånd"  med kvantitati-
va metoder. Som av det följande  kommer att framgå  blev husförhörs-
längderna från  mitten av 1700-talet standardiserade. I allt större ut-
sträckning använde man i de olika församlingarna  i landet samma mar-
keringssystem för  att ange skiftande  grad av kunskaper och färdighe-
ter. Det enhetliga systemet underlättar givetvis en kvantitativ behand-
ling. 

Föreliggande uppsats är en sammanfattning  av en forskningsrapport, 
som framlagts  vid avdelningen för  pedagogik vid Umeå universitet. Rap-



porten i sin tur innebär inte någon pretention på att slutgiltiga resultat 
uppnåtts. Dess syfte  är ett annat. Det har varit författarens  avsikt att 
i rapporten — liksom i föreliggande  uppsats — peka på de möjligheter 
som husförhörslängderna  erbjuder om de  görs till  föremål  för  en syste-
matisk  kvantitativ  analys. Det synes vara av värde att så sker — men 
å andra sidan är det givetvis så att en undersökning av denna art är 
både arbets- och tidskrävande.1) 

Under hela sin historia har den kristna kyrkan sökt delge sina med-
lemmar ett visst mått av kunskaper. Ett minimum under medeltiden 
bestod av Credo, Pater Noster och Ave Maria. Inlärningen skedde genom 
memorering av det som reciterades i kyrkan eller förestavades  av för-
äldrarna i hemmet. Barnens kunskaper kontrollerades i samband med 
den första  bikten i 7—14 års ålder. Därvid erhölls även en indirekt pröv-
ning av kunskapsmeddelelsen inom hemmet.2) 

Från och med reformationen  skärptes kraven på utantillkunskaper 
efter  hand till att gälla först  textorden i Luthers lilla katekes, sedan 
Luthers förklaring  till dessa textord, d v s hela lilla katekesen, sedermera 
även särskilda utvecklingar av katekesen jämte bibelord därtill. Dess-
utom tillfogades  ytterligare moment såsom hustavlan, Athanasianska 
trosbekännelsen, de sju botpsalmerna, morgon-, afton-  och bordsböner. 
Allteftersom  kunskapsomfånget  på detta sätt utökades visade sig memo-
reringen ej längre räcka till såsom inlärningsmetod. 

Et t nytt moment infördes  i den kyrkliga folkundervisningen,  nämligen 
innantilläsning och krav på allmän läskunnighet.  Därmed gjordes ka-
tekesen med hela sitt innehåll till självinstruerande inlärningsmaterial 
ute i hemmen !3) 

Detta nya skede tog sin början under 1600-talet. Samtidigt utbyggdes 
anordningarna för  kunskapskontrollen. Dels företog  biskop och prost 
omfattande  visitationsförhör  vid sina besök i församlingarna.  Det be-
rättas om sådana förhör  som pågått i mer än sex timmar med försam-
lingen indelad i olika grupper i sockenkyrkan.4) Dels förhördes  för-
samlingsborna dessutom under församlingsprästens  ledning vid åter-
kommande katekesförhör,  predikoförhör,  kommunionförhör  och hus-
förhör.  Av dessa kom husförhören  att bli de viktigaste. Åtminstone läm-
nar de den väsentligaste informationen  om folkundervisningens  fort-
gång och resultat i de särskilda husförhörslängderna. 

Förhörslängderna kan indelas i två huvudgrupper: dels separata för-



hörsprotokoll, dels de egentliga husförhörslängderna.  De förra  är såle-
des av engångskaraktär. Varje förhör  har sitt särskilda protokoll. Dessa 
kan ha olika benämningar: katekisationslängdér, kommunionlängder, 
husförhörsprotokoll  o s v. De egentliga husförhörslängderna  däremot 
sträcker sig i princip över flera  år med den totala befolkningen  upp-
ställd familjevis.  Undantag för  de yngsta åldrarna och för  vissa sam-
hällsgrupper förekommer  ibland. Denna senare typ av förhörslängder 
utvecklar sig till att bli huvudböcker i den folkbokföring  som får  fastare 
konturer i och med tabellverkets tillkomst 1749. Genom sin växande 
betydelse för  folkregistreringen  blir husförhörslängderna  också de vik-
tigaste dokumenten i fråga  om befolkningens  kunskaper. Därför  uppe-
håller sig denna framställning  främst  vid denna typ av källor. 

Källmaterialet är överväldigande rikt. En preliminär inventering visar 
att stora delar av landet kan tagas med i en kartläggning av alfabetise-
ringen. En sådan katalogisering har påbörjats av författaren  och ingår 
bland i annat sammanhang föreslagna  forskningsuppgifter. 

Under de första  hundra åren, fram  till mitten av 1700-talet, är hus-
förhörslängderna  som regel upplinjerade för  hand. De olika kolumnerna 
för  undervisning och förhör  är ofta  individuellt komponerade i fråga 
om innehåll och antal. Under denna epok uppvisar måhända Mellansve-
rige och särskilt Västerås stift  det bäst dokumenterade materialet.5) 

Från och med mitten av 1700-talet kommer tryckta förlagor  i husför-
hörslängderna alltmer i bruk. Vid de stiftsvis  hållna prästmötena fast-
ställs för  stiften  gällande föreskrifter.  Därmed blir anteckningarna 
alltmer jämförbara  inom större områden, även om föreskrifterna  ej 
alltid har följts  så noggrant.6) 

Under större delen av 1700-talet och i synnerhet under 1800-talet 
tycks anteckningarna ha förts  med särskild omsorg i Norrland. En för-
klaring härtill är de stora avstånden, vilka medförde  att husförhören 
kom att fullgöra  en viktig uppgift  i församlingslivet.  De årliga husför-
hörsturerna eller 'skriftresorna'  ute i byarna innebar en betydelsefull 
kontakt mellan församlingsbor  och präst. Även de söndagliga byaböner-
na torde ha bidragit till att husförhörstraditionen  utformades  med sär-
skild fasthet.  Detta gäller åtminstone i övre Norrland. En följd  härav 
är de på många håll synnerligen väl förda  husförhörslängderna  och hus-
förhörsprotokollen.  Så synes t ex nybildade inlandssocknar i lappmar-
ken ha särskilt noggranna anteckningar om befolkningens  kunskaper. 
Genom socknarnas storlek kan i många fall  stora geografiska  områden 
kartläggas i en och samma husförhörslängd.  Så kan av allt att döma sto-
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ra delar av Västerbottens län kartläggas under 1700- och 1800-talen i 
fråga  om t ex läskunnigheten.7) 

I den mån en socken har någon form  av skolverksamhet utgör även 
skolmatriklar, skoljournaler o s v ett givet källmaterial. Då kan således 
samma barn behandlas i två parallella serier av källor i fråga  om läskun-
nighet och kunskaper. Något av ett kriterium erhålles därmed för  för-
hörslängdernas del. Efter  den obligatoriska folkskolans  tillkomst blir 
möjligheterna stora till sådana jämförelser. 

Naturligtvis förekommer  luckor i det bevarade källmaterialet och na-
turligtvis är böckerna ojämnt förda.  Men likväl torde det bevarade käll-
materialet ge både närbilder i smått och efter  hand helhetsbilder i stort 
av bl a alfabetiseringen  i vårt land. 

Litteraturen om folkundervisningen  i vårt land är omfattande.  Här 
är ej platsen för  någon utförligare  genomgång av densamma. Endast 
en antydan om folkundervisningens  behandling i litteraturen lämnas här. 

Folkundervisningens  allmänna  utveckling  tecknas som regel utifrån 
kyrklig lagstiftning, 8) kyrkliga seder och bruk, utgåvor av böcker, 
böckers förekomst  i bouppteckningar o s v. De främsta  exemplen på så-
dan litteratur utgörs av handböckerna i kyrkans och skolans historia. 
Särskilda problemområden inom folkbildningen  har dessutom varit fö-
remål för  speciella avhandlingar.9) I denna typ av litteratur skildras 
alfabetiseringen  och folkundervisningen  i sin mer allmänna gång. 

Kvantitativa  och kvalitativa  "bedömningar  av folkbildningens  inne-
håll  och resultat  grundar sig vanligen på yttranden i visitationsproto-
koll, sammanfattningar  i rapporter till centrala myndigheter samt inte-
riörer, exempel och andra autentiska tidsskildringar. Sjöstrand ger en 
karakteristik av denna typ av material angående skolorna i riket. (Cita-
tet gäller redogörelser inlämnade till Kanslersgillet år 1802): "Omdöme-
na växlar också mycket riktigt från  fall  till fall.  — Något generellt om-
döme är under sådana förhållanden  inte möjligt att avge utan mycket 
tidsödande undersökningar. Sådana saknas tyvärr t v."10) Bedömningar 
av detta slag är således skiftande  och osäkra. Att närmare belysa dessa 
utsagor kan sägas ingå i de undersökningar som författaren  hoppas få 
till stånd. 

De kyrkliga  förhörslängdernas  rådata om läskunnighetens utbre-
dande och folkundervisningens  fortgång  har däremot icke varit före-
mål för  systematisk bearbetning. Wahlfisk  påpekar detta källmate-
rials värde redan 1889. Men därvid reserverar han sig för  svårig-
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heterna i arbetet.1-1) Liknande svårigheter anmäler Sjöstrand angående 
frihetstiden  och gustavianska tiden.12) Summariska hänvisningar till 
sådant material förekommer  dock här och var i litteraturen.13) — Här 
presenterade  projekt  avser således  en systematisk  bearbetning,  analys 
och utvärdering  av dessa  rådata  i de  olika  förhörslängderna. 

Att därvid göra sammanställningar  med  källmaterial  ifrån  skolans 
verksamhet  tycks av allt att döma vara en hittills oprövad upplägg-
ning av arbetet. I varje fall  har någon på samma sätt genomförd  han-
tering av information  ifrån  de parallella källserierna icke påträffats  i 
litteraturen. 

Detsamma gäller därmed i viss mån metodfrågan  i sin helhet. Tra-
vers beskriver de kvantitativa metoderna såsom tämligen oprövade 
vad det gäller pedagogikhistoriskt material. Samma brist antyder 
Karlsson angående behandling av historiska data med beteendeveten-
skaplig teori och metodik.14) Diskussionen om kvantitativa metoder i 
historisk forskning  har upptagits av Torstendahl m. fl. 15) 

Forskningsläget inbjuder således till undersökningar av här förelig-
gande slag såväl i fråga  om innehåll som metodik. 

Hittills har diskussionen hållits på ett allmänt plan. Naturligtvis måste 
det stora perspektivet fokuseras  till bestämda arbetsuppgifter.  I en förs-
ta konkretisering kan följande  forskningsuppgifter  medräknas. 

1. Litteratur-  och källgranskning 

Litteraturgranskningen innebär en ständigt fortgående  forsknings-
uppgift.  Detsamma gäller även en analys och närmare precisering av 
hur förordningar  och föreskrifter  samt utsagor i protokoll och andra 
källor skall förstås  och tillämpas i fråga  om folkundervisningen. 

2. Katalogisering  av husförhörslängdernas  innehåll 

Redan en katalogisering av husförhörslängdernas  uppställningar i ko-
lumner och dessa kolumners innehåll och kodsystem ger en översiktlig 
information  om kunskapsnivån i skilda tider och trakter. En sådan ka-
talogisering gör det även möjligt att jämföra  olika socknar och lands-
ändar med varandra vid den systematiska, kvantitativa bearbetningen. 
Som exempel kan nämnas, hur den brandskadade husförhörslängden  för 
Skellefteå  socken 1720—1770 med sina många kolumner har kunnat 



rekonstrueras.till sitt innehåll genom en jämförelse  med förhörslängder 
i Västmanlands län. I och med detta kan hela den nordliga delen av Väs-
terbotten behandlas för  nämnda tidsperiod.10) 

3. Jämförelse  med  skolans  verksamhet 

Källmaterialet ifrån  skolans verksamhet medger värdefulla  jämförel-
ser med husförhörslängderna.  Det totala antalet skolpliktiga barn fram-
går av kyrkböckerna. Ibland dessa urskiljes gruppen skolbarn. Mot den-
na bakgrund framträder  skolans arbete med tydliga konturer. Tyvärr är 
skolans handlingar ofta  ej arkiverade med samma omsorg som kyrko-
arkivens. Att samla och arkivera skolans källmaterial måste anses vara 
brådskande arbetsuppgifter! 

4. Insamling  av data 

En början måste göras med ett urval av socknar. Hittills har Väster-
botten varit föremål  för  datainsamling. Framför  allt gäller detta sock-
narna Bjurholm, Bygdeå och Sävar. Men även Degerfors,  Fredrika, Ny-
sätra och Skellefteå  har berörts av datainsamlingen. Likaså har t. ex. 
Möklinta i Västmanland och Hoby i Blekinge granskats närmare. Av 
praktiska skäl har endast ett fåtal  byar och kortare tidsperioder med-
tagits. Uppgiften  är naturligtvis enormt stor. Hittills har det primära 
syftet  ej varit att gå ut över hela fältet  av förhörslängder.  I stället har 
nästföljande  arbetsmoment haft  en mycket central funktion. 

5. Databehandling 
För att kunna bemästra, bearbeta och jämföra  det oöverskådligt rika 

materialet är en utprövad statistisk rutin en nödvändighet. För  när-
varande  uppehåller sig arbetet vid just denna punkt. Det insamlade 
materialet bearbetas maskinellt vid datacentralen i Umeå. Här eftersträ-
vas en uppsättning program för  den fortsatta  utvärderingen och jämfö-
relsen av erhållen information. 

6. Utvärdering 
Vid utvärderingen av resultaten kommer naturligtvis hela den histo-

riska bakgrunden med i bilden. Allteftersom  fler  och fler  jämförelser 
kan göras mellan olika socknar och tider samt med skolans verksam-

het torde bilden klarna i fråga  om hur kyrkans folkundervisning,  alfa-
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betiseringsprocessen och folkskolans  arbete inifrån  faktiskt  har fun-
gerat. Därvid tas hänsyn till sådana bakgrundsfaktorer  som kön, ålder, 
samhällsklass, föräldrarnas  kunskaper, familje-  och boendeförhållanden 
för  de enskilda individerna. 

7. Redovisning  av resultat 
Litteratur- och källgranskningen redovisas tills vidare i samband med 
pågående undersökningar. Den kan emellertid, liksom katalogisering-
en av förhörslängdernas  innehåll och angivandet av jämförelsematerial 
för  skolans del efter  hand bilda underlag för  särskilda redogörelser. Till 
en början redovisas de rent kvantitativa resultaten för  olika områden 
och tidsperioder. Därvid står metodfrågan  i centrum. 

De övergripande forskningsuppgifterna  behöver i sin tur brytas ned 
ytterligare till konkreta arbetsinsatser. Enskilda undersökningar behö-
ver avgränsas, även om de planeras så att de blir sinsemellan i möjligas-
te mån jämförbara.  — Hittills har resultat från  Bjurholms, Bygdeå och 
Sävar socknar i Västerbotten redovisats såsom trebetygsuppsatser i pe-
dagogik vid Umeå universitet.17) Fortsatta undersökningar går vidare 
till andra socknar eller inom samma socken till andra tidsperioder. För 
närvarande är följande  rapporter under utarbetande avseende Bygdeå 
socken. 

a) Folkundervisningen  i Bygdeå  socken 1845—1873. 
Här behandlas Bygdeå kyrkby och två angränsande byar. Därvid med-
tages totalbefolkningen  vid tre tidpunkter: 1852, 1862 och 1873. Dessa 
individer följs  i husförhörslängdernas  anteckningar inom tidsramen 
1845—1873. 

b) Hemundervisning  och skolundervisning  i Bygdeå  socken 1847—1862. 
Nästföljande  rapport avser att behandla Bygdeå södra skoldistrikt, d. v. 
s. ungefär  halva socknen. Totalundersökningen gäller här samtliga 
barn i skolåldern  under tiden 1847—1862. Tidsperioden bestäms när-
mast av att Bygdeå folkskola  under denna period var ensam skola i sitt 
upptagningsområde. Jämförelser  görs mellan den traditionella hemun-
dervisningen och den nystartade folkskolans  verksamhet i fråga  om läs-
kunnighet, utantillkunskaper och begrepp. Också här följs  individerna 
inom tidsramen 1845—1873. 



c) Bygdeå  folkskolas  verksamhet  1847—1862 
I en tredje rapport ges en närbild av folkskolans  arbete. Totalundersök-
ningen gäller gruppen skolbarn  under tidsperioden. Särskilt behandlas 
skolgång och betyg i jämförelse  med vissa bakgrundsdata i husförhörs-
längderna, såsom avstånd till skolan, ålder, kön, samhällsklass, föräld-
rarnas kunskaper samt naturligtvis de egentliga husförhörsdata  — bar-
nens läskunnighet, utantillkunskaper och begrepp. 

d)  Ungdomens  förhör  i Bygdeå  socken 1753—1762. 
Undersökningsområdet är detsamma som i rapporterna b) och c), d. v. s. 
södra delen av Bygdeå socken. Men här förflyttar  sig datainsamlingen 
ytterligare hundra år bakåt i tiden. Materialet erbjuder en kontinuerlig 
kontroll av husförhörsrotarnas  ungdomar under en tioårsperiod i fråga 
om antal förhör  och betyg i läskunnighet och utantillkunskaper. 

Hur materialet ter sig i sammanställt skick och vilka möjligheter en 
fortsatt  bearbetning erbjuder skall i det följande  visas med hjälp av två 
exempel. Bearbetningarna har i annat sammanhang drivits längre med 
användning av sedvanliga statistiska metoder än vad här redovisas. I 
detta sammanhang kan tyvärr inte heller återges direkta prov på den 
långt drivna teknik man återfinner  i 1700-talets husförhörslängder  då 
det gäller att notera skilda färdigheter.  Genom en rad symboler av olika 
slag kunde man ange bl. a. följande  varianter: 

För innanläsningen:  Har begynt att läsa 
Läser svagt 
Läser någorlunda 
Läser försvarligt 
Läser med färdighet 

För begreppet:  Har svagt begrepp 
Har någorlunda begrepp 
Har försvarligt  begrepp 
Har gott begrepp. 

Ytterligare symboler användes för  att markera resultatet av utanläs-
ningen (av Luthers lilla katekes och av Svebilii förklaringar  m. m.). 
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De olika symboliska tecknen sammanpressades slutligen i en kolumn. 
Således betydde exempelvis 
F y H "Läser försvarligt  i bok; har gott begrepp: förglömt  att 
I _L utantill läsa 4:e^och 5:e huvudstycket." 

Det kombinerade tecknet [betydde: "Läser svagt i bok; har svagt 
begrepp: kan Luthers lilla katekes utantill men förglömt  l : a och 2:a hu-
vudstycket av Svebilii förklaring;  ännu ej läst de övriga." 

De två exempel som här avslutningsvis skall ges är hämtade från  skil-
da håll i landet och från  skilda tider. Det ena belyser läskunnigheten i 
Möklinta socken 1686—1705 och det andra sambandet mellan hemun-
dervisning och skolundervisning i Bygdeå socken 1847—1862. 

EXEMPEL 1. LÄSKUNNIGHETEN I MÖKLINTA SOCKEN 1686— 
1705 

Källmaterial 

Möklinta sockens husförhörslängd  för  åren 1686—1705 utgör källa1 för 
datainsamlingen. Hela förhörslängden  har medtagits utom de tolv förs-
ta sidorna, vilka tydligen är förkomna. 

Urval  av individer 

Samtliga individer födda  1694 eller tidigare har medtagits, d. v. s. till-
sammans 1410 personer. De som ej har födelseår  utsatta ingår däremot 
ej i denna redovisning. Antalet av dessa uppgår till 55 individer. E j 
heller har de yngre barnen, födda  1695 eller senare, medtagits, eftersom 
denna åldersgrupp tydligen ej har antecknats på ett fullständigt  sätt i 
längden. 

Urval  av information 
Här redovisas anteckningarna om födelseår,  kön och läskunnighet. In-
formationen  kan utökas med by, familjestorlek,  föräldrarnas  kunska-
per, utantillkunskaper m. m. 

Metod 

Andelen individer som har anteckningen "Lit" (litterat, läskunnig) res-
pektive saknar denna anteckning har noterats med avseende på kön och 
födeisår.  Databehandlingen har utnyttjat procenttal, signifikanspröv-
ningar och korrelationsmått. 
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Resultat 
I en första  tabell visas hur anteckningen "Lit" fördelar  sig procentuellt 
med avseende på kön. 

Tabell  1. Läskunnighet  — kön i Möklinta  1686—1105. (N=il fl0). 
Anteckningen "Lit" i husförhörslängden 

„,. Ingen Anteckn. Totalt Totalt 
Ä o n anteckn. "Lit" Proc. tal Abs. tal 
Män 32,0 68,0 100,0 (670) 
Kvinnor 35,4 64,6 100,0 (740) 

Tabell  2. Läskunnighet  — födelseår.  (N=1410). 
Anteckningen "Lit" i husförhörslängden 

Födelseår Ingen Anteckn. Totalt Totalt Födelseår anteckn. "Lit" Proc. tal Abs. tal 
T. o. m. 1614 79,4 20,6 100,0 ( 34) 

1615—24 74,2 25,8 100,0 ( 74) 
1625—34 72,5 27,5 100,0 ( 73) 
1635—44 54,8 45,2 100,0 (117) 
1645—54 38,4 61,6 100,0 (133) 
1655—64 40,5 59,5 100,0 (230) 
1665—74 30,0 70,0 100,0 (262) 
1675—84 10,9 89,1 100,0 (277) 
1685—94 11,4 88,6 100,0 (210) 

De absoluta talen visar hur åldersfördelningen  är starkt förskjuten 
mot yngre åldrar. — I fråga  om läskunnigheten tycks ett tydligt sam-
band råda med födelseår.  De som är födda  i början av 1600-talet är 
till större andelen analfabeter.  De som är födda  under 1600-talets sena-
re del är i huvudsak läskunniga. 

Dessa rön för  tiden 1686—1705 kan i sin tur jämföras  med innehållet 
i tidigare eller senare böcker i Möklinta socken, eller med andra socknar, 
allt i syfte  att systematiskt kartlägga alfabetiseringsprocessen  och dess 
samband med en rad olika faktorer. 

En jämförelse  med t. ex. Skellefteå  socken 1724 ter sig på följande 
sätt. Här medtages ett område motsvarande nuvarande Skellefteå  lands-, 
Polidens, Norsjö, Jörns, Byske, Fällfors  och Kågedalens församlingar 
enligt katekisationslängden 1724. (N=1489). 
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Läskunnigheten i Skellefteå  socken 1724 (N=1489) 
Födelseår Ej läskunn. Läskunniga Tot. proc. Tot. abs. tal 
T. o. m. 1644 57,1 42,9 100,0 ( 35) 

1645—54 47,8 52,2 100,0 ( 64) 
1655—64 36,2 63,8 100,0 (152) 
1665—74 26,0 74,0 100,0 (189) 
1675—84 16,0 84,0 100,0 (169) 
1685—94 11,1 88,9 100,0 (189) 
1695—04 5,2 94,8 100,0 (288) 
1705—14 2,0 98,0 100,0 (403) 

Ett bara är endast 8 år, några är 9 år i den yngsta gruppen. — Som 
synes är likheten med Möklinta, tab. 2, mycket påtaglig. Sambandet 
mellan födeisår  och läskunnighet är nästan detsamma här. 

EXEMPEL 2. HEMUNDERVISNING OCH SKOLUNDERVISNING 
I BYGDEÅ SOCKEN 1847—1862 

Källmaterial 

Husförhörslängderna  i Bygdeå socken för  åren 1838—1873 utgör de 
huvudsakliga källorna för  datainsamlingen. Källmaterial ifrån  skolans 
verksamhet rådfrågas  även för  att gruppen skolbarn skall kunna ur-
skiljas ibland samtliga skolpliktiga barn. En god utgångspunkt erbjuder 
skolpliktslängden av år 1847. 

Geografisk  avgränsning 

Bygdeå folkskolas  upptagningsområde under tiden 1847—1862 bestäm-
mer undersökningens geografiska  omfattning.  Området kallas "Bygdeå 
södra skoldistrikt" och motsvarar sockens södra hälft.  Däri ingår tolv 
husförhörsrotar  enligt husförhörsjournalen. 

Avgränsning  i tiden 

Åren 1847—1862 utgör den egentliga undersökningsperioden. Under 
denna tid medtages samtliga  individer  år för  år. (Urval av individer, 
se nedan!) Dessa individer följs  inom den vidare tidsramen 1845—1873. 



Urval  av individer 
I undersökningen ingår samtliga  barn i skolåldern  181/7—1862.  Med 
skolålder avses här åldern 6—15 år. Detta innebär att alla som är födda 
1832—1856 och befinner  sig såsom skrivna i undersökningsområdet i 
skolpliktig ålder under tiden 1847—1862 medtages i undersökningen. 
Denna totälpopulation  skolpliktiga barn omfattar  1295 individer. — Ef-
ter ålder  delar sig populationen i två delpopulationer: de som är i skol-
åldern senast 1862, således födda  1832—1847, samt de som är i skolplik-
tig ålder även efter  1862. Den förra  gruppen, tillsammans 777 barn, är 
särskilt intressant därför  att där kan hela den skolpliktiga åldern 
kartläggas. — En annan väsentlig indelningsgrund utgör indelningen i 
hemundervisade  barn (icke skolbarn) respektive skolbarn.  Med skol-
barn menas de barn som bevisligen varit inskrivna i skolan eller bevis-
tat dess verksamhet. Denna skolgång kan variera ifrån  några få  dagar 
eller veckor och upp till, i några få  fall,  Över tio terminer. 

Resultat 

Tabell  4. Samtliga  barn i skolåldern  1847—1862. 
Födelseår  Icke skolbarn Skolbarn Totalt 
Födda 1832—1847 589 188 777 
Födda 1848—1856 462 56 518 
Totalt 1051 244 1295 

I den äldre gruppen är 76,0 % enbart hemundervisade barn och 24,0 
% skolbarn. Skillnaden är större i den yngre gruppen, 89,0 % emot 
11,0 %. 

Tab.  5. Avstånd  till  skolan  för  samtliga  barn i skolålder>i 
Samtliga barn i skolåldern 1874— -62 (N=1295) 

Avstånd  till Icke Totalt Totalt 
skolan skolbarn Skolbarn Proc. tal Abs. tal 
Upp till 2,5 km 65,7 34,3 100.0 (323) 
2,5—5,0 km 69,0 31,0 100,0 (245) 
5,0—10,0 km 88,2 11,8 100,0 (364) 
10,0 km och mer 96,0 ' 4,0 100,0 (353) 

Totalt 81,3 19,7 100.0 (1295) 
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Som synes har inskrivning i skolan ett starkt samband med skolvä-
gens längd. En markant skillnad inträder efter  den första  halvmilen. 
Avstånd på över en mil innebär endast en obetydlig andel skolbarn. 
Där är hemundervisningen i stort sett allenarådande. 

Den äldre gruppen, barn i skolåldern senast 1862, ger möjlighet till en 
totalundersökning av hur skolan förmått  rekrytera de första  sexton års-
kullarna skolpliktiga barn födda  1832—1847, vilka skall ha bevistat 
skolundervisningen senast år 1862. Denna grupp presenteras här i pro-
centtabeller för  kön, födelseår  och samhällsklass. 

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

a) Kön 

Gossar 
Flickor 

Icke 
skolbarn 

Barn i skolåldern senast 1862 (N=777) 

Skolbarn Totalt 
Proc. tal 

74,0 
78,0 

26,0 
22,0 

100,0 
100,0 

Totalt 
Abs. tal 

(391) 
(386) 

b) Födelseår 
1832—1836 85,5 14,5 100,0 (222) 
1837—1841 71,5 28,5 100,0 (227) 
1842—1847 72,3 27,7 100,0 (328) 

c) Samhällsklass 
Ämb.- tjänstem. 44,5 55,5 100,0 ( 83) 
Bönder 80,8 19,2 100,0 (480) 
Torpare, arbetare, 

fattighjon  m. fl. 76,6 23,4 100,0 (214) 

Av de absoluta talen framgår  att denna äldre grupp skolpliktiga barn 
fördelar  sig jämnt i fråga  om kön  och de båda  första  åldersgrupperna. 
Den yngsta åldersgruppen  däremot har markant högre antal. När det 
gäller samhällsklass  upptar bönder, och därmed menas även landbönder 
och nybyggare, den största andelen. Fåtaligast är den högsta samhälls-
klassen  företrädd.  — Fördelningen i fråga  om skolgång  eller icke skol-
gång  är tämligen jämn mellan kön och mellan de båda yngre åldersgrup-
perna samt mellan de lägre samhällsklasserna. I den högre samhälls-
klassen innehar de som antecknats för  någon form  av skolgång t. o. m. 
majoritet, 55,5 %. 



1 

Slutligen återstår en jämförelse  mellan uppgifterna  om den obligato-
riska skolgången och husförhörslängderna.  Utrymmet tillåter inte en 
mera detaljerad genomgång. Några resultat av intresse bör dock näm-
nas. Skolpliktslängden från  år 1847 ger, sammanställd med husförhörs-
längden, en antydan om att vid det läget började barn, som redan var 
läskunniga, ej sedan i skolan. Skolbarnen rekryterades i stället bland 
dem som inte hade några anteckningar för  läskunnighet eller som hade 
låga betyg enligt husförhörslängden.  Femton år senare, år 1862, var lä-
get ett annat. Då återfanns  även barn med goda vitsord från  husförhörs-
längderna i skolpliktsmatrikeln. Inte oväntat nådde dessa barn goda re-
sultat även i skolan. 

En rad frågor  beträffande  de hemundervisade barnen — sambandet 
mellan läskunnigheten och barnens ålder, samhällsklass och deras av-
stånd till skolan t. ex. — återstår att lösa. 

Forskningsuppgifterna  är många och svårlösta. Men de är fascineran-
de. Och en dag kanske vi, när de fullföljts,  kan uttala oss med större 
säkerhet än vi nu är i stånd till beträffande  det svenska folkets  läskun-
nighet under olika tider och beträffande  den verkliga innebörden av de 
första  decenniernas obligatoriska folkskoleundervisning. 

ANMÄRKNINGAR  OCH  LITTERATUR  ANVISNINGAR 
1 ) Uppsatsen är ett sammandrag av forskningsrapport  nr 7/1969 utarbetad 
vid Umeå universitets avdelning för  predagogik. I sitt förord  till rapporten 
skriver pprofessor  Sten Henrysson bl. a.: "Genom att utnyttja prästernas — 
Egil Johansson är själv präst i svenska kyrkan — kyrkoboksanteckningar om 
läskunnighet m. m. och skolmatriklarna kan författaren  på ett unikt sätt 
undersöka den faktiska  läskunnigheten i olika socknar under gångna sek-
l er . . . Föreliggande rapport ger en antydan om de stora möjligheter som 
källmaterialet utnyttjat på detta sätt kan ge." 
'-) Kihlström , B. I., Den kateketiska undervisningen i Sverige under medel-
tiden. 1958. Sid. 37, 64, 77—78, 95—96, 108—110. 
s) Lindholm, S., Catechismi förfremielse.  1949. Sid. 265. 
4 ) Fahlgren, K., utg., Bygdeå sockens historia. 1963. Sid. 432, enligt visi-
tationsprotokoll för  år 1751. 
5) De främsta  referenserna  för  de arkivhistoriska studierna utgörs av Ny-
gren, E., 'Våra kyrkoarkiv' i Tidskrift  för  det svenska folkbildningsarbetet. 
1922. — Sandberg, A., Linköpings stifts  kyrkoarkivaiier. 1948. — Swedlund, 
R., Kyrkoarkiven i länsarkivet i Östersund. 1939. 
!' j Tryckta formulär  förekommer  vid 1700-talets början i bl. a, Karlstads, 
Linköpings och Yäxjq stift.  En återgång kan även här skönjas till handskriv-
na formulär.  Under 1700-talets senare del slår de tryckta formulären  ige-
nom. T. ex. Västerås stift  1773, Härnösands 1768. Ett förslag  till enhetligt 



system för  anteckningarna åerfinnes  i Wilskman, S., Svea Rikes Eccles. i 
alfabetisk  ordning. 1781. Sid. 864—865. Först 1860 kom för  hela riket gällan-
de föreskrifter,  vilka ersattes med 1894 års kyrkobokföringsförordning,  var-
med systematisk likformighet  skapades inom hela den svenska folkbokför-
ingen. 
f)  Frågan om husförhörens  och byabönernas ställning i Norrland kan bely-
sas av ett dokument från  början av 1600-talet, "Kyrkio-lagh, samptyckt 
och stadgatt aff  presterskapet i Väster-Norrlanden", tryckt i Kyrkohisto-
risk Årsskrift  1911. Där heter det i § 20: "Sammalunda på söndagar eller 
hvadh helgedagar thet vara kan, skall man haffua  helgedags öffningar 
förhanden,  med Guds ordh och christeliga böner och psalmer, jtem förhö-
ras och läsa för  them som unge äro. och uthi the byar, som någre finnas, 
som läsa  hunne i book, så skola andre till them sökia, och the förplichtade 
vara att läsa  för  them;" Här beskrivs byabönernas första  skede, men här an-
tyds även ett visst mått av läskunnighet ute i byarna! — I i 44 heter det 
dessutom om barnens läskunnighet: "Alle unge piltar, som bequeme kunna 
vara att läsa  i book, skola stiga fram  i kyrkian och ther lära  sig läsa  och 
siunga . . ." (Kursiveringarna gjorda här.) 
Holmberg utvecklar i sin bok "Norrlandsläseriet", 1949, frågan  om de 
norrländska byabönernas betydelse. Bl. a. antyds att Umeå socken vid bör-
jan av 1700-talet hade rykte om sig att vara "den i sin kristendom bäst 
grundade av alla församlingar  i hela landet". (Sid. 4) — Vidare diskuteras 
byabönerna och kyrkobesöken p. g. a. de stora avstånden. Kyrkobesöken 
var ordnade genom s. k. kyrkotur. "Sådan fastställdes  vid landsting den 
10 juni 1681 för  de större socknarna i dåvarande Västerbottens län. "Enligt 
denna skulle de som bodde 10 mil från  kyrkan infinna  sig var femte  söndag, 
de som bodde 6 mil därifrån  var tredje, 4 mil varannan och 2 mil eller där-
under varje söndag Deltagande i byabönen ålåg de hemmavarande, som 
till följd  av förhinder  ej rest till kyrkan den söndag byn hade sin kyrkotur, 
övriga söndagar, samtliga i byn, som ej hade förfall."  (Sid. 11, not 7) — 
Ännu mer inskärptes denna ordning genom viss påföljd  vid försummelse. 
— Hela frågan  om alfabetiseringen  och byaläsningen i Norrland tycks vara 
av stort intresse! 
8) Den författningsmässiga  utvecklingen på riksplanet kan anges utifrån 
Kyrkolagen av år 1686, senaste utg. 1956, ännu gällande för  kyrkan! — Där 
handlar kap. 2 § 9 om katekesförhör,  § 10 om förhörslängder,  kap. 24 § 8 
och § 10 om visitationsförhör,  § 11 om innanläsning, § 22 om prästernas be-
sök i hemmen bl. a. för  undervisning och förhör.  — Bland övriga förord-
ningar kan nämnas Kungl. resolution 1723 om allmän läskunnighet, Kungl. 
plakat 1726 om husförhör,  Kungl. resolution 1731 om predikoförhör,  Kungl. 
stadga 1735 om kommunionförhör,  Kyrkohandboken 1811 om bl. a. konfir-
mation. Se vidare t. ex. "Kyrkolagen av år 1686 jämte tilläggsförfattning-
ar", utg. 1845. — För tidigare epoker kan man utgå från  1571 års Kyrko-
ordning och kyrkolagsförslagen  under 1600-talet. 
o) — Ett större arbete om husförhörsinstitutionens  uppkomst och utveck-
ling är under utarbetande av docent Allan Sandewall, Uppsala, 
i») Sjöstrand, W., Pedagogikens historia, 111:1, 1961. Sid. 279. 
1 1 ) Wahlfisk,  J., Den kateketiska undervisningen i Sverige. 1889. 
12) Sjöstrand, W., Pedagogikens historia. 111:1. 1961. Sid. 271. 
" ) Fellström, K. A., Från kyrkbacken. 1950. Sid. 196. 
Hall, B.—Wiberg, A., Uppfostrans  och skolans historia. 1962. Sid 132 f. 
Sjöstrand, W., Pedagogikens historia. II. 1965. Sid 315, 324 m. fl. 
Westling, G., Om kyrkans verksamhet och frukten  därav i Linköpings stift 
under biskop Spegels tid. Teol. tidskr. 1885. Sid. 264—266. 
Widén, B., Kristendomsundervisning och nomadliv. 1964. Sid. 164. 
Widén, B., Kateketinstitutionen i Sveriges och Finlands lappmarker 1744— 
1820. 1965 — I inledningen till detta senare verk anmäles en kommande redo-
visning av katekisationsresultaten bland samerna. 
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1 4 i Travers, R.. An introduction to educational research. 1965. S. 124. 
Karlsson, G., red., Sociologiska metoder. 1965. Sid. 2. 
1 3 ) Torstendahl, R., Historia som vetenskap. 1966. Sid. 117—124, samt sid. 
195 och där anförd  litteratur. — Nämnas kan att en kurs i elementär sta-
tistik numera ingår i universitetsämnet ekonomisk historia. 
1») Möklinta, Västm. A 1:3 1705—1740. I den första  delen, 1705—1711, har 
längden en äldre uppställning. 1712 byter uppställningen disposition och 
blir motsvarande husförhörslängden  i Skellefteå.  Irsta, Västm. A 1:2, 1731— 
1758, har samma uppställning för  kolumnerna. Förvisso är en kartläggning 
och analys av husförhörslängdernas  disposition en givande forskningsupp-
gift! 
") Förutom författarens  egen uppsats höstterminen 1967 har författaren 
haft  förmånen  att handleda ytterligare två uppsatser under vårterminen 
1969. Nya sådana uppsatser planeras för  vårterminen 1970. 
Johansson, E., Undersökning av anteckningar för  läskunnighet, utantillkun-
skaper, begrepp och förstånd  i Bygdeå sockens förhörsböcker  för  åren 1863— 
1873. Stencil. Avd. för  ped. Umeå univ. Ht 1967. 
Järnberth, A., Undersökning med avsikt att jämföra  kyrkoböckernas anteck-
ningar för  läskunnighet, utantillkunskaper och förhörsfrekvens  för  barn i 
Sävar socken, födda  1837—1847, med data för  samma individer erhållna ur 
journaler från  Sävar folkskola  för  åren 1852 och 1853. Stencil. Avd. för  ped. 
Umeå. Vt. 1969. 
Björklund—Carlsson, Ch.—Edvinsson, I., Skolpliktiga barns läskunnighet 
i Bjurholms socken 1851—1854. Stencil. Avd. för  ped. Umeå univ. Vt 1969. 
Artikeln utgör ett sammandrag av: Johansson, E., Kvantitativa studier av 
alfabetiseringen  i Sverige. Exempel på källmaterial, metoder och resultat. 
Nr. 7/1969, Pedagogiska rapporter, Universitetet och lärarhögskolan, Umeå. 
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Läskunnighet och folkundervisning 
i Sverige 

Ett forskningsfält  och dess möjligheter 

Av Egil Johansson 

I. Forskningsfältet 
Folkundervisningens betydelse och djupare funktioner  i samhällslivet 
har fått  ny aktualitet inte minst tack vare den pågående alfabetise-
ringsprocessen i många av dagens u-länder.1 Men även för  västerlan-
dets del har forskningen  omkring läs- och skrivkunnigheten, "literacy", 
och dess utveckling i skilda länder blivit angelägna arbetsuppgifter. 2 

Härvid visar sig det svenska och finska  källmaterialet i kyrkans förhörs-
längder vara av särskilt intresse i ett internationellt perspektiv. 

Internationellt  perspektiv 
På grund av källmaterialets beskaffenhet  är forskningsläget  olika i skil-
da länder i väst. I de flesta  länder, t. ex. England, Frankrike, Tysk-
land, USA, tillåter källmaterialet i stort sett endast studium av i vad 
mån vigselhandlingar, testamenten, vittneshandlingar osv. har under-
skrivits med namnteckning (signatur) eller ej. Forskning angående så-
dana källdata pågår f.  n. i flera  länder. 

Professor  Carlo M. Cipolla, Pavia, Italien, har sammanställt resul-
tat av sådan forskning.  Vid en jämförelse  mellan olika länder framstår 
läskunnigheten som anmärkningsvärt tidig och allmän i Sverige.3 I 
England pågår sedan 1967 en brett upplagd undersökning inom "The 
Cambridge Group for  the History of  the Population and the Social 
Structure". En av gruppens ledare, dr Roger S. Schofield,  har i ett 
stort urval av församlingar  undersökt i vad mån vigselregistren 1754— 
1840 innehåller brudparens namnteckningar eller endast något slag av 

1 1 den rikhaltiga litteratur som berör också alfabetiseringen  i u-ländema hän-
visas till t. ex. "Läskunnigheten i världen 1967—1969" (1970). I u-landsar-
betet åsyftas  "funktionell  alfabetism"  dvs. yrkesutbildning i förening  med un-
dervisning i läsning och skrivning. 
2 Cipolla  (1969), Goody  (1969), Schofield  (1968), Stone  (1969). 
3 Cipolla  (1969) sv. övers. 1970. 
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bomärken.4 Också i Frankrike sammanställs på motsvarande sätt re-
sultat från  undersökningar angående förekomsten  av namnteckningar 
eller ej i vigselregister och andra aktstycken alltsedan 1600-talet och till 
slutet av 1800-talet. Dessa undersökningar leds av professor  Frangois 
Furet, Centres des Recherches Historiques, Paris.5 Professor  Kennet 
A. Lockridge, Department of  History, Ann Arbor, USA, undersöker 
i en rad studier namnteckningarnas förekomst  i testamenten, rösdäng-
der m. m. i New England 1650—1790. Lockridge har också initierat 
en motsvarande studie i Sverige på här förekommande  historiskt ma-
terial.6 I Kanada bedriver "The Ontario Institute for  Studies in Edu-
cation" vid universitetet i Toronto forskning  angående läs- och skriv-
kunnigheten enligt det folkstatistiska  material som föreligger  för  vart 
tionde år under 1800-talets senare del. Resultat har redovisats av bl. a. 
Harvey J. Graff  i en rad artiklar.7 

Samtliga här nämnda forskare  i olika länder har haft  möjlighet att i 
någon mån jämföra  källmaterial, metoder och preliminära resultat 
med det svenska källmaterialet och dess möjligheter.8 Det framstår 
med all tydlighet att forskningsmöjligheterna  är utomordentligt gynn-
samma i Sverige och Finland. 

De svenska och finska  förhörslängderna 
Källmaterial angående namnteckningar m. m. finns  i viss utsträckning 
även i Finland och Sverige. Men i dessa båda länder föreligger  ännu 
ett slag av källor alltsedan slutet av 1600-talet, nämligen de kyrkliga 

* Schofield  (1968) s. 319—324, redovisar och kommenterar det engelska käll-
materialet. Det är dels av censustyp, t. ex. "the Toast Oath" 1723, dvs. ett 
upprop, som skulle undertecknas av alla över 18 år, dels utgörs källorna av vig-
selregister, där sedan 1753 brudparen hade att skriva sina namn eller bomärken 
("signatures" eller "marks") och vidare består källmaterialet av bevarade tes-
tamenten, vittnesintyg och liknande handlingar. Preliminära resultat redo-
visades av Schofield  vid en konferens  omkring "Eteracy" i Uppsala 2—3 maj 
1972. ^ 
5 Också de franska  undersökningarna skall inom kort redovisas i sina huvuddrag 
enligt professor  Furet (brev juni 1972.) 
6 Lockridge har på ett mångsidigt sätt angripit frågorna  omkring "literacy" i 
sin bearbetning av testamenten, vittnesintyg m. fl.  källor. Preliminära resultat 
presenterades vid ett seminarium i Umeå i juni 1972. Under samma besök 
i Sverige har Lockridge igångsatt jämförbara  studier av namnteckningarnas fö-
rekomst i det svenska källmaterialet. 
7 Graff  (1971, 1972). 
8 En konferens  omkring "literacy" i Uppsala den 2—3 maj 1972 har betytt 
mycket för  de internationella kontakterna. Konferensen  anordnades av de his-
toriska och pedagogiska institutionerna i Uppsala och Umeå gemensamt under 
ledning av bl. a. docent Sune Åkerman och gruppen för  emigrationsforskning 
vid Uppsala universitet. 
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förhörslängderna. 0 Prästerskapet har nämligen bedömt och betygsatt 
sockenbornas katekeskunskaper, läskunnighet och "begrepp" (samt i 
de sydligaste landskapen även i viss mån skrivkunnighet) och noterat 
framsteg  och färdighet  år för  år i husförhörslängderna  och andra för-
hörslängder. I dessa är således i princip alla sockenbor upptagna — 
i de tidigaste längderna inskrevs barnen då de började förhöras  i åtta 
—tioårsåldern — och deras kunskaper noteras under hela livstiden i de 
olika upplagorna av längder i en socken. På samma gång erhålls även 
en kontinuerlig uppföljning  av familjer  och enskilda år för  år. Namn, 
födelseår,  kön, civilstånd, gård och by, flyttning,  dödsfall,  viss so-
cial status m. m. kan utläsas i anteckningarna som ansluts till de cen-
trala — och ofta  många — kolumnerna om läskunnighet, kunskaper 
och förhör.  De folkstatistiska  uppgifterna  kan dessutom kontrolleras 
i parallella längder för  födelse,  vigsel, flyttning,  dödsfall,  mantalsskriv-
ning osv. Sådana folkstatistiska  noteringar får  anses vara sekundära i 
husförhörslängderna  under deras inledningsskede omkring 1650— 
1750. Därefter  utnyttjas den folkstatistiska  informationen  mera med-
vetet alltsedan 1750 genom tabellverkets tillkomst och verksamhet. 
Tillsammans ger dessa längder Sveriges erkänt tidiga och goda folk-
statistik. Men anteckningarna om kunskaper osv. förblir  själva kärnan 
i husförhörslängdernas  bruk och nyttjande ända till dess att det all-
männa skolväsendet alltmer tar vid mot slutet av 1800-talet.1 

I det internationella perspektivet framstår  således forskningsmöjlig-
heterna som särskilt gynnsamma i Finland och Sverige. Detta gäller 
både den folkstatistiska  informadonen  och källdata om folkundervis-
ningens tillstånd och utveckling alltsedan senare delen av 1600-talet. 

Alternativa  forskningsuppgifter 
De svenska och finska  förhörslängderna  utgör ett i stort sett obear-
betat forskningsfält  av källdata angående läskunnighet m. m. Visser-
ligen förekommer  summariska läskunnighetsundersökningar för  gång-
na tider t. ex. i hembygdslitteraturen.2 Sådana resultat återges också 
— om än sporadiskt — i handböcker och monografier  för  kyrkans och 
skolans historia.3 Men specialstudierna är få.  Bland de främsta  märks 
9 Även de svenska församlingarna  t. ex. i Estland har haft  sådana kyrkböcker, 
likaså den svenska kolonin S:t Barthelémy (1784-1878). Jfr  Hyrenius  (1942) 
s. 286—297. 
1 Frågorna om källmaterialet behandlas utförligare  i Johansson  (1969, 1970, 
1972). 
2 Jfr  Johansson  (1972) s. 7 och där anförd  litteratur. 
3 Bl. a. Sjöstrand  II, (1965) s. 315, 324, Westling  (1885) s. 264—265, Widén 
(1964) s. 9—14. — Jfr  Forsell  (1833) s. 58, Agardh  & Ljungberg  (1863). 
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Widéns behandling av två katekisationslängder från  det tidiga 1700-
talets finska  lappmark.4 Någon mer systematiserad utvärdering av käll-
materialet har ej redovisats. Därför  är forskningsuppgifterna  många 
och synnerligen omfattande. 

Utan att gå närmare in på den kyrko- och skolhistoriska bakgrun-
den antyds här ett antal konkreta och till bestämda källserier knutna 
forskningsuppgifter. 
1. Läskunnigheten i Sverige 1650—1750 enligt kyrkans förhörsläng-

der 
Med denna formulering  av forskningsuppgiften  fokuseras  framför  allt 
noteringarna om läskunnighet i förhörslängdernas  rika innehåll. Detta 
hindrar emellertid ej att de många olika uppgifterna  om utantillkun-
skaper, begrepp och förhör  också behandlas i analysen tillsammans 
med demografiska  data om ålder, kön, yrkesgrupp osv. Inlednings-
perioden fram  till 1750 är särskilt intressant eftersom  förhörslängderna 
här visar hur "Sverige alfabetiseras".  Med den rikhaltiga datainsam-
ling som källmaterialet på många håll erbjuder kan denna alfabetise-
ringsprocess i vissa fall  bli föremål  för  en ingående och utförlig  ana-
lys. Men naturligtvis är källmaterialet långt ifrån  fullständigt  under 
denna första  period av förhörslängdernas  historia. Formulären och 
ordningen för  förandet  av dessa längder växer fram  stiftsvis  och de 
olika läsmärkena behöver bli föremål  för  omfattande  datainsamling-
ar och jämförelser  för  att säkerställa resultaten.5 Enligt docent Allan 
Sandewall, Uppsala, som bedriver forskningar  angående husförhörs-
institutionens uppkomst och betydelse, infaller  läskunnighetens genom-
brottsperiod i Sverige under perioden o. 1660—o. 1740. De punktun-
dersökningar som redovisats tycks bekräfta  en sådan uppfattning. 8 

2. Läskunnigheten i Sverige 1750—1860 enligt kyrkans förhörsläng-
der mot bakgrund av tabellverkets folkstatistiska  källmaterial 

Genom tabellverkets tillkomst och verksamhet får  de kyrkliga förhörs-
längderna en fastare  funktion.  De läggs till grund för  Sveriges erkänt 
tidiga och goda folkstatistik.  En naturlig forskningsuppgift  blir därför 

* Widén  (1960). 
5 I första  hand gäller det att få  en uppfattning  om källmaterialets förekomst, 
egenskaper och användbarhet för  t. ex. kartläggning av läskunnigheten i skilda 
tider och områden. En sådan katalogisering i stora drag har också påbörjats 
vid pedagogiska institutionen vid Umeå universitet, varvid exempel på typiska 
förhörslängder  kopieras från  mikrofilm,  klassificeras  och katalogiseras. 
0 Denna tidigaste epok är föremål  för  framför  allt docent Allan Sandewalls kyr-
kohistoriska undersökningar. — Punktundersökningar har redovisats bl. a. av 
Widén  (1960) och Johansson  (1969). 
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att låta den officiella  folkstatistiken  för  alla församlingar,  kontrakt, 
län och stift  vara strategiska ramar för  urval och bearbetning av en-
skilda undersökningsområden. Genom den intensiva analys som läs-
kunnighetsundersökningarna innebär får  då också den officiella  folk-
statistiken en ny belysning under tabellverkets verksamhetsperiod 1750 
—1860 (1749—1859).7 

3. Folkundervisningen i Sverige omkring 1814 enligt kyrkans förhörs-
längder och 1812 års uppfostringskommittés  enkätmaterial. 

Exempel på en tidsmässig avgränsning ger 1812 års uppfostringskom-
mittés enkätmaterial från  rikets alla församlingar.  I det formulär  som 
skulle besvaras ingick frågor  både om eventuella skolor i församlingar-
na och om barnaundervisningen i hemmen och i vad mån barnen 
och sockenborna kunde läsa, skriva, räkna osv. Visserligen är enkät-
svaren endast summariska beskrivningar för  församlingarna  i stort, 
men tillsammans med de samtidiga förhörslängderna  ger de en god 
belysning av folkundervisningens  tillstånd vid en bestämd tidsperiod.8 

4. Hem- och skolundervisningen i Sverige 1840—1900 enligt kyrkans 
förhörslängder  och källmaterial från  skolans verksamhet 

Brytningsskedet mellan två huvudepoker i svensk undervisningshistoria 
infaller  vid 1800-talets mitt. Den traditionella kyrkliga folkundervis-
ningen lämnar över en stor del av sin uppgift  till den sedan 1842 på-
bjudna skolundervisningen. Processen är komplicerad och drar ut 
över tiden. Det gamla undervisningssystemet med föräldraundervis-
ning i hemmen behåller länge sitt grepp. På många håll har skolun-
dervisningen svårt att stabilisera sig. Ofta  åberopas en fortsatt  sam-
verkan mellan de båda undervisningsformerna. 9 Den allmänna proble-
matiken kan åskådliggöras med en förenklad  illustration (fig.  1). 

7 Tabellverkets folkstatistiska  källmaterial på Statistiska centralbyråns arkiv 
föreligger  kontraktsvis. Lämpligen kan kontrakten därför  bilda underlag för 
något slag av stratifierat  urval av undersökningsområden vid en mer omfattan-
de undersökningsplanering för  denna tidsperiod. 
8 1812 års uppfostringskommittés  handlingar förvaras  på Riksarkivet. Ett par 
försöksstudier  bl. a. inom Medelpad och Västerbotten har utförts  i form  av tre-
betygsuppsatser vid pedagogiska institutionen vid Umeå universitet. 
9 Angående spänningsförhållandet  den första  tiden mellan hem- och skolunder-
visning respektive mellan skolans funktion  som förmedlare  av utökad medbor-
gerlig bildning, "medborgarskola" och dess funktion  endast som ett komple-
ment vid bristande hemundervisning, "fattigskola",  se t. ex. Nordström  (1968) 
s. 15, 21, 44—46, 59—62. Thunander  (1946) s. 5, 9—12, 19—20, 237—257. 
Jfr  Ekendal  (1851) s. 1—5, 44—64, Holmberg  (1853) s. 45-48, 83—95, 
Siljeström  (1884) s. 577—788. 



25 

Läskunnighet och folkundervisning  i Sverige 

Fig.  1. Folkundervisningen vid 1800-talets mitt. Allmän föreställningsram. 

Genom att konsekvent i första  hand utvärdera den gängse kyrkliga 
folkundervisningen  (A—B) och sedan på ett naturligt sätt låta den 
begynnande skolgången (C—E) uppträda däri, fångas  problematiken 
i sin helhet. Då kartläggs den traditionella folkundervisningen  (A) till 
sin omfattning  och betydelse, då preciseras det av folkskolestadgan 
godkända men likväl svårtolkade samspelet mellan hemundervisning 
(B) och skolgång (G) och då attackeras också problemet om skolans 
faktiska  funktion  som påbyggnad till hemundervisningen, "med-
borgarskola" (D), eller som komplement till hemundervisningen, 
då denna är otillräcklig, "fattigskola"  (E). Att ensidigt beskriva och 
betona skolgångens varierande tillväxt och genomslagskraft  ger ej rätt-
visa åt bilden. Processen som helhet behöver tas i beaktande genom in-
tensiva jämförelser  mellan de olika undervisningsformerna.  Den kyrk-
liga folk-  och hemundervisningen (A—B) kartläggs i husförhörsläng-
derna, medan skolans verksamhet (C—D) noteras från  skolmatriklar, 
skoljournaler osv. Förstudier till detta slag av undersökningar har ut-
förts  för  ett antal socknar framför  allt i Västerbotten.1 

5, Skrivkunnighetens utveckling i Sverige enligt kyrkans förhörsläng-
der, testamenten, bouppteckningar m. fl.  akter 

För att länka samman de svenska förhörslängderna  med den utländska 
forskningen  kring namnteckningarnas förekomst  i skilda historiska 

1 Angående; sådana förstudier  jfr  Johansson  (1969) samt (1972) Bilaga, ap-
pendix II. 
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källor är en svensk motsvarighet till de utländska studierna en väsent-
lig forskningsuppgift.  Försök till sådan studie har också initierats.2 

6. Rekryteringen till de svenska trivialskolorna och läroverken enligt 
skolmatriklar m. m. i jämförelse  med kyrkans förhörslängder 

Elevförteckningarna  för  trivialskolorna upptar som regel även upp-
gifter  om barnens målsmän och hemvist. En klart avgränsad forsk-
ningsuppgift  är därför  att kartlägga rekryteringen till dessa skolor mot 
bakgrund av det totala antalet barn i olika områden och yrkeskatego-
rier. På så sätt blir måhända även den sociala mobiliteten och "snille-
valet" i svensk skolhistoria närmare belyst.3 

7. Speciella källkritiska, skol- och kyrkohistoriska, demografiska  samt 
socialhistoriska aspekter på här föreslagna  forskningsuppgifter  uti-
från  den samlade information  som föreligger  i kyrkböckerna, man-
talslängderna, skolans handlingar osv. 

Den omfattande  datainsamling för  varje individ i olika serier av käl-
lor, som här föreslagna  forskningsuppgifter  innebär, medger även in-
gånde källkritiska analyser.4 Bl. a. får  det folkstatistiska  och skolstatis-
tiska källmaterialet för  undersökta områden en noggrann kontroll.® Vi-
dare föreligger  i datainsamlingen riklig information  om den kyrkliga 
undervisningens innehåll i fråga  om olika moment i katekesundervis-
ningen osv.6 Dessutom erbjuder detta slag av studier en rik variation 
av demografiska  och socialhistoriska analyser angående familjestruk-
tur, befolkningsförändringar,  flyttning,  yrkeskategorier m. m. Sådana 
analyser möjliggörs av den tillämpade klassificerande  och kvantifie-
rande metodiken. 

Metodfrågor 
Den moderna datatekniken möjliggör omfattande  datainsamlingar 
med många olika slag av uppgifter  för  stora grupper av individer. In-

2 Dels har en omfattande  datainsamling angående skrivkunnigheten i Lycksele 
tingslag påbörjats, dels har på initiativ av professor  Kenneth A. Lockridge en 
studie av namnteckningarnas förekomst  i svenska källor igångsatts, jfr  ovan s. 
93 not 6. 
3 Jfr  Johansson  (1972) s. 97 och där anförd  litteratur. En närliggande studie 
är Bylund  (1972). 
* Jfr  Johansson  (1972) s. 12—15, 24—27, 229—237 samt Sjöstrand  (1972). 
5 Exempel på analys av den officiella  skolstatistiken ges i Johansson  (1972) 
s. 137—167. En rad felkällor  vid behandling av den summariska statistiken på-
visas. Jfr  Åkerman, Cassel  & Johansson  (1971) s. 13—20, 63—69. 
6 Utan tillkunskaper, förhörsfrekvens  m. m. ingår i datainsamlingen, jfr  Jo-
hansson (1969) samt (1972) s. 76—79. 
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samlade data kan sedan behandlas i en rik variation av datauppställ-
ningar, som medger långt drivna analyser." 

Inte minst lämpar sig de kyrkliga husförhörslängderna  utomordent-
ligt väl för  detta slag av databehandling. Deras innehåll är alltför 
komplicerat för  summariska utvärderingar. I stället är deras syfte  och 
bruk just sådant att den individuella datainsamlingen och databe-
handlingen faller  sig naturlig. Den gör på ett genuint sätt rättvisa åt 
källornas tillkomst och syfte.  I denna databehandling följs  de enskilda 
individerna på ett sätt som svarar mot hur de inkommit och varit 
skrivna kortare eller längre tid i längderna. Dessutom kan på detta sätt 
husförhörslängdernas  samlade information  behandlas årsvis eller för 
längre tidsperioder eller uppgifter  från  parallella källor tillordnas sam-
ma individer för  jämförelser  och gemensam utvärdering. Därmed läggs 
också grunden för  en ingående källkritik. 

Utvårdering  av resultaten 
De erhållna resultaten i de forskningsuppgifter  som här föreslagits 
låter sig samordnas i en övergripande strategi för  successiv utvärde-
ring av resultaten. Ett försök  till illustration görs i en sammanfattande 
figur  (fig.  2). 

Dels granskas hållbarheten i erhållna resultat inom det undersökta 
materialets ram (A och B), dels åsyftas  generaliseringar utöver det 
undersökta materialets gränser. Dessa generaliseringar sträcker sig åt 
två håll. Å ena sidan avses slutsatser om allt större populationer uti-
från  de undersökta individerna. Ett urval undersökningsområden i 
t. ex. Västernorrlands län skall då kunna läggas till grund för  mer all-
männa bedömningar om länet i sin helhet (D). Å andra sidan efter-
strävas också en ökad insikt om vad de undersökta variablerna egent-
ligen innebär. På denna linje utnyttjas historisk källkritik och pedago-
gisk mätningslära för  en närmare bedömning av t. ex. läsmärkenas 
innebörd i husförhörslängderna  (A, B och C). De båda utvärderings-
linjerna förenas  etappvis fram  emot målet: att beskriva och förstå  t. ex. 
läskunnigheten i Sverige under äldre tidsperioder (E). 

Forskningsfältet  är enormt. Här gjorda försök  till överblick blir där-
för  endast ett högst ofullkomligt  utkast till ett större forskningspro-
gram. 

7 Angående metodiken se Johansson  (1970, 1972). 
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Fig.  2. Modell för  utvärdering av resultaten. 

Undersökta  variabler Generaliseringar 
Demografiska 

data 
Kunskapsdata 

II. Ett aktuellt projekt 
Ett första  försök  att i större skala systematiskt bearbeta det rika forsk-
ningsfältet  sker i ett projekt med arbetsbenämningen "Läskunnighet 
och folkundervisning  i Västernorrland 1750—1860 enligt kyrkans för-
hörslängder och parallella källor". Detta projekt genomförs  vid peda-
gogiska institutionen vid Umeå universitet i nära samverkan med 
Härnösands landsarkiv och länsarbetsnämndens kontorsarbetscentral 
i Härnösand. Ekonomiskt stöd lämnas av Riksbankens Jubileumsfond. 

Utgångspunkter,  syfte  och frågeställningar 
Riktlinjer och utgångspunkter för  projektet tas i en lång rad förstu-
dier vid pedagogiska institutionen vid Umeå universitet. Även ett om-
fattande  samarbete med historiker i Umeå och Uppsala ligger till 
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grund för  planeringen.s Som utgångspunkter tjänar både praktiska er-
farenheter  och teoretiska rön, som vunnits under en flerårig  försöks-
verksamhet. De praktiska erfarenheterna  har genom upprepade ut-
prövningar stabiliserat sig till bestämda arbetsrutiner för  detta slag 
av forskning  — alltifrån  planering och urvalsstrategier och över data-
insamling i klartext och kodning och till statistisk analys med en upp-
sättning olika dataprogram. Till de teoretiska rönen hör de typiska 
drag som vuxit fram  i undersökning efter  undersökning, t. ex. i fråga 
om husförhörslängdernas  läsmärken och deras samband med ålder, 
kön, flyttning,  nattvardsgång, sociala förhållanden  m. m. Som regel 
utdelas läsbetygen första  gången till 7—10-åringar — sedan skolans 
verksamhet kommit i gång dock ofta  först  i samband med konfirma-
tionen i 14—16-årsåldern. Kvinnorna uppvisar oftast  högre läsbetyg 
än männen. De nyinflyttade  har som regel lägre, de flitiga  nattvards-
besökarna har ofta  högre läsbetyg än genomsnittet osv. Som regel slår 
också de sociala faktorerna  tydligt igenom. Bl. a. uppvisar olika sociala 
grupper en sammansatt interaktion med både hem- och skolundervis-
ningen. De mer välbestäEda familjerna  har oftast  de klart högsta läs-
betygen i husförhörslängderna.  Men då går också deras barn i skolan 
i långt större utsträckning än övriga yrkesgruppers barn osv. 

Projektets syfte  och problemställningar kan konkretiseras i följande 
huvudpunkter. Projektet avser 
1. att tillämpa, pröva och vidareutveckla den källkritik och den meto-

dik som redovisats i gjorda förstudier. 
2. att i ett större område och för  en längre tidsperiod systematiskt 

kardägga läskunnighetens och folkundervisningens  omfattning  och 
innebörd enligt kyrkans förhörslängder  och parallella källor. 

3. att analysera läskunnighetens och folkundervisningens  betydelse och 
funktion  med hänsyn till sådana demografiska  och sociala faktorer 
som ålder, kön, familjestruktur,  yrkestillhörighet, flyttning,  hem-
och skolundervisning osv. 

4. att låta resultaten för  Västernorrland 1750—1860 bilda utgångs-
punkter för  fortsatta  undersökningar av läskunnighetens och folk-
undervisningens utveckling i Sverige och Finland samt 

5. att insätta resultaten i ett tvärvetenskapligt och internationellt 
perspektiv med tillämpningar på det aktuella forskningsläget. 

R Bland förstudierna  märks främst  författarens  avhandling, Johansson  (1972) 
samt en rad tre- och fyrabetygsuppsatser  vid pedagogiska institutionen, Umeå 
universitet, som behandlat ett femtontal  socknar främst  i Norrland. Dessutom 
pågår på samma sätt ett antal större datainsamlingar av historiker i Umeå och 
Uppsala. Jfr  Johansson  (1972) s. 8 och Bilaga, appendix II. 
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1. Projektets  genomförande 
Val av källmaterial 
De kyrkliga förhörslängderna  i Sverige och Finland tillåter studier av 
läskunnighetens och den kyrkliga folkundervisningens  utveckling från 
senare delen av 1600-talet och till slutet av 1800-talet. Dessa källor 
för  de olika församlingarna  ställs naturligen samman med övriga källor 
i kyrkoarkiven, födelse-,  vigsel-, flyttnings-,  död- och begravningsläng-
der samt med t. ex. mantalslängder, bouppteckningar osv. För särskil-
da tidsperioder föreligger  dessutom speciella källserier såsom t. ex. 
1812 års uppfostringskommittés  enkätmaterial angående folkundervis-
ningens tillstånd i rikets alla församlingar  omkring 1813—14. Den 
begynnande allmänna skolundervisningens dokumentation i skilda 
slag av skolmatriklar, skoljournaler, examenskataloger osv., ger till-
sammans med de nämnda källorna en ingående analys av det kompli-
cerade samspelet mellan hem- och skolundervisningen vid 1800-talets 
mitt. Dessutom får  den officiella  folkstatistiken  och skolstatistiken en 
noggrann jämförelse  och kontroll genom lokala intensivstudier för  be-
stämda tidsperioder. 

I en översikt sammanställs exempel på källmaterial och olika typer 
av data, som utnyttjas i projektet (fig.  3). Källserierna grupperas 
för  olika tidsperioder. Data som kommer till utnyttjande är dels kun-
skapsdata (läsning, utantillkunskaper, begrepp, skrivning m. m.) och 
dels demografiska  data, som förekommer  i samma eller parallella käl-
lor. Den senare datatypen tjänar till att analysera t. ex. läskunnighe-
tens bakgrund, omfattning  och funktion  i samhällslivet. I somliga käl-
lor (1—6, 10—13, 15) noteras data för  varje enskild individ. Dessa 
detaljerade datauppgifter  — i begränsade intensivstudier — ställs sam-
man i jämförelse  med de summariska uppgifterna  om hela försam-
lingar eller skoldistrikt enligt andra källserier (t. ex. 7—9, 14, 15 på 
fig.  3).1 

1 En närmare presentation av källmaterialet ges i Johansson  (1969) samt 
(1972) s. 16—-27. 
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Fig.  3. Exempel på källserier och typer av data (i = individuella data för 
varje individ, s = summariska data för  t. ex. församlingar  eller skoldistrikt).2 

TYP AV DATA 

Geografisk  avgränsning 
Att på en gång inrikta undersökningarna på hela landet eller en större 
del därav är knappast lämpligt. Därtill är forskningsfältet  alltför 
stort och arbetskrävande. I stället torde avgränsade enheter såsom län 
eller stift  vara lämpliga områden för  större systematiska undersökning-
ar. Västernorrlands län utväljs för  en första  sådan större undersökning. 
Dels är länet indelat i ett tämligen talrikt antal församlingar,  74 kyr-
koarkiv är registrerade för  tiden omkring 1860, vilket ger ett större 
urval för  lokala intensivstudier. Dels är detta län också särskilt intres-
sant genom den sociala och ekonomiska omvandling som bryter fram 
1 och med den hastigt framväxande  skogsindustrin vid 1800-talets mitt. 
Därmed skapas skilda befolkningstyper  och en befolkningsrörlighet 
som också analyseras i här föreslagna  undersökningar. 
2 Exempel på källmaterial och urval av data ges i Johansson  (1972) s. 27—34 
samt bil. 1 — 10. 
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Därtill kommer att närheten till Umeå, utlovad medverkan av lands-
arkivet i Härnösand, goda kontakter med länsarbetsnämndens kon-
torsarbetscentral i Härnösand samt en aktiv hembygdsrörelse inom 
länet gör Västernorrland särskilt lämpat som första  större projektom-
råde. 

Tidsmässig avgränsning 
Tabellverkets verksamhetsperiod 1750—1860 har valts som tids-
mässig avgränsning. Därmed kan den officiella  folkstatistiken  enligt ta-
bellverket utnyttjas som strategiska ramar för  urval m. m. Dessutom 
blir den officiella  folkstatistiken  föremål  för  ingående granskningar 
och jämförelser  med det lokala primärmaterialet i t. ex. husförhörs-
längderna. Likaså kontrolleras den officiella  skolstatistiken gentemot 
det faktiska  antalet skolbarn och enbart hemundervisade barn under 
folkskolans  inledningsskede. 

översiktlig inventering av källmaterialet 
Källmaterialet inom Västernorrland inventeras och katalogiseras för 
länet i dess helhet 1750—1860. Redan därigenom erhålls en första 
översiktlig bild av läskunnighetens och folkundervisningens  utveckling 
och omfattning.  Därmed läggs också grunden för  fortsatt  urval av lo-
kala intensivstudier. 

översikdig avprickning av läsmärken 
Den första  inventeringen och jämförelsen  av källmaterialet och dess 
innehåll sker genom enkla avprickningar på översiktliga dataformulär. 
Med erfarenhet  av tidigare sådana studier utväljs några väsendiga ty-
per av data — läsbetyg, födelseår,  yrkesgrupp — som ställs mot var-
andra utan maskinell databehandling. 

Intensivstudier 
Förutom en översiktlig inventering av källmaterialet i stort görs ett 
urval tidsmässigt och lokalt avgränsade intensivstudier. Tidsmässigt 
torde avgränsningarna lämpligen ske till 1750-, 1780-, 1810- samt 
1840- och 1850-talen. Inom dessa decennier utväljs ett antal typiska 
undersökningsområden. Viktigt är att olika typer av områden kom-
mer med i urvalet: skogsbygd, jordbruksbygd, bruksbygd, begynnande 
industribygd osv. Därmed erhålls representativa tvärsnittsstudier och 
möjligheter till uppföljning  över tiden. 

Förekomsten av bevarat källmaterial begränsar naturligtvis urvals-
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förfarandet.  För den första  serien tvärsnittsstudier, 1750—60, är käll-
materialet särskilt begränsat. Här torde undersökningarna snarast 
ge inledande utgångspunkter för  de följande  tidsperioderna, då anta-
let husförhörslängder  blir alltmer talrikt förekommande.  I den sista 
tvärsnittsperioden, 1840—60, tycks flertalet  kyrkoarkiv kunna komma 
i fråga  vid urvalet av intensivstudier. 

De intensivstudier som bestäms inom typiska undersökningsområden 
görs med omfattande  datainsamling för  de enskilda individerna från 
olika källor. Här kodas och överförs  insamlade data till hålkort för 
maskinell behandling. Också dessa arbetsmoment har ingående prövats 
och redovisats. Bl. a. har olika typer av datauppställningar utvecklats. 
Den enklaste är att följa  slutpopulationen i en upplaga husförhörs-
längder bakåt och framåt  över tiden på det sätt individerna införts 
i och avförts  ur längderna. Också mer komplicerade sammanställning-
ar av olika datagrupper har utnyttjats, t. ex. för-  och efterkontroller  av 
kunskaperna samtidigt som andra faktorer  hålls under kontroll. I den 
maskinella databehandlingen ingår enklare frekvens-  och korstabeller, 
sambandsberäkningar och ett särskilt program för  automatisk interak-
tionsanalys, där flera  faktorer  på en gång får  visa sitt samspel inbör-
des. Utgångspunkter för  databehandlingen tas i de redan vunna re-
sultaten i förstudierna.  Sådana utgångspunkter är t. ex. att läsbetygen 
enligt husförhörslängderna  visar samband med ålder, kön, flyttning 
samt sociala och ekonomiska faktorer.  Dessutom tycks samspelet mel-
lan hem- och skolundervisning framträda  med vissa bestämda möns-
ter tillsammans med de nämnda faktorerna.  De hittills vunna resulta-
ten underlättar på så sätt både datainsamlingen och databehandling-
en genom att preliminära strategier redan utarbetats och prövats. 
Databehandlingens mål är att säkerställa typiska huvuddrag och tren-
der för  allt större områden och längre tidsperioder. 

2. Forskningsläget  och projektets  betydelse 
Forskningsläget internationellt och i Sverige samt det aktuella projek-
tets plats och betydelse framgår  av den föregående  översikten av forsk-
ningsfältet.  Helt kort kan här framhållas  att efterfrågan  på resultat 
och metodutveckling för  detta slag av studier är påtaglig i det ak-
tuella forskningsläget  både i västerlandet och i u-länderna. Av det 
större forskningsprogrammet  framgår  en del av de kontakter som det 
pågående arbetet redan erhållit. Inte minst förtjänar  det framhållas 
att ett intensivt tvärvetenskapligt arbetsutbyte hunnit utvecklas både 
med andra discipliner vid Umeå universitet och med forskare  i t. ex. 
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Uppsala och Åbo. Främst märks samarbetet med historiker i Uppsala, 
där under ledning av docent Sune Åkerman kontakter vunnits även 
med ett större nordiskt emigrationsforskningsprojekt. 

Dessutom bör det framhållas  att projektet torde vara av betydelse 
för  en inventering och insamling av skilda arkivalier i lokala arkiv, 

. framför  allt skolhandlingar. Likaså tycks detta slag av studier både 
kunna tillvarataga och främja  skilda aktiviteter i hembygdsforsk-
ningen. 

Men främst  har projektet sin betydelse i dc källkritiska, metod- och 
resultatmässiga rönen angående läskunnighetens och folkundervisning-
ens funktion  i ett socialhistoriskt intressant område enligt ett historiskt 
källmaterial som är unikt för  Sverige och Finland och som medger 
analyser — enligt utländska bedömare — mer ingående än på andra 
håll i världen. 
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SVERIGE 
DEN KYRKLIGA LÄSTRADITIONEN I SVERIGE — 
EN KONTURTECKNING 

Av Egil Johansson 

INLEDNING 

Som bidrag till historikerkongressen lämnar jag en kommenterad sammanfattning  av 
min rapport, "The history of  literacy in Sweden in comparison with some other 
countries" (1977)" Ett av skälen härtill är att rapporten i någon mån återspeglar den 
internationella diskussionen om läsfärdighetens  ställning och funktioner  i historia 
och nutid. Den togs ursprungligen fram  med anledning av en internationell literacy-
kongress i Persepolis, Iran, 1975. — Ett annat skäl är att min egen forskning  har 
legat nere de senaste åren. När jag nu skall återuppta och slutföra  mitt gamla forsk-
ningsarbete ger rapporten givetvis för  mig de naturliga utgångspunkterna.21 Jag 
väntar mig härvidlag mycket också av de övriga nordiska bidragen och av diskussio-
nerna vid kongressen. 

Själv söker jag alltmer förstå  den svenska lästraditionen som en förgrening  av den 
allmänneliga kyrkans undervisningstradition, där inte endast liturgi och kyrko-
konst utan även bokstäver på fraktur  har blivit bärare av kyrkans budskap. De 
reformatoriska  tankarna om skriftprincipen  — Ordet allena — och om det allmänna 
prästadömet ligger naturligtvis i betraktelsens botten. 

LÄSTRADITIONEN I SVERIGE OCH FINLAND: 
ETT PRESENTATIONSPROBLEM 

Läskunnighetens historia i Sverige har haft  svårt att bli känd och erkänd i andra 
länder. Ett typiskt vittnesbörd därom lämnar Carl af  Forsell i sitt innehållsrika verk 
"Statistik över Sverige" 1833:3' 

" I de flesta  utländska geografier  och statistiska arbeten, såsom Steins, Hassels, 
Cromes, Malte Bruns m fl  står, att de lägre folkklasserna  i Sverige kunna varken läsa 
eller skriva. Vad det förra  angår, så är det en fullkomlig  irring, ty det finnes  icke en 
på 1 000 av svenska allmogen som icke kan läsa. Orsaken härtill är förnämnligast  Carl 



den XI:s föreskrift,  att ingen som icke är hemmastadd i sin kristendom får  begå 
Herrens nattvard, och att ingen som icke har begått nattvarden får  gifta  sig. Man 
skulle i våra dagar gärna kunna tillägga, att var och en borde vid nattvardens begåen-
de ådagalägga, att han utom läsa i bok även kunde hjälpligt skriva och räkna. Om 
än bondens eller torparens stuga i allt övrigt vittnar om det högsta armod, så finner 
man där likväl nästan alltid en psalmbok, en bibel, en postilla och ibland flera  andra 
andaktsböcker. Engelska lordkanslern Brougham anförde  i parlamentet den 1 maj 
1816, att på de senaste sex åren blivit i Manchester vigde 9 765 par av vilka ingen 
enda person kunnat varken läsa eller skriva. Enligt Revue Encyclopedique för  okto-
ber månad 1832 kunna i Frankrike i de norra departementen 74 ynglingar av 100 
läsa, i de västra 12 av 100, samt i hela riket blott 38 av 100." 

Med indignation tillbakavisar af  Forsell de utländska bedömningarna om läs-
kunnighetens låga nivå i Sverige. Samtidigt slår han tillbaka med hänvisning till 
låga siffror  för  England och Frankrike. Problematiken är fortfarande  aktuell. Svårig-
heterna kvarstår för  utländska iakttagare att förstå  utvecklingen i Sverige. Dessa 
svårigheter förklaras  av speciella särdrag i den svenska och finska  lästraditionen. 

För  det  första  fick  läskunnigheten sin utbredning långt tidigare än skrivkunnig-
heten. I de flesta  andra länder däremot har de båda färdigheterna  följts  nära åt i 
tiden. 

För  det  andra  drevs läskunnigheten fram  genom en regelrätt kampanj på politiska 
och religiösa grunder. Under Karl den XI:s tid påbjöd t ex kykolagen 1686 allmän 
läskunnighet. 

För  det  tredje  genomgördes denna läskampanj nästan helt utan egentliga skolor. 
Ytterst lades ansvaret på föräldrarna  att lära barnen läsa. Det sociala trycket var 
enormt starkt. Alla i hushållet och byn samlades årligen till gemensamma förhör  i 
läsning och kristendomskunskaper. Utan godkända resultat var den vuxne avstängd 
från  både nattvard och äktenskap. 

På dessa särdrag i den svenska traditionen pekar alltså af  Forsell. Dessutom anty-
der han med hänvisning till bokbeståndet den litterata miljön inom också fattiga 
hushåll. Af  Forsells utlåtande är naturligtvis alltför  optimistiskt i sina generali-
seringar om läskunnigheten i Sverige i stort. Men hans argumentering är typisk för 
det dilemma som alltjämt råder, när den svenska traditionen skall presenteras inter-
nationellt. 

Detta dilemma är sådant att ännu en röst bör bli hörd. Också bland utländska 
resenärer observerades den specialla lästraditionen i Sverige. Den skotske bibelspri-
daren John Patterson berättar om sina upplevelser i Skåne under sin resa i Sverige 
1807—08:4) 

"From Malmoe I paid a visit to my friend,  Dr. Hylander, in Lund, made the 
acquaintance of  the bishop and some of  the professors,  and enlarged my knowledge 
of  Sweden. As Dr. Hylander had a parish not far  from  Malmoe, I one day went 



with him to attend an examination of  his parishioners. It was held in a peasant's 
house, in a large hall, where a goodly number were collected. The people, old and 
young, answered the questions put to them readily in general; those who were 
deficient  in their knowledge were severely dealt with, and exhorted to be more 
diligent. On the whole the exercise was calculated to be useful.  It was a pleasing 
circumstance that all could read. Indeed, this may be affirmed  of  the inhabitants of 
all the northern Protestant kingdoms; you seldom meet one above ten or twelve 
who cannot read, and the most of  them write their own language; yet at the time now 
referred  to there was nothing like what we have in Scotland, a provision for  the edu-
cation of  the people by means of  parochial schools. The parents were the teachers 
of  their children, till they reached the age of  fourteen  or thereabouts, when they 
attended the pastor or his assistant, to be prepared for  confirmation  and being ad-
mitted to the Lord's Supper. And as no person can be confirmed  till he can read 
and repeat his catechism or, until confirmed,  can give his oath in a court of  justice, 
or get married, a great disgrace is attached to not being able to read; indeed, one 
who cannot read is nobody in the eye of  the law. This state of  things has its advan-
tages, as far  as education is concerned; but, alas! it has its disadvantages, as it admits 
all to the enjoyment of  religious privileges, and thereby tends to make a nation of 
religious formalists.  After  the examination was over, all the heads of  families  sat 
down to a sumptuous dinner provided for  the occasion, and which gave me a little 
more insight into Swedish society among the peasantry. I was much pleased with the 
whole, and thanked my friend  for  the opportunity then offered  me of  seeing more 
of  the people." 

Patterson gav ett välvilligt omdöme om den svenska folkbildningen.  1 äskunnig-
heten var allmän. Likväl förekom  ej skolverksamhet på samma sätt som i Skottland. 
Ansvaret för  undervisningen vilade i stället på föräldrarna.  Resultaten bevakades i ett 
omfattande  kyrkligt förhörssystem,  som emellertid enligt Patterson ledde till ett visst 
mått av religiös formalism.  De olika särdragen i den svenska folkbildningen  iakttogs 
således även av Patterson. 

En annan resenär, den tyske kyrkohistorikern Fridrich Wilhelm von Schubert, 
förmedlar  samma intryck som Patterson från  sin studieresa i Sverige och Finland 
1811. Von Schubert har i själva verket givit en av de mest ingående beskrivningarna 
av den svenska och finska  husförhörsseden. 5' 

Också för  af  Forsells nutida kollegor bland statistikerna har lästraditionen i Sveri-
ge och Finland tett sig problematisk. I själva verket har svårigheterna att jämföra 
Sverige och Finland med andra länder blivit större i nutiden. 

Efter  andra väldskriget har det accepterade mönstret nämligen blivit att läs- och 
skrivkunnigheten måste följa  nära varandra i sin historiska utveckling, att formell 



skolgång utgör det nästan enda tänkbara undervisningsalternativet samt att ekono-
miska utvecklingsmodeller ger den avgörande förklaringen  till en fungerande  litterat 
miljö. Allmän läskunnighet i ett förindustriellt,  agrart, fattigt  utvecklingsland som 
Sverige eller Finland ter sig som en orimlighet. Att läskunnigheten fungerat  långt ti-
digare än skrivkonsten förefaller  för  denna tankegång helt främmande. 

Ett typiskt uttryck för  denna nutida syn på läskunnigheten ger behandlingen av 
bildningsgraden i Finlands folkräkningar  1880—1930. Enligt dessa folkräkningar  var 
andelen varken läs- eller skrivkunniga bland de vuxna hela tiden lägre än två procent. 
För statistikerna inom Nationernas Förbund utgjorde dessa siffror  fortfarande  på 
1930-talet inget större problem. De angav andelen litterata i Finland 1930 till 0,9 
procent.6' 

Likväl oroades de finska  myndigheterna redan då av förfrågningar  om siffrornas 
innebörd. I nästa folkräkning  medtogs därför  tyvärr inga uppgifter  om bildnings-
graden med hänvisning till oklarheterna vid den internationella jämförelsen. 

Efter  kriget gick UNESCO:s statistiker hårdare fram. 7) Samtliga enbart läskun-
niga fördes  till de illiterata. För 1930 uppgick då de vuxna illiterata i Finland till 16 
i stället för  1 procent. I tidigare skeden var denna siffra  mycket högre. För 1920 
angavs 29 procent, för  1910 45 och för  1900 61 procent vuxna illitterata. För 1880 
var motsvarande siffra  hela 87 procent. Kontrasten blir skärande gentemot Pat-
tersons och von Schuberts iakttagelser av den svenska och finska  bildningstraditio-
nen. 

Men också dessa UNESCO:s sentida rapportörer visade tveksamhet inför  de fins-
ka siffrorna  och hur de skulle förstås  och nyttjas. I en rapport 1957 redovisades ett 
meningsutbyte med de finska  statistikerna. Både parter var lika konfunderade.  Från 
finskt  håll sökte man jämka de enbart läskunniga till att i själva verket vara skriv-
kunniga — om än ej fullt  godkända av de prästerliga examinatorerna.8' 

En sådan anpassning till den nutida literacydefinitionen  behöver emellertid inte 
nödvändigtvis vara det enda sättet att klara sig ut ur de finska  siffrornas  dilemma. 
Vägen ur dilemmat kan i stället bli att acceptera lästraditionerna i Sverige och Fin-
land som historisk verklighet och sedan rätta literacybegreppet därefter.  Denna 
utväg prövas i det följande. 9' 

TEORETISKA UTGÅNGSPUNKTER: TRE TOLKNINGSMÖNSTER 

För att t ex läs- och skrivkunnigheten skall bli allmän i en befolkning  krävs någon 
form  av ordnad undervisning eller alfabetiseringskampanj.  Detta gäller i alla tider 
och för  alla länder. I västerlandet blev läs- och skrivkunnigheten allmän först  genom 
den obligatoriska skolverksamheten under förra  seklets slutskede. I dagens ut-
vecklingsländer eftersträvas  samma resultat genom omfattande  alfabetiseringskam-
panjer. 
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Sådana målmedvetna  undervisnisningsåtgärder  följer  alltid ett typiskt mönster. 
Själva genombrottet för  allmän läs- och skrivkunnighet kännetecknas av stora skill-
nader — utbildningsklyftor  — mellan åldersgrupperna. De yngre blir i högre grad 
föremål  för  undervisning. Den totala litterata tillväxten sker i takt med generations-
växlingen. Massundervisningen tränger ut till hela befolkningen.  De mest påtagliga 
skillnaderna i elementär läs- och skrivkunnighet mellan yrkesgrupper, kön, land och 
stad etc utjämnas efter  hand. Allt detta är självklart. Likväl föreligger  här ett första 
tolkningsmönster, som är synnerligen användbart för  att pröva och bestämma olika 
stadier av läs- och skrivkunnighet i en befolkning. 

Detta första  mönster bryts emellertid hela tiden av ett annat, som i stället präglas 
av rådande  skillnader  inom en befolkning  i efterfrågan  på och behov av läs- och 
skrivfärdigheterna.  Dessa skillnader bestäms i första  hand av sociala och ekonomis-
ka förhållanden.  I synnerhet uppträder skillnader mellan olika yrkesgrupper. Somli-
ga yrken är direkt beroende av aktiv läs-, skriv- och räknekonst. Där uppnås en litte-
rat miljö utan någon särskild undervisningskampanj. Undervisningsbehovet täcks 
av privata eller begränsade samhälleliga initiativ. Också här framträder  karakteris-
tiska drag med i det längsta kvarstående skillnader mellan yrken, kön, land och 
stad osv. Att spåra upp och iakttaga även detta mönster har också visat sig fruktbart, 
särskilt som detta mönster för  "funktionell"  läskunnighet hela tiden kan uppträda 
inom det förra  mönstret av framdriven  massundervisning. 

Ett tredje tolkningsmönster är snarast ett specialfall  av det första.  En läskampanj 
kan nämligen själv ge upphov till särskilt hög läsmotivation  inom vissa grupper.  Ett 
exempel härpå kan vara "läseriet" inom den svenska lästraditionen. Naturligtvis 
var det med starkt inre och yttre tryck som flertalet  i en husförhörs rote fick  lov att 
prestera sin stavning och läsning. Men ibland uppträdde också högst påtagliga egna 
läsaktiviteter. Sådana väckelserörelser alltsedan pietismens dagar kan vara mycket 
väsentliga för  förståelsen  av den protestantiska läsmiljön. 

Det första  tolkningsmönstret hanterar således villkoren för  en allmän obligatorisk 
massundervisning i en befolkning,  vare sig det gäller läskampanjen för  tre sekler 
sedan eller skolreformerna  av i dag. Här väntar sig tolkningen en jämn spridning 
av undervisningen oavsett t ex kön, social ställning eller boningsort. 

De båda senare tolkningsmönstren har det gemensamt att de i stället arbetar just 
med skillnader mellan olika grupper. Det andra 'funktionella'  mönstret förväntar 
sig därvid mer läs-, skriv- och räknekonst hos vissa yrkesutövare eller inom somliga 
sociala skikt. Det tredje tolkningsalternativet väntar sig i stället starkt engagemang 
hos grupper som gripits av budskapet i de lästa texterna. Förväntningarna socialt i 
den sistnämnda tolkningen kan gå i rakt motsatt riktning mot den förra.  Texternas 
innersta budskap riktar sig faktiskt  till de understa och mest misslyckade. "De sista 
skola bliva de första."  Det gamla läseriet kan mycket väl vara tydligast bland de mest 
trängda och obemärkta i en församling.  Ännu en skillnad mellan de båda sista 
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mönstren är att "läseri"-mönstret väntar sig i första  hand ett visst slag av /ösförmåga 
och är inte inriktat på skriv- och räknekonsten. 

Tillsammand lämnar emellertid dessa tre tolkningsalternativ hjälpliga redskap för 
en prövning av det historiska materialet för  lästraditionen i Sverige. 

REFORMATIONENS GENOMFÖRANDE 

För att kunna följa  framväxten  av den protestantiska lästraditionen måste vi noga 
begrunda den förgrening  av den allmänneliga kyrkans undervisningstradition som 
reformationen  innebar. Samma kärna av kunskaper gick nämligen vidare inom de 
olika kyrkoformerna.  Hit hörde söndagarnas gudstjänser med samma grundmoment 
i texter och liturgi. Ordnade inom kyrkoåret förmedlade  de kyrkans grundläggande 
folkundervisning  från  generation till generation. Hit hörde också att alla i försam-
lingen skulle kunna sitt Fader vår, trons artiklar, olika böner och bibelspråk. Det 
kan synas torftigt,  men kyrkan har fått  nöja sig med ett sådant minimum under 
vissa tider både i det förgångna  och i en aktuell nutid. Det är för  kyrkan omistligt. 

Ungefär  sådan var situationen för  de enskildas kunskaper vid reformationen. 
Både reformationens  och motreformationens  församlingar  ansträngde sig att kom-
ma vidare. I själva verket höll de jämna steg med varandra i folkundervisningen 
under reformationsseklét.  Den enskildes kunskaper var förmodligen  fullt  jämförba-
ra t ex i Spanien och Sverige mot 1500-talets slut.11' Under nästa sekel skulle skill-
naderna komma. 

Men då måste vi återvända till den kyrkliga folkundervisningens  utgångspunkt, 
nämligen till kyrkorummet, söndagen och gudstjänsten. Där fick  förändringen  sin 
början under reformationstiden.  Gudstjänstens omgestaltning med allt starkare 
betoning av textläsning, predikan och församlingssång  på svenska var upprinnelsen 
till förändringen.  Samlad i sitt kyrkorum leddes församlingen  så sakta in i den pro-
testantiska läran och livet. Först måste emellertid deras ledare omskolas. 

Från att ha varit katolska mässpräster skulle de tjänsteutövande prästerna bli 
evangeliska predikanter. Omställningen tog tid. Olaus Petris postilla av 1530 gav 
en synnerligen klar och effektiv  handledning. En helt annorlunda prästutbildning 
blev nödvändig. Liksom tidigare utbildade varje stift  sina präster. Vid domkyrkan 
fick  de sin praktiska övning. Under 1600-talet utbyggdes prästutbildningen alltmer, 
vilket de i stiftsstäderna  anlagda gymnasierna visar.12' Fortfarande  fick  flertalet  präs-
ter sin utbildning inom stiftet.  Domkapitlen blev lärarkollegier. Även stiftens  präst-
möten blev redskap för  dessa strävanden. De kom att hållas årligen och ofta  med en 
av dagarna ägnad åt prästernas fortbildning. 

Prästerskapet kom på detta sätt att dubbleras. Som tidigare utgjorde de universi-
tetslärda ett övre skikt. De svarade för  de internationella kontakterna och den aka-
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demiska lärdomen och de uppehöll de förnämsta  ämbetena. Ett lägre prästerskap 
växte också fram,  utbildat inom stiftet  och avdelat att på ett särskilt sätt bli folkets 
lärare i en utbyggd församlingsundervisning.  Detta lägre prästerskap blev ett utmär-
kande inslag i 1600-talets svenska kyrkoliv. 

Jämförelser  kan här göras med Danmark och Norge, där alla präster var universi-
tetslärda, prästmöten främst  gällde prostarna och en kår av "djäknar" och seder-
mera allmogelärare — utbildade i stiftsstäderna  — blev folkets  lärare. Kanske var 
de personella resurserna på visst sätt kvantitativt jämförbara  mellan länderna, när 
det gäller folkundervisningen.  Men i Sverige och Finland ingick lärarkrafterna  till 
långt större del i prästkåren.13' 

Genom prästkåren blev anknytningen stark till kyrkolivet. Från kyrkorummet på 
söndagarna skulle Ordets brak fortplantas  ut till alla hushåll under veckans alla 
dagar. Lärare och åhörare fungerade  tillsammans i vad som har kallats "hustavlans 
värld". 

HUSTAVLANS VÄRLD14 ' 

Visserligen är treståndsläran långt äldre, men i den protestantiska traditionen har 
den fått  ett utomordentligt åskådligt genomslag. Den ingick från  begynnelsen i kate-
kesen som en samling bibelord ordnade för  tre stånd. Varje individ inordnades i ett 
trefaldigt  rollspel: som överhet eller undersåte i det politiska ståndet, som lärare 
eller åhörare i det andliga, kyrko- eller läroståndet samt som husbondfolk  eller hus-
folk  i det ekonomiska eller hushållsståndet. Kanske kan hustavlans samhällssyn ås-
kådliggöras i följande  föreställningsram  (Fig 1). 

Systemet var således starkt patriarkaliskt. Fadersbegreppet återkom i hemmet, för-
samlingen och rikshushållningen. Husbonden med sitt husfolk,  församlingsprästen 
med sina sockenbor och landsfadern  med sina undersåtar innebar samma mönster 
av ömsesidigt ansvar och ömsesidiga förpliktelser. 

Men rollspelet innehöll också spänningar. Det ideologiska och politiska ansvaret 
sammanföll  ej. Kyrkan värnade om sin frihet  att ensam lära och undervisa. I kyrkan 
var kungen endast en åhörare, om än den förnämste.  Men just som den främste  av 
medlemmar sökte kungen hävda statens inflytande  över kyrkan. Denna spänning 
låg redan i de reformatoriska  tankarna om det andliga och världsliga regementet. 
Båda var av Gud. Det världsliga regementet kallades Guds indirekta eller "främman-
de" verk till att upprätthålla samhällsordningen genom lagar och myndigheter. Det 
andliga regementet var Guds omedelbara eller "egentliga" verk genom Ordet direkt 
på den enskilde, så att "en ny människa dagligen framkommer  och uppstår", som 
det heter i katekesen.15' 
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Fig. 1. Hustavlans  trefaldiga  rollspel.  En föreställningsram. 

Det ekonomiska eller hushållståndet 

— Kungen eller landshövdingen t ex var överhet, åhörare och husfar  (1). På motsvarande 
sätt var prästen undersåte, lärare och husfar  (2), medan husbonden var undersåte i riket, 
åhörare i församligen  och husfar  i sitt hus (3). Alla övriga kan sägas vara undersåtar, åhörare 
och husfolk  (4). Figuren får  naturligtvis inte pressas på sin tydning. 

I hushållsståndet var spänningen upphävd. Husfadern  var både furste  och präst 
i sitt hus. Han skulle både undervisa och fostra.  Därtill påverkades han närmast av 
läroståndets verksamhet i församlingen. 

Tanken att den enskilde själv skulle läsa Guds ord var exklusivt religös. Den hörde 
till den protestantiska betoningen av skriftprincipen  — Ordet allena — och fram-
hållandet av det allmänna prästadömet. Att denna tanke sedan förverkligades  i en 
intensiv kampanj får  ses som följden  av de andliga och politiska ståndens gemensam-
ma ansträngningar. Men inom denna kampanj uppträdde hela tiden olika behov av 
både läs- och skrivfärdigheter.  Här verkade inom näringsidkandet det ekonomiska 
ståndets skiftande  efterfrågan.  Inom den allmänna lästraditionen utlöstes också 
tidvis påtagliga massmobiliseringar till en särskilt aktiv läsning. Då trädde det andliga 



ståndets egentliga funktioner  i kraft  bland lärare och åhörare. Alla de tre uppställda 
tolkningsmönsren behövs för  att förstå  läsningens ställning i hustavlans värld. 

På detta sätt kan kanske hustavlans sammansatta rollspel lättare urskiljas. Ett mi-
nimun av läskonst och katekeskunskaper utgjorde en nyckelfuntion,  tex för  att ingå 
äktenskap och fostra  barn i hushållsståndet eller för  att deltaga i församlingens  natt-
vardsgemenskap i det andliga ståndet eller för  att uppträda som vittne vid tinget i det 
politiska ståndet. Också hustavlans värld hade sin bestämda livskompetens. 

LÄSKAMPANJEN (o 1680—1730) 

Böckerna 

Den gamla lästraditionen måste förstås  genom sina böcker. De avslöjar livet i hustav-
lans värld. Framför  allt i psalmboken samlades de gudtjänstordningar och de läro-
stycken som svarade mot andaktsliv och fortgående  undervisning i kyrka och hem.16) 

Alltsedan de första  utgåvorna på 1530-talet innehöll psalmboken förutom  psalmer 
även kyrkårets bibeltexter, katekesen med Luthers förklaring,  hustavlan, samt böner 
för  husandakt och församlingsgudtjänst. 17) 

1695 års psalmbok innehöll 413 psalmer, en del mycket långa.18) De tjugoen första 
psalmerna var direkta "katekespsalmer" motsvarande katekesens fem  huvudstyc-
ken. Därefter  följde  bibliska motiv ur Psaltaren i psalm 22—112 och ur kyrkoårets 
texter, 113—215. Den återstående hälften  av psalmerna var läropsalmer för  det dag-
liga livet, morgon- och aftonpsalmer  osv. En av de märkligaste psalmerna var "Det 
gyllene ABC", nr 260. De tjugofyra  stroferna  inleds i tur och ordning med alfabe-
tets bokstäver. 

Efter  psalmerna följde  också i 1695 års psalmbok kyrkoårets texter, Lilla kateke-
sen, hustavlan, Athanasianska bekännelsen, Davids sju botpsalmer samt böner för 
dagligt bruk jämte ordningen för  dop, vigsel och församlingsgudstjänst.  Dessutom 
innehöll volymen en lång och ingående betraktelse om hur den kristna läran rätt 
skall förstås  och efterlevas. 

Denna psalmbok utkom i minst 250 upplagor och 1,5 miljoner exemplar fram  till 
den nya psalmboken 1819. Församlingsborna anbefalldes  att sjunga innantill ur bok 
i kyrkan. Rytmen fick  din prägel därav. Långa pauser mellan versraderna skulle ge 
tid åt innanläsningen. Dessa pauser i kyrkomusiken kom senare att förbrylla  musik-
teoretikerna.19' 

Än mer spridd än psalmboken var de särskilda katekesutgåvorna med ABC-bok, 
katekesens textord, Luthers förklaring  samt ytterligare utvecklingar med frågor  och 
svar jämte bibelord. En rad olika utgåvor av detta slag spreds under 1600-talet med 
ett alltmer omfattande  innhåll. 



Mest spridd blev 1689 års katekes med ärkebiskop J. Svebilius utvecklingar. Den 
innehöll katekesens textord, Luthers förklaringar,  Svebilius utvecklingar (som om-
fattade  303 frågor  och svar jämte bibelord), dagliga böner, hustavlan, de sju bot-
psalmerna, ytterligare spörsmål för  ungdom och brudfolk  samt J. Arndts regler för 
bibelläsning i hemmen. 

Både den omnämnda betraktelsen i psalmboken och katekesens anvisningar till 
bibelläsaren betonar kraven på aktiv och engagerad läsning och tillämpning i livet. 

Katekesen betraktades både som andaktsbok och som en sammanfattning  av bi-
beln. Bibelutgåvorna själva tedde sig alltför  dyrbara. Först under 1800-talet kom 
bibeln till mer allmän spridning i hemmen. 

Påbuden  — den  vertikala  ansatsen 

Under 1600-talet blev katekes och psalmbok de viktigaste böckerna i hushåll och 
hem. De manifesterade  tillsammans med kyrkolagen 1686 de påbud som gällde alla 
om en fullt  genomförd  kyrklig folkundervisning. 

Förutom kyrkolagen gavs också andra förordningar  att gälla för  hela riket. En 
kunglig resolution 1723 förehöll  föräldrar  och förmyndare  att "flitigt  hålla sina barn 
till att lära läsa i bok och deras kristendomsstycken". Försummelse kunde medföra 
penningböter, som skulle gå "till socknens fattiga  barns undervisning". Sådana 
straffbestämmelser  illustrerade väl den vertikala ansatsen på central nivå. Ute i stiften 
skulle ansatserna förverkligas. 20' 

En liknande innebörd hade konventikelplakatet 1726. Det blev mest känt för  sitt 
förbud  mot de pietistiska konventiklarna med samling till andakt utanför  hushål-
lets ram. Sådana spontana samlingar blev i och för  sig tecken på ökat engagemang 
i den enskilda läsningen och andakten. Men de föll  alltså utanför  ordningen för  un-
dervisningen i läro- och hushållsståndet. I stället förstärkte  och betonade plakatet en 
ordnad husandakt i hemmen, men endast för  husets folk. 21' 

Också på stiftsnivå  stadgades flitigt  om folkundervisningen  i stiftsstadgar  och 
prästmötesbeslut. Stiftsledningen  skulle med kraft  organisera verksamheten. Det 
lokala ansvaret lades på prostar, församlingspräster  och sockenmän. Genom omta-
lat långa och stränga visitationer av biskop och prost fullföljdes  den vertikala an-
satsen ute i församlingarna.  Genom församlingsprästernas  återkommande undervis-
ning och förhör  fick  den sin horisontella spridning i byar och hem. 

Den horisontella  spridningen  — läsinlärningen 

Nära nog helt utan egentliga skolor genomdrevs läskunnighetskampanjen i Sveri-
ge. I viss utsträckning förekom  "skolmästare" i socknarna, t ex i skånelandskapen 
och på Gotland. På sina håll blev också klockarna och andra medhjälpare till en del 
ansvariga för  barnaundervisningen. Men huvudansvaret vilade på hemmen och för-
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äldrarna. Också däri följdes  en ursprunglig tanke hos Luther. I hushållsståndet var 
husbonden ansvarig för  undervisningen på samma sätt som prästen i församlingen. 
Tanken på "det allmänna prästadömet" gjorde också hushållståndet till något av 
ett lärostånd.22' 

Till hjälp i läsundervisning utgavs under 1600-talet en rad olika ABC-böcker med 
särskilda instruktioner för  läsinlärningen.23' Bakom instruktionen skymtar sådana 
pedagoger som Wolfgang  Ratke och Amos Comenius. Ratkes "Lärokonst" över-
sattes 1614 till svenska. Comenius' "Modersskolan" fick  sin första  svenska över-
sättning 1642 och "Orbis pictus" år 1683. Både Ratke och Comenius konsulterades 
om undervisningsproblemen i Sverige. Den senare besökte också Sverige två gånger 
under 1640-talet.24' 

Den läsinlärning som föreskrevs  i ABC-böckerna var den syntetiska bokstave-
ringsmetoden. Först skulle barnen lära sig bokstävernas namn och sedan efterhand 
lära sig lägga ihop till stavelser och ord. En god bild av läsinlärningen ger t ex följan-
de instruktion vid en visitation i Norrbotten 1720.25' 

"Her Probsten förehölt  så wähl klåckaren som Andra i församblingen,  hwilka 
omgå med ungdomens underwisning att låtha barnen först  lähra wähl känna alla 
bokstäfwerna,  förr  än dhe bjuda till att lähra dem stafweringen.  Sedan att ej före-
taga med rentt läsande, förr  än de lärdt rätt och wähl stafningen,  och derpå ej ålägga 
barnen någon uthanläsning förr  än de kunna läsa rentt inantil i alla böcker: wid 
uthanläsningen borde äfwen  aktas, att de särdehles första  gången icke få  lägga till 
eller taga bordt någon bokstaf,  utan följa  i dett nogaste hwar bokstaf  uthan alt stapp-
lande, och att ej det andra stycket begynnes, förr  än dett ena är wähl fästadt  i min-
net, och att barnen ifrån  sielfwa  början wänjas läsa tydeligen, alfwarsamt  och 
stadigt hållande an wid hwarje menings sluth sampt tillwänjas att betäncka hwad de 
sielfwa  läsa liksom hörde de det af  Andra säyas och tahlas, så kunna och barnen 
småningom wänjas att begripa meningen och frågan  med andra ord än de stå i 
boken, jämväl och med egna ord efter  förståndet  svara till de frågor,  som där före-
ställas." 

Instruktionen är typisk. Den svarar väl mot tidens ledande tankar. Inlärningen 
skulle gå från  det konkreta för  ögat via minnet till en full  förståelse  och tillämpning. 

Den horisontella spridningen av läskunnigheten och katekeskunskaperna genom-
drevs under starkt socialt tryck. Det gällde att visa sina framsteg  inom hushåll och 
byalag. De mer kunniga skulle bistå de okunniga. Framgångar liksom misslyckanden 
blev kända vid de ofta  återkommande gemensamma förhören. 

Men det vore orätt att påstå att allt var idel tvång i den svenska läskampanjen. 
För många väckte husandakt och byaläsning ett religiöst behov. Den frambrytande 
pietismen var ett tecken därpå. Ett annat var läseriet i Norrland. Inblickar både i 
svårigheterna och framgångarna  i kampanjen ger de kyrkliga förhörslängderna,  som 
har kommit att höra till det märkligaste arvet från  stormaktstidens kyrka. 



Kontrollen  — de  kyrkliga  förhörslängderna 

Den kyrkliga folkundervisningen  har fått  en synnerligen omfattande  dokumenta-
tion i Sverige och Finland. I särskilda förhörslängder  har framstegen  i läskunnighet 
och katekeskunskaper noterats. Redan förekomsten  av dessa käEor ger en stark be-
kräftelse  på den antydda kampanjen. Eftersom  folkundervisningen  genomdrevs 
vertikalt från  stiftens  ledning via prostarna och församlingsprästerna  ut till folket, 
lämpar sig en uppdelning av de äldsta bevarade förhörslängderna  efter  stift  och 
prosten som en första  illustration (fig  2).26) 

Skillnaderna mellan stiften  är stora. Västerås stift  utmärker sig för  de äldsta för-
hörslängderna. Somliga av dem tillkom redan på 1620-talet. Från samma sekel är 
någon förhörslängd  bevarad för  varje prosteri i detta stift.  I de omgivande stiften, 
Karlstads, Strängnäs, Uppsala och Härnösands samt längre söderut i Växjö och 
Visby stift  har husförhörslängder  bevarats för  huvudparten av prosterierna sedan 
tiden före  1720. Kyrkolagens tillkomst 1686 markeras tydligt med många längder 

Fig. 2. Den äldsta  bevarade  husförhörslängden  för  varje prosteri  i Sverige.  Lands-
bygden.  Procenttal  stiftsvis.  (N=  170) För  Lunds  stift  även katekisations-
längder(N=24) 

1. Västerås stift  (N= 15) 
2. Härnösands, Uppsala, Strängnäs, Karlstads, Växjö och Visby stift  (N = 77) 
3. Linköpings, Kalmar, Skara och Göteborgs stift  (N= 54) 
4. Lunds stift  (N = 24) 
5. Lunds stift,  katekisationslängder (N = 24) 



från  1680-talet. I Linköpings, Kalmar, Skara och Göteborgs stift  uppvisar flertalet 
prosterier husförhörslängder  sedan 1750. Lunds stift  bildar det stora undantaget med 
en mycket tidig serie årliga s k katekisationslängder från  1680-talet och ett betydligt 
yngre bestånd av egentliga husförhörslängder.  De sistnämnda har bevarats så sent 
att först  inpå 1800-talet kan den sista fjärdedelen  av prosterierna uppvisa något 
exemplar. Denna uppställning åskådliggör således tiden för  tillkomsten av den äldsta 
bevarade förhörslängden  för  varje prosteri. Därmed antyds takten i genomdrivandet 
av folkundervisningen,  där stift  och prosteri bildar hierarkiska enheter. 

Kvar står den arkivhistoriska osäkerheten om hur stor del av de ursprungliga 
förhörslängderna  som faktiskt  bevarats. Många omfattande  undersökningar krävs 
för  att minska denna osäkerhet. Redan de gjorda översikterna bekräftar  emeller-
tid de kyrkliga myndigheternas aktivitet för  en ökad folkundervisning  sedan slutet 
av 1600-talet. En förhörslängd  från  Tuna i Medelpad får  bli ett typiskt exempel. 

Ett  exempel: Läskampanjen  i Tuna  på 1690-talet 

Kyrkolagen 1686 åstadkom att ordnade förhörslängder  började föras  i allt fler  för-
samlingar. Tuna socken i Medelpad är ett exempel härpå. Dess äldsta bevarade för-
hörslängder sträcker sig över tiden 1688—1691.27) 

Socknen var vid denna tid delad i sex husförhörsrotar.  Tyvärr saknas de första 
bladen i längden. Den första  roten är därför  ej återgiven i sin helhet och ingår således 
ej i följande  analys. I de fem  övriga rotarna återfinns  tillsammans 397 personer, sex 
år och äldre. De yngsta barnen antecknas ej förrän  de blir förhörda.  Redan däri de-
monstreras längdens förhörsfunktion.  Församlingsborna är uppställda efter  rote, by 
och hushåll. För varje person framgår  ställningen inom hushållet: man, hustru, son, 
dotter, piga, dräng, inhysesfolk  osv. Tillsammans med namnuppgifter  anges i sär-
skilda kolumner ålder, läsbetyg samt katekeskunskaper. De sistnämnda upptar störs-
ta utrymmet med tio kolumner för  olika kunskapsmoment: textorden, Luthers för-
klaring till de fem  huvudstyckena, böner, hustavlan samt särskilda spörsmål. Det är 
typiskt att de tre — fyra  sista kolumnerna aldrig hinner ifyllas  i denna första  längd 
även om de finns  uppritade på varje uppslag. De antyder den utökade katekeskun-
skap som avsågs i och med att läskunnigheten blev mer allmän. De vittnar på sitt 
sätt om en påbörjad undervisningskampanj. 

Innanläsningen och katekeskunskaperna anges i klartext, t ex "intet", "begynt", 
"lite", "någorlunda" och "kan". De sammanförs  i redovisningen till tre grupper: 
"intet", "begynt" etc och "kan" för  innanläsningens del. Katekeskunskaperna 
däremot sammanförs  i antalet inlärda moment, varvid 1—6 motsvarar katekesens 
textord (1) och Luthers förklaring  till varje huvudstycke (2—6). En första  uppfatt-
ning om materialet lämnas i en översiktlig tabell (Tab 1). 



Tabell 1. Läsbetyg och katekeskunskaper  i Tuna  1688—91. Abs. tal  (N=397) 

Moment i 
katekesen 

Ingen 
anteckn 

Läsbetyg 
"Intet" "Begynt" 

etc. "Kan" N 

6—8 1 12 27 74 114 
5 1 21 35 52 109 
1—4 3 30 37 43 113 
Ingen anteckn 14 20 20 7 61 
Summa 19 83 119 176 397 

Totalt har ungefär  tre fjärdedelar  av befolkningen  fått  läsbetygen "begynt" etc 
eller "kan" . Ett tydligt samband framträder  mellan läsning och katekeskunskaper. 
Av dem som kan mest i katekesen, 6—8 moment, har flertalet  också högsta vitsord 
i läsning. Däremot råder icke det omvända lika klart. Att läsa med högsta betyg 
betyder ej lika säkert största mått av katekeskunskaper. Här skymtar den tidigare 
antydda ordningen i undervisningen. Läsinlärningen skulle föregå  memoreringen. 

Iakttagelsen blir än mer uppenbar bland dem som saknar betygsanteckningar. 
19 personer saknar anteckning om läsning och 61 om katekesen. Av dessa saknar 
14 personer båda slagen av anteckningar. Måhända har dessa icke alls blivit för-
hörda. Fem av dem är nämligen endast sexåriga barn, medan fyra  är äldre än sextio 
år. 52 personer saknar endast den ena betygsnoteringen. Av dem har 47 personer 
blivit förhörda  i läsning, men ej i katekesen. Det omvända gäller för  endast fem 
personer. Luckorna i katekesanteckningama är långt fler  än i läsning. Också detta 
vittnar om att läsinlärringen vid denna tid fick  högre prioritet. Att därvid åtskilliga 
i läsning fick  anteckningen "intet" utgör ingen motsägelse. Tvärtom. Innanläs-
ningen blev i första  hand uppmärksammad och betonad vid förhören.  Sådan var 
nämligen den typiska undervisnings- och förhörssituationen  inför  läskunnighetens 
genombrott i en församling.  Dragen blir tydligare, då resultaten uppdelas efter  ålder. 
Tolv personer som saknar åldersuppgift  utgår i denna och följande  tabeller. 

Hela det dramatiska skeendet i en påbörjad läskunnighetskampanj målas upp 
i tabellen. Av kolumnen "intet" framgår  att de äldsta till nära hälften  är icke läs-
kunniga, mellangenerationen till ungefär  en femtedel,  medan nära nog ingen bland 
de yngsta förblir  illiterat. Själva inlärningsprocessen antyds i nästa kolumn, "be-
gynt" etc. Flertalet av de yngsta befinner  sig i själva läsinlärningen. För de äldsta 
är inlärningens tid förbi.  De antingen saknar eller har läskunnighet. Deras resultat 
kan emellertid ge en uppfattning  om läskampanjens förstadium.  Med kännedom 
om hur föga  läskunnigheten förändras  i vuxen ålder, ger de äldsta här en antyden 



Tabell 2. Läsbetyg i Tuna  1688—91 efter  ålder 
Procenttal.  (N=385) 

Läsbetyg 

Ålder Ingen 
anteckn "Intet" "Begynt" 

etc "Kan" Totalt N 

61 år — 9 43 7 41 100 (42) 
51—60 0 47 13 41 100 (32) 
41—50 5 35 20 40 100 (40) 
31—40 0 21 37 42 100 (43) 
26—30 3 20 31 46 100 (39) 
21—25 2 13 22 63 100 (59) 
16—20 3 16 26 55 100 (38) 
11—15 2 2 46 50 100 (50) 
6—10 12 5 62 21 100 (42) 

Totalt °?o 5 21 30 44 100 (385) 

om andelen läskunniga t ex ett kvartssekel tidigare. Om de yngre då var till nära hälften 
läskunniga, kan hela församlingens  läskunnighet ha legat vid ungefär  en tredjedel 
af  den dåtida befolkningen  för  att omkring 1690 således ha ökat till totalt tre fjärde-
delar. De yngsta barnen upp till fem  år har då ej medräknats. Även en sådan kalkyl 
illustrerar de drastiska förändringarna  i en målmedveten läskunnighetskampanj. 
Än tydligare blir bilden, när materialet visar hur den tidigare katekesmemoreringen 
distanseras av läsinlärningen. Men först  presenteras en uppdelning av katekeskun-
skaperna efter  ålder. 

Det är iögonfallande  hur jämnt katekesmomenten fördelar  sig över åldersgrup-
perna, bortsett från  de yngsta som ännu ej redovisat något omfattande  kunskaps-
mått. Hälften  av de allra yngsta har ingen anteckning alls. Detsamma gäller om 

Tabell 3. Katekeskunskaper  i Tuna  1688—91 efter  ålder.  Procenttal.  (N=385) 

Antal  inlärda  moment i katekesen 

Ålder Ingen 
ant 1 2 3 4 5 6 7—8 Totalt % N 

61 år — 24 0 7 7 7 29 26 0 100 (42) 
41—60 7 4 8 11 7 35 27 0 100 (72) 
21—40 12 4 8 7 10 21 30 2 100 (141) 
11—20 6 4 11 11 11 22 33 1 100 (88) 
6—10 48 5 2 0 5 21 19 0 100 (42) 

Totalt % 15 4 2 7 9 27 28 1 100 (385) 



en fjärdedel  av de äldsta. Tabellen ger intryck av stagnation. Så långt har den gamla 
undervisningen nått med i huvudsak muntlig undervisning och memorering. Endast 
tre personer har nått utöver det gamla måttet med Luthers förklaringar.  Typiskt nog 
tillhör dessa tre den yngre generationen. Fler väntar på att lära sig samtliga katekes-
stycken. De uppritade tio kolumnerna väntar alla på att bli ifyllda.  Men för  detta 
krävs en mer utbredd och utnyttjad läskunnighet. Denna process har påbörjats. Det 
framgår  tydligt när läsbetyg och katekesmoment ställs tillsammans i ålderskatego-
rier. 

Tabell 4. Läsbetyg och katekeskunskaper  i Tuna  1688—91 efter  ålder.  Procenttal. 
(N=  385) 

Ingen  anteckning  om Katekeskunskaper 
katekeskunskaper 

Ålder Läsbetyg: 
"Intet" 

"Begynt" 
etc 

"Kan" 

Läsbetyg: 
"Intet" 

"Begynt" 
etc 

"Kan" 

Totalt 
<% N 

41 år 11 2 36 51 100 (114) 
16—40 6 4 13 77 100 (179) 
11—15 2 2 2 94 100 ( 50) 
6—10 17 31 0 52 100 ( 42) 

Totalt % 8 6 17 69 100 (385) 

Också här skiljer sig de äldsta och de yngsta markant från  varandra. Bland de 
äldsta har både de läskunniga och de icke läskunniga fått  anteckning om katekes-
kunskaper. Vid en granskning av antalet katekesmoment framkommer  dock den skill-
naden att de läskunniga bland de äldre till större andel också har mer omfattande 
katekeskunskaper. Stor, 77 procent, är också andalen som har betyg i både läsning 
och katekes i åldrarna 16—40 år. I näst yngsta åldersgruppen går denna andel upp 
till 94 procent. Barnen slutligen, 6—11 år, demonstrerar än en gång den pågående 
undervisningskampanjen. Ingen har först  fått  betyg i katekes, 31 procent däremot 
först  i läsning. En mer detaljerad tabell förstärker  intrycken. 

Fem av de elva 6—7-åringarna har anteckning varken i läsning eller katekes. De 
räknas här liksom i föregående  tabell till de icke läskunniga. Den första  läsinlär-
ningen illustreras väl. Den går från  "begynt" till "kan". Hela tiden föregår  den 
i tiden katekeskunskaperna. Därmed har ett typiskt drag i det första  analysmönstret 
prövats på materialet från  Tuna. Läskampanjen dokumenteras främst  i utbildnings-
klyftorna  mellan generationerna. 



Tabell 5. Läsbetyg och katekeskunskaper  i Tuna  1688—91 efter  ålder  6—13 år. 
Abs. tal  (N=  68) 

Läsbetyg 

Ålder 
"Intet" "Begynt" "Begynt" "Kan" 

Ålder Inga Inga 1—8 kat. 1—8 kat. Totalt 
ant i kat ant i kat moment moment N 

12—13 0 0 8 12 20 
10—11 2 3 9 8 22 
8—9 1 5 7 2 15 
6—7 5 5 1 0 11 

Totalt 8 13 25 22 68 

Ett annat typiskt drag är att skillnader i resultat mellan t ex kön blir mindre. 
Andelen som fått  läsbetyget "kan" i åldersgruppen över 50 år är 54 procent bland 
männen och 33 bland krinnorna. Bland de yngsta» 20 år och yngre, är motsvarande 
procenttal 44 respektive 41 procent. En utjämning är på gång. Ofta  uppvisar kvin-
norna högre betyg än männen längre fram  under 1700- och 1800-talet. 

Kvinnornas starkare ökning av andelen läsbetyg leder tanken till själva situationen 
i hemundervisningen, som den tecknas i litteratur och konst med modern eller fadern 
som i hemmet undervisar sina barn. I vad mån har barnen i Tuna litterata hem redan 
på 1690-talet? Ett stickprov i den tredje och fjärde  husförhörsroten  ger ett svar. Av 
inalles 16 familjer  med barn 16 år och yngre uppvisar endast en familj  att båda för-
äldrarna är illiterata. I tio familjer  är båda läskunniga. Någon skillnad i barnens 
läskunnighet mellan familjerna  kan näppeligen spåras. Barnens läskunngihet beror 
snarast på åldern, vilket redan visats. Mot denna bakgrund ter sig den påbörjade 
läskampanjen på intet sätt orimlig. Kraven på att alla yngre skulle lära sig att känna 
igen och nyttja de tryckta bokstäverna var möjliga att uppfylla,  om endast de nöd-
vändiga pedagogiska åtgärderna sattes in. 

Läskunnigheten i Tuna har prövats främst  med hjälp av det första  analysmönstret 
utifrån  målmedvetna  undervisningsåtgärder.  Den har tecknats i sin tidsaspekt med 
påtagliga skillnader i betyg mellan generationerna. Den har också framträtt  i sin 
pedagogiska aspekt främst  bland barnen med en intensifierad  läsinläming som i tiden 
föregår  memoreringen. Även den andra analysmodellen med skillnader  inom miljön, 
t ex inom familjen,  har antytts. Bokstavskännedom, hur lätt den än är att lära, spri-
der sig ej spontant inom miljön. Även generationsklyftorna  och könsdifferenserna 
bland de äldre ger antydningar därom. Undervisning och inlärning måste till, kanske 
inte kostsamt och mycket, men tillräckligt för  att läskonstens grundfärdigheter  skall 
börja fungera  i en alltmer litterat miljö. 



Systematiska  studier  av läskampanjen 

De kyrkliga förhörslängderna  bildar ett enormt forskningsfält.  Trots många spo-
radiska försök  har forskningen  ännu inte fått  något ordentligt grepp om dessa källors 
innehåll och användbarhet för  en bedömning av läskunnighetens utbredande. Under 
1970-talet har metodutvecklingen gått i två riktningar. Dels har ett integrerat infor-
mationssystem initierats, som håller samman den totala informationsmängden  i en 
viss församlings  kyrkoarkivalier över lång tid. Denna metodutveckling har fullföljts 
inom Demografiska  databasen vid Umeå universitet.28' Dels har också ett försök  att 
strukturera och organisera de mångskiftande  anteckningarna om läskunnighet och 
katekeskunskaper i förhörslängderna  över hela riket genomförts. 29' 

Resultaten av detta försök  bekräftar  väl helhetsintrycken från  Tuna socken. Vid 
sekelskiftet  1700 var en läskampanj i full  gång. De yngre var till största delen indrag-
na i en övning av denna nya färdighet.  Av de äldre var endast en mindre andel 
engagerade i innanläsningen. Men de försvarade  väl sina elementära katekeskunska-
per. Helhetsintrycken blir att en lästradition växer fram. 30' 

LÄSKUNNIGHETENS BEFÄSTANDE 

Den egentliga läskampanjen skulle således kunna dateras till decennierna före 
och efter  sekelskiftet  1700. Viktiga milstolpar blev som nämnts kyrkolagen 1686 
och den förnyade  stadgan om allmän läskunnighet 1723. 

Skolstadgorna  1724,1842 och 1858^ 

Belysande är också att läskunnighet förutsattes  som krav för  inträde i trivialskolan 
fr  o m skolstadgan 1724. Samma inträdeskrav underförstods  sedemera i folkskole-
stadgan 1842. Den stadgade om en folkskola.  Först med småskolan 1858 fick  den 
första  läsinlärningen formellt  utrymme i skolarbetet. Hela detta tidevarv förutsattes 
således en viss läsundervisning utanför  skolan. Den benämndes också i debatt och 
statistik som den traditionella "hemundervisningen". Främst inom denna skulle 
läskunnigheten befästas,  trots alla försök  till mer utbredd skolgång sedan slutet av 
1700-talet. Också härvidlag lämnar de kyrkliga förhörslängderna  den mest ingående 
informationen. 
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De kyrkliga  förhörslängdernas  vittnesbörd 

Ytterligare kunskapsmoment 

Ända till 1800-talets slut beskriver kyrkans förhörslängder  arbetet på läskunnig-
hetens och katekeskunskapernas befästande.  Befolkningen  uppnår ett allt större mått 
av katekeskunskaper. Framförallt  visar anteckningarna om den Athanasianska tros-
bekännelsen, Hustavlan och de många frågorna  i Svebilii förklaringar  att kunskaper-
na nått långt utöver vad som enbart en muntlig undervisning kan förmedla  och upp-
rätthålla. Förhörslängdernas kolumner återspeglar katekesens och psalmbokens 
kunskapsmoment. Kunskaperna nyanseras t o m genom gradering av betygen. 

Betygsgraderingar 

I förhörslängdernas  betygsgraderingar ligger således ytterligare bevis på läskunnig-
hetens befästande.  Under den egentliga kampanjen räckte det ofta  med en enda be-
dömning om de läskunniga, vanligtvis "kan" till skillnad från  "kan icke" för  anal-
fabeterna.  Ett stycke in på 1700-talet blir betygsgraderingen alltmer utförlig.  Syste-
men är många. De bestäms efterhand  stiftsvis  med olika system av symboler eller la-
tinska eller svenska förkortningar  för  "dåligt, någorlunda, väl, försvarligt"  osv. 
Dessa betygsanvisningar kräver särskilda studier för  att helt kunna utnyttjas och för-
stås. Detsamma gäller de många anvisningarna om den första  läsinlärningen t ex i 
visitationshandlingarna eller i de tryckta handledningarna till hemmen om "hemläs-
ningen".32) Betygsgraderingarnas allmänna förekomst  i förhörslängderna  må i och 
för  sig vara vittnesbörd nog om det fortsatta  arbetet på läskunnighetens befästande 
sedan mitten av 1700-talet. 

"Begrepp och förstånd" 

Ytterligare bevis ger de särksilda betygen om "begrepp och förstånd"  i förhörs-
längderna. Visserligen har alltsedan reformationen  kraftigt  betonats att den enskilde 
själv skulle förstå  och tillägna sig det kristna budskapet. Orden "begripa och förstå" 
förekommer  också i kyrkolagen 1686.33) I Moras förhörslängder,  t. ex., förekommer 
anteckningar om "intellectus" i en särskild kolumn redan på 1660-talet. Men som 
regel blir kolumnen för  "förstår"  vanlig först  efter  1750.34) Upplysningstidens inrikt-
ning på förnuftet  har därmed fått  sin betoning. Samtidigt manifesterar  sig på detta 
sätt hela den svenska traditionen om snillevalet också i förhörslängderna. 35) 



Inlärningsmetod 

Dessutom demonstrerar förhörslängderna  uttryckligen att en bestämd undervis-
ningsgång tillämpat. Först lär sig barnen att läsa innantill i bok, vanligtvis från  6 - 8 -
årsåldern. Därefter  följer  katekeskunskaperna också med början i barnaåren. 
Kunskaperna om hustavlan och de långa katekesutvecklingarna nås först  i 14—15-
årsådern. Sedan erhåller ungdomarna och de vuxna betyg även i "begreppet". Här 
bekräftas  således den omnämnda empiriska ordningen i inlärningen från  det konkre-
ta för  ögat via minnet till en full  förståelse  och tillämpning. 

Påbud  om närvaro vid  förhören 

Tillämpningen i levnaden manifesterar  sig också i förhörslängderna.  I årliga ko-
lumner noteras nattvardsbesöken och närvaron vid förhören.  Den allt strängare på-
följden  vid försummelse  — utförligast  stadgad i en kunglig förordning  1765 — 
vittnar på sitt sätt om myndigheternas fortsatta  ansträngningar.361 De uppnådda re-
sultaten kunde inte vidmakthållas utan kraftiga  påbud. Utan ordnad skolgång måste 
varje ny generation genomgå sin egen "kampanj". Genom förhören  blev den insti-
tutionaliserad. 

Varierande  framgångar  i läskunnighetens  befästande 

Påbuden kan mycket väl även antyda att folkundervisningen  helt misslyckats på 
sina hån eller att t ex läskunnigheten gick tillbaka i vissa tider och områden. Av allt 
att döma hotade strukturförändringarna  och befolkningsökningen  under 1800-
talet att medföra  en sådan tillbakagång.37' Den övervanns dock genom nästa stora 
folkundervinsningsansats,  nämligen den allmänna skolgångens införande.  Variatio-
ner i läskunnighet mellan olika områden påpekas t ex i visitationshadlingarna eller 
i 1813-års enkätmaterial från  rikets alla församlingar.  Litteraturspridningen och 
presshistoriska notiser, liksom den samtida debatten och utländska resenärers vitt-
nesbörd bekräftar  dock en verksam lästradition. Detsamma gör bokbeståndet enligt 
bouppteckningar och andra studier av en folklig  läsmiljö. Variationerna är stora 
men de ryms alla inom vad som rimligen kan menas med en folklig  läskultur.38' 

DEN GAMLA LÄSTRADITIONENS KONTURER — 
NÅGRA SLUTKOMMENTARER 

Med avsikt har jag mycket lättsamt återgivit och kommenterat några av mina 
gamla forskningsresultat.  På så sätt stimuleras måhända debatten. Med lätt hand 



tecknar jag också till sist lästraditionens konturer i några sammanfattande  slutkom-
mentarer. 

1. Språk och innehåll — försvenskning  av skånelandskapen39' 

I skånelandskapen innebar läskampanjen en brytning med den tidigare danska 
folkbildningen,  där ett slags "skolmästare" eller "djäknar" hjälpte till i barnaunder-
visningen. Skolorna i städerna var förebilder.  Förmodligen därför  kom också skriv-
kunnigheten att noteras i de tidigaste katekisationslängderna. Därmed får  två av 
tolkningsmönstren en åskådlig illustration. 

Alla församlingsbor  utsattes för  en läskampanj. De skulle läsa kyrkans böcker 
på svenska. Enligt längderna blev resultaten efter  hand i stort sett desamma för 
kvinnor och män, land och stad etc., vilket väl svarar mot mönstret för  massunder-
visning.40' 

Noteringarna om skrivning däremot följer  ett helt annat mönsterr. De visar på 
skillnader mellan kön, yrken, land och stad. Endast somliga av de manliga i stads-
näringarna noterades för  skrivning. Visserligen ökade andelen något för  en tid under 
själva kampanjperioden. Men den sjönk av allt att döma tillbaka till vad det dag-
liga näringsidkandet i städerna krävde, allt enligt det "fuktionella"  mönstrets tolk-
ning. 

2. Innehåll och tryckstil — skiftet  mellan två läskulturer4" 

Läskampanjen försvenskade  i viss mening även de svensktalande. Det tryckta och 
lästa ordet — kyrkospråket — blev ett riksspråk, som ofta  skilde sig starkt från  de 
talade dialekterna. Skillnaderna mellan skriftspråk  och talspråk skapade en viss grad 
av tvåspråkighet. Avslöjande rester av det tryckta ordet i talspråket kan i och för 
sig vara tecken på en aktiv lästradition. 

Med skolan kom ännu en språkdräkt in i bilden. Skolan stadgade nämligen om 
läsning av "såväl svensk som latinsk stil", dvs den tidigare frakturstilen  respektive 
den nutida antikvan. Dessutom fick  böckerna ett annat innehåll, alltmer präglat av 
den nya tidens kunskapskrav. Skriv- och räknekonsten skulle dessutom drivas fram, 
den senare till en början åtminstone hos alla pojkar. Därmed utvecklades under förra 
seklet ett väldigt skifte  mellan två lästraditioner — den gamla 'kyrkliga' på frakturstil 
och den nutida 'alltmer sekulariserade' på antikva. Detta skifte  tolkar väl villkoren 
för  hur allmänna kulturinslag, som t ex läsning av en viss tryckstil, kan försvinna 
och ett annat kulturmönster kan växa fram.  Än mer dramatiskt blir detta skifte  hos 
den samiska och finsktalande  befolkningen  i norr. Ett försök  att illustrera kultur-
skiftet  görs i ett par figurer  (Fig 3 och 4). 



Fig 3. Skiftet  mellan två lästraditioner  i Sverige 

Förklaring till fig  3 och 4: 
> = Läskunnigheten (frakturstil)  för  den vuxna betolkningen, 15 år och äldre, enligt kyrkans 

förhörslängder  1680—1895, fångarnas  bildningsgrad 1865—1912, beväringens kunskaps-
prov 1974—1926 samt enligt folkräkningen  1930. 
(Källor: se nedan) 

\\\'-.'z'.Y- r = Skrivkunnigheten för  den vuxna befolkningen,  15 år och äldre, enligt uppskattningar 
utifrån  nedanstående källor. 
Skrivkunnigheten hos fångar  fällda  för  grövre brott 1865—1912 (BiSOS, B. Justitiestats-
ministerns ämbetsberättelser). 

+ 4—!-++•= Rekryternas skrivkunnighet 1874—1926 (Krigsarkivet: Kungliga Krigsvetenskapsakade-
mien handlingar och tidskrift  1874—1886, Lantförsvarets  kommandoexpeditions arkiv, 
Beväringens kunskapsprov,E: XXV g, 1887—1926). 

. — Skolgång i den allmänna folkundervisningen  1800—1910. (1850—1910 enligt officiell 
skolstatistik, 1800—1850 enligt gjorda uppskattningar). 



Fig 4. Skiftet  mellan två läskulturer  i Norrbotten 

°/o 

Enligt Folkräkningen 1930 (Del V och VI): 
»» • •» •*= Skrivkunnigheten 1930 tillbakaskriven till åldersgruppernas ungefärliga  skoltid. 

—©«©--0= Uppgiven skolgång enligt folkräkningen  1930 tillbakaskriven till åldersgruppernas unge-
färliga  skoltid. 

a = Folkräkningen 1930. 70 år och äldre san uppges sakna skrivkunnighet 
b = Folkräkningen 1930. 70 år och äldre som uppges sakna skolgång 
C = Läs- och skrivkunnigheten 1930, 15 å r och äldre (totalt över 99 <%). 



3. Språk, innehåll och tryckstil — försvenskning  av Tornedalen42' 

Skånelandskapen skulle försvenskas  redan i den första  läskampanjen. Detta gällde 
däremot inte samerna och de finskatalande  församlingarna  i norr. Gudstjänst, 
psalmbok och katekes jämte andra andliga böcker översattes till samiska och finska. 
Den gamla lästraditionen fick  leva sitt liv inom varje modersmål. Därför  blev också 
skiftet  mellan den kyrkliga traditionen och den nutida skolpolitiken så dramatisk, t 
ex i Tornedalen (Fig 4). 

Under vårt sekel har nämligen lärarna i Tornedalen inte alltid behövt vara finsk-
talande. De skulle driva sin undervisning enbart på svenska och förbjuda  barnen att 
under skoldagen tala sitt eget hemspråk, finskan.  I hemmen, byarna och försam-
liggen däremot både talade, läste och sjöng alla på modersmålet. Prästerna skulle 
nämligen alltjämt vara tvåspråkiga. Gudstjänsterna hölls även på finska.  De laesta-

Fig 5. Läskunnigheten  på finska  (A,  C) samt läs- och skrivkunnigheten  på svenska 
(B)  hos den  finsktalande  befolkningen  i Tornedalen,  15 år och äldre.  Pro-
centtal. 

Figuren är en fri  skiss utifrån  folkräkningen  1930, V, tabell 16, 20 och 22, samt t ex Jaakkola 
(1973) och Johansson & Wikström (1970). Skeendet behöver utredas. 



61 

dianska samlingarna t ex har behållit sitt tungomål. De andliga böckerna trycktes 
länge på frakturstil.  Därmed demonstreras både en nutida försvenskningskampanj 
och styrkan i den gamla lästraditionen — till stor del buren av en väckelserörelse. I en 
skiss antyds förloppet  (Fig 5). 

Än en gång bildar ett par av de uppsatta tolkningsmönstren tacksamma före-
ställningsramar. Massundervisningen har drabbat Tornedalen i två omgångar, av 
kyrkan på finska  och av skolan på svenska. Olika innehåll och tryckstil kännetecknar 
också de båda ansatserna. Mönstret av en läsarväckelse blir dessutom skönjbart i 
övergången mellan de båda epokerna. 

Fig 6. Läs- och skrivkunnigheten  i Finland  enligt  folkräkningarna  1880—1930 
samt skolgång  enligt  officiell  statistik  1877—96. 

Källa: Bidrag till Finlands officiella  statistik X. 



4. Kyrkotillhörighet och lästradition — församlingarna  i Finland43' 

Ännu en bekräftelse  på lästraditionens känslighet och beroende av sitt innehåll 
och syfte  lämnar församlingarna  i Finland. I de finska  folkräkningarna  1880—1930 
tecknas den uppgivna läs- och skrivkunnigheten hos både den lutherska och den 
grekisk-ortodoxa kyrkans medlemmar. Bilden blir dramatisk. Läsning (på fraktur) 
anges för  den lutherska befolkningen  hela tiden i stort, skrivning däremot noteras 
för  samma befolkning  i takt med skolans framväxt.  För de grekisk-ortodoxa bekän-
narna däremot får  både läs- och skrivkunnigheten sitt genombrott under skolans 
tid. Också här antyds den lutherska lästraditionens kännetecken och konturer (Fig 
6). 

I fråga  om läskunnigheten är skillnaden stor mellan de båda konfessionerna.  För 
de ortodoxa följer  läskunnigheten mycket näraskrivkunnigheten. Båda är beroende 
av den begynnande skolundervisningen. Denna skillnad i mönstren mellan de lut-
herska och de grekisk-ortodoxa bekännarna exemplifierar  mycket tydligt problema-
tiken vid en fortsatt  internationell jämförelse.  De flesta  länder följer  nämligen det 
grekisk-ortodoxa mönstret med nära samband mellan läs- och skrivkunnigheten. 
Ett sådant land är Frankrike, vars statistik antyds i en jämförande  illustration (Fig 7). 

5. Utantill och innantill — spelet om ett minimum 

Fader vår, trons artiklar, böner, bud och bibelspråk jämte inlevelse i kyrkoår och 
gudstjänstliv hör till den allmänneliga kyrkans omistliga minimum. — I muntlig 
undervisning gick detta minimum vidare både i reformationens  och i motreformatio-
nens församlingar.  I den protestantiska betoningen av skriftprincipen  och det all-
männa prästadömet fördjupades  den muntliga undervisningen till läsning "med egna 
ögon". Ingen motsättning rådde mellan att läsa utan och innan. Uppläsning ur min-
net och läsning högt i bok fyllde  samma funktion.  Kunskapens minimum kunde 
bibehållas och fördjupas  och så småningom ingå i skolans minimum av läsning, 
skrivning, kristendomskunskap och kyrkosång. 

Men i skolan gled betoningen över på ett nytt minimum. Läsfärdigheten  i sig blev 
nog. "Basfärdigheter"  är ett vanligt uttryck för  skolans minimum i dag. I kyrkan 
lever emellertid det gamla innehållet kvar om än elementärt som under medeltiden. 

Läsning utantill och innantill är såldedes en fixeringsbild,  som måste uppfattas. 
Först då kan man följa  spelet om ett minimum. Både den gamla och den nya läs-
kulturen får  tydligare konturer. 



Fig 7. Frankrike.  Läs- och skrivkunnigheten  enligt  statistik  för  rekryter,  fångar, 
folkräkningar  (10  år och äldre)  samt namnteckningar  i vigsellängder 

1800 1850 1900 1950 

Källor: se Johansson (1977) s. 67. 

6. Känd och okänd text — från  teologi till pedagogik 

När någon under förra  seklet uppgavs inte kunna läsa okänd text kan detta ha sin 
förklaring  redan i tryckstilen. En boksida med nutida bokstäver kunde ha varit ett 
alltför  svårt prov för  gemene man i den gamla lästraditionen. Omvänt är i dag en 
sida ur en gammal betraktelsebok på frakturstil  oerhört främmande  för  nutida ung-
domar. Så känsliga är läskulturens mönster mellan några generationer. 

Men naturligtvis läste många mycket illa i den gamla tiden — liksom somliga om-
vittnas göra även nu. Härom finns  otaliga vittnesbörd. Men det måste också betonas 
att den gamla läsningen avsåg just känd text att läsas om och om igen. De bibliska 
texterna har från  begynnelsen haft  en sådan funktion.  Att bedja, sjunga, höra, läsa, 
praktisera samma budskap i texterna var den gamla lästraditionens syfte  och mening. 
Så fungerar  texterna i kyrkan än i dag. 



Med tiden har läsningen blivit en färdighet  i sig utan starkare samband med ett 
visst innehåll. Den skall prövas och praktiseras på "okänd" text. Från att ha varit 
elementär teologi har läsningen blivit basfärdigheter  och pedagogik. 

7. Lästvång och läslust — en slutvinjett 

Läskonsten drevs i den gamla lästraditionen fram  av de andliga och världsliga 
stånden i förening.  Den efterfrågades  aktivt av vissa yrkesutövare i det ekonomiska 
ståndet. Läslusten i sig hörde kanske snarast hemma i det andliga ståndet, när lärare 
och åhörare blev gripna av den inneboende meningen i texterna. Men naturligtvis 
fick  den sina avläggare både i den folkliga  läsmiljön, med läsning av skillingtryck 
och folklitteratur,  och i somligas lust till boklig bildning och förkovran. 

På detta sätt kan med lätt hand konturerna av den gamla lästraditionen tecknas. 
Det gamla samhällets trefaldiga  rollspel har sin trefaldiga  tolkning: lästvång i mass-
undervisningen, läsbehov i näringsidkandet och läslust i väckelse eller folklig  läsning. 
Mot bakgrund av den tidigare läskulturen framstår  den nutida tydligare med sina 
rollspel och sina tolkningar — för  skolreformer,  för  basfärdigheter  och för  kultur-
konsumtion. 
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26. Nygren  1922, Sandberg  1948 och Swedlund  1939. 
27. Förmodligen förklaras  en stor del av luckorna i beståndet av att lösa häften  nyttjades 
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33. Johansson  1972, s. 16,97—100, Kyrkolagen 1686 Kap 2 § 10 och Kap 22 § 10. 
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längder med kolumn för  "förstår"  före  1750. 
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36. Johansson  1972, s. 58, Kungl förordning  1765. 
37. Thunander  1946 och där anförd  litteratur. 
38. Lext 1959, Wibling  1954, Sörbom  1972. 
39. Johansson  1977. s. 55—56. 
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Egil Johansson 

K U N S K A P E N S T R Ä D I N O R D E N 

Några tankar om folkbildningen före folkskolan 

Befolkningens stamträd 
Näringarnas grenar - skillnader mellan stad och landsbygd 
Kulturens blomningar. Talspråk och skriftspråk 
Politikens ansningar 
Kyrkans vinträd 
Folkundervisningens rötter och förgreningar 
Kunskapens träd i Norden 

1 2 
2 
3 
3 
4 
5 

Gärna framträder Norden för mig som ett väldigt träd på historiens 
karta. Rötterna går djupt ner i kontinentens näringar och kultur. 
Stammen drar närmast upp genom Danmark och södra Sverige. Den 
väldiga kronan sträcker sig högt upp i öster, norr och väster över 
land och hav. - Inte för någon behöver bilden vara till anstöt. Den 
är poetisk. För mig är den ofta till god hjälp, som t ex nu då jag 
skall försöka teckna bilden av folkundervisningen i Norden före 
folkskolan. Försöket lockar till tankens lekar. Därför griper jag 
till mina liknelser om Nordens träd på kartan. Och liknelsen blir 
inte endast en. Befolkning, näringar, kultur och politik liksom 
kunskapens träd i kyrka och skola får låna samma bild. 

Befolkningens stamträd 

Redan en blick på befolkningsutvecklingen ger intrycket av ett 
växande träd. Nordbornas tal omkring sekelskiftet 1600 kan antas ha 
varit cirka två miljoner. Av dem bodde cirka en tredjedel i 
Danmark, en tredjedel i Sverige och ungefär lika många i övriga 
Norden. Omkring 1750 hade antalet ökat med en miljon. I Danmark och 
södra Sverige stod folkmängden närmast stilla. Ökningen föll på 
övriga Norden. I början av förra seklet hade nordborna blivit fem 
miljoner. Knappt hälften bodde i Sverige och cirka en femtedel i 
respektive Danmark, Norge och Finland. Fortfarande stod Danmark 
kvar på sin knappa miljon och nåddes nu i fatt av de hastigt 
växande befolkningarna i Norge och Finland. Under förra seklets 
gång växte sedan dessa tre länder i takt. De nästan tredubblade 
sina folkmängder till omkring två och en halv miljoner i varje land 
vid förra seklets slut. Under samma tid fördubblade Sverige sin 
befolkning till cirka fem miljoner. Island hade då sedan 1700-talet 
fördubblat sin folkmängd till cirka 80 000 vid senaste 
sekelskiftet. Grönlands befolkning var vid denna tid omkring 10 000 
invånare. - Således, folkmängden, folktätheten och folkökningen 
manar fram bilden av ett träd på Nordens karta, där först stammen, 
sedan grenarna och därefter hela trädet kraftigt växer till. 
Föreställningen har sin betydelse. Det är nämligen dessa människors 
bildningstraditioner som skall tecknas. 
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Näringarnas grenar - skillnader mellan stad och landsbygd 

Osökt löper tanken därför in på dessa människors näringar och 
livsvillkor. I första hand kan andelen stadsbor vara av betydelse. 
Ungefär en femtedel av Danmarks befolkning bodde i städerna under 
1700-talet och fram till förra seklets mitt. I övriga Norden var 
stadsborna mindre än en tiondedel. Skillnaden var stor. Dessutom 
dominerade handelsmännen från Danmark och centrala Sverige länge 
över Nordens städer genom privilegier och handelstvång. Köpenhamn 
med sina 100 000 invånare och Stockholm med sina 70 000 vid 
sekelskiftet 1800 var då tio gånger större än respektive Oslo och 
Helsingfors. Övriga städer förblev nästan alla mycket små. Men 
likväl markerade de en bestämd bildningstradition. Liksom på 
kontinenten hade varje stad sina elementära skolor för borgarbarn 
och fattiga barn. I några av städerna var läroverken och andra 
högre utbildningsanstalter förlagda. Därför förstärkte också 
stadslivets utveckling bilden av ett framväxande kunskapens träd i 
Norden med rötterna och stammen i söder och med grenarna utsträckta 
åt öster, norr och väster. Åtminstone gäller detta viktiga sidor av 
myndigheternas och stadsnäringarnas bildningsbehov. Andra näringar 
i industri och handel förstärkte än mer denna bild. Myndigheternas 
lärda skolor och näringarnas skriv- och räkneskolor i städerna och 
vid bruken formar grenverket i detta träd, vars rötter är helt 
kontinentala. 

För landsbygdens folk - mer än 90 procent av alla nordbor - blev 
historien en annan. Naturligt nog stod lantborna starka där stä-
derna var svaga och tvärtom. Typiskt nog kom bönderna i Danmark att 
få de uslaste villkoren (bortsett från jordmån och jordbruks-
teknik) - särskilt under "Stavnsbaandets" tid på 1700-talet. I 
Norge och på Island fick bönderna ett helt annat rådrum under samma 
danska styre. Bönderna i Sverige och Finland levde kanske mer 
självständigt med sin sockensjälvstyrelse och sina representanter i 
ståndsriksdagen. Men i stort sett menade sig lantbefolkningen inte 
behöva någon särskild boklig bildning till vardags. Till söndags 
kom att bli en annan fråga! Där skulle även Norden bli en gren i 
den allmänneliga kyrkans vinträd, vars frukter i form av bokstäver 
och läskonst skulle ansas och bära frukt över hela Nordens karta. 
Här är inflytandet från reformationen och protestantismen starkare 
än från näringslivet och politiken. 

Kulturens blomningar. Talstråk och skriftspråk 

På motsvarande sätt framträder förgreningarna av nordisk folkkul-
tur. I Danmark och Skåne var beroendet av kontinenten betydande. 
Längre ut över Nordens karta levde länge de egna folkkulturerna 
starkt. Med provinsiella särdrag bevarades de ålderdomliga seder-
na. Märkligast var den nordiska folkdiktningen och då särskilt den 
muntliga och skriftliga folklitteraturen på Island. En utmanande 
fråga är i vad mån en folklig läsning av skriftliga uppteckningar 
verkligen en gång var utbredd, men sedan försvann under 
reformationstidevarvet. Frågan är anslående. Grenar kan förvisso 
både grönska och vissna också på kulturernas träd! 
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Till det ursprungligt folkliga hörde också talspråken. De många 
dialekterna fick i stort sett leva sitt eget liv. Men i vissa 
gränsområden kunde språkförbistringen bli besvärlig. Fördanskning 
av tysktalande folkgrupper, försvenskning av dansktalande samt 
förnorskning av samer och kväner blev några exempel härpå. 

Starkare tvång kunde läggas på skriftspråket. Det sträckte sig över 
alla dialekter. Danskan blev skriftsspråk även i Norge liksom 
svenskan i skånelandskapen. Inom det officiella livet blev danskan 
respektive svenskan riksspråk i var sitt välde. Men för det enkla 
folkets del fick islänningar och grönlänningar i det danska väldet, 
liksom samer och finsktalande i det svenska, se sina egna modersmål 
komma ut av trycket. En intressant detalj blev härvidlag den 
folkliga tryckstilen på fraktur. Den avslöjade åtminstone i Sverige 
och Finland på ett häpnadsväckande åskådligt sätt folklitteraturens 
utbredning och konturer. Den lärda litteraturen däremot trycktes 
med antikva bokstäver och länge på latin. Men därmed kommer vi 
djupare in i politikens ingrepp på kulturens kartbild. 

Politikens ansningar 

Genom krigsföretag och fredsslut har politiken dragit sina drama-
tiska streck på den nordiska kartan. Danska besittningar övertagna 
av Sverige och svenska avträdda till Ryssland gav tankeväckande 
språk- och kulturpolitiska följder. Skånelandskapen, Karelen, 
norska samer och kväner fick kanske hårdast känna av politikens 
påtvingade konstruktioner. Maktmedel och mission hette instrumen-
ten i väster, norr och öster långt bort i ländernas yttersta 
utmärker. Tillsammans lämnade sådana gränsområden belysande erfa-
renheter av mötet mellan tidigare folkkultur och nya tiders krav. 
Någonstans mitt inne i denna process arbetade ännu ett mönster, 
nämligen verkningarna av kyrkoliv och inomkyrkliga läsbehov. 

Kyrkans vinträd 

Det är viktigt att urskilja den kyrkliga lästraditionen som i viss 
mening något nytt och främmande från fjärran länder. Som i en tidig 
Eurovision tonade bibliska bilder fram i alla kyrkorum. Söndagarnas 
texter har nämligen varit desamma under alla kyrkoår sedan kyrkan 
kom till Norden. Först i medeltidens predikningar och kyrkmålningar 
och sedan genom läsande på det egna modersmålet blev nordborna 
förtrogna med nya kretsar av bekanta. Med egna ögon i kyrkorummet, 
med egna öron i gudstjänsten, med egen mun i sång och högläsning 
skulle menigheten taga emot den bibliska världen. Bibelns personer, 
händelser och miljöer blev alltmer familjära, det Gamla testamentet 
för samhället och politiken och det Nya testamentet för 
gudstjänsten och avlösningen. Psalmbok och bibeldelar kunde bli 
något av ett familjealbum. Mycket av detta blev förvisso daglig 
verklighet. Genom kyrkoår och helgdagsliv, i kyrkorum och hem, i 
gudstjänster och husandakt, hörande, sjungande, bedjande, läsande 
skulle också nordborna växa in i den nya bekantskapskretsen, som 
lärjungar kring samme mästare i Ordet. Utan att uppfatta detta 
kyrkans ärende och därav följande vägval - förbi alla gränser och 
in i alla hem - är det omöjligt att förstå den kyrkliga 
lästraditionens egentliga roll i nordiskt kulturliv. Utantill eller 
innantill, känt eller okänt, mycket eller litet, kollektivt eller 
enskilt - till varje pris skulle budskapet fram. Dess ständigt nya 
vägval förgrenade sig också som ett levande träd på Nordens karta. 
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Folkundervisningens rötter och förgreningar 

I den återkommande bilden av befolkningens, näringarnas, kultu-
rens, politikens och kyrkans träd på Nordens karta fogas således 
mönstret för folkundervisningen samman. Danmark passar väl in som 
roten och stammen med sin stadskultur och sin kontinentala skol-
politik. Försöken till någon form av lärare och skola i alla danska 
församlingar var närmast av tysk härkomst. Samma mönster fördes 
vidare till Norge. Allmogeskolan sedan 1730-talet blev 
kännetecknande för ett dansk-norskt skolprogram. Inom det danska 
väldet fick emellertid Island gå sin egen väg. I den omedelbara 
hemmiljön skulle barnen vänjas vid boken. På Grönland spelade både 
herrnhutisk mission och dansk skolpolitik ut sina försök. Hen 
folket där fick höra och läsa på sitt eget modersmål. Också inom 
det svenska väldet blev bildningens vägar mer familjära. 
Visserligen var skolförsöken många, t ex i Lunds och Västerås 
stift. Men i större delen av Sverige och Finland dröjde ansträng-
ningarna länge kvar vid enklare lösningar. Klockare och "skolmäs-
tare" kunde väl hjälpa till, men ansvaret vilade mer omedelbart på 
hemmen. Framgångarna blev tidvis ytterst måttliga. Motståndet mot 
kostsamma skolsystem var hårt hos lantbefolkningen. Läsningen avsåg 
inte främst vardagsmödan utan söndagsvilan. Till ingen påtaglig 
praktisk nytta duglig fick den naturligtvis heller ingenting kosta. 
Kunkapskraven förblev också minimala. Det "enda nödvändiga" var 
nog. Stavande och läsning men utan särskild skrivkonst kunde räcka. 
Sådana skiftningar i mönstret ut över kartan manar fram bilden av 
ett växande träd. Det utbyggda och mer formella var på gång i 
söder, där Danmark kunde driva mer av läsningens nytta. Det 
familjära och informella fick länge räcka till för länderna längre 
bort. 

Mål, innehåll och läsmetoder i den kyrkliga folkundervisningen var 
i stort sett gemensamma.  De härstammade från kontinenten. I Danmark 
följde gärna skrivning och räkning med i kraven. I övriga Norden 
var oftast läsning utan- och innantill nog. Andliga böcker av samma 
slag spreds i nordbornas hem. Mer än trehundra titlar - de flesta 
var översättningar - tryckta före 1800 var på sin tid spridda i 
västerbottniska hem. De stod att finna i ca 80 procent av samtliga 
bouppteckningar. Motsvarande utbud av böcker omvittnas från övriga 
länder. De empiriska läsmetoderna, t ex enligt Comenius, kan också 
spåras i källorna runt om i länderna. Både skolordningar i söder, 
själaregister i väster och husförhuslängder i norr och öster ger 
samma besked. Dessa senare källor är själva av allt att döma grenar 
på ett äldre släktskapens träd med sina rötter i katolska kyrkans 
kommunionlängder, "liber status animarum", och i förhören vid 
konfirmation, bikt och nattvardsgång. Djupa är dessa rötter i 
kyrkans vingård. 

I själva resursutbudet och genomförandet förelåg emellertid stora 
skillnader mellan hemundervisning och utbyggda skolprogram. För att 
rätt hantera dessa frågor måste prästutbildningen och prästkåren 
liksom lärarutbildningen och lärarkåren i olika länder överblickas. 
Hemundervisningen krävde en utbyggd prästkår i Sverige och Finland. 
Utbildningen av ett lägre prästerskap förlades länge till 
stiftsstäderna. För att bli kyrkoherde krävdes särskild 
pastoralexamen. Prästen fick också heta församlingens "lärare". 
Täta visitationer av biskop och prost innebar både undervisning och 
kontroll. I de många förhörslängderna har resultaten antytts för 
eftervärlden. - Skolprogrammen i Danmark och Norge krävde andra 
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lärarresurser och annan kontroll. Det dansktalande prästerskapet 
förblev universitetslärda (liksom det högre prästerskapet i den 
svenska och finska kyrkan). De skulle övervaka att djäkneläsningen 
och allmogeskolorna fungerade. Somliga barnalärare var studenter, 
andra blev så småningom seminarieutbildade, men många lärare 
förblev tämligen outbildade för sin uppgift i dessa skolförsök. -
Samma minimum  åsyftades i skola och hem. Vid konfirmation, 
nattvardsgång, vigsel och flyttning kunde alla nordbor bli prövade 
i sin läsning. I hembesökens och husförhörens länder blev sådana 
förhör än mer återkommande för alla åldrar. I det danska 
skolprogrammet kunde kanske någon vuxen tappas bort. Men det måste 
betonas att läsningen inte var till för barnaåren allenast. Den 
skulle brukas och fördjupas under vuxenlivet i församlingen. 

Grundstrukturen i den gamla lästraditionen förblev således i stort 
sett gemensam. Dop och barnalära. ungdomsförhör, konfirmation och 
nattvardsgång öppnade vägen till vigsel och andra samhälleliga 
rättigheter. Allt detta känns igen i samtliga länder. Den 
samhälleliga nyttan av undervisningen var inbyggd i hustavlans 
sammansatta rollspel mellan olika stånd och villkor. Den ekonomiska 
nyttan var mest påtaglig i stadsnäringarna. Därför kunde det bli 
med världsligt tvång och med kyrkotukt, som en och annan i 
församlingen måste hållas vid boken. Landsbygdsnäringarna och 
samhällsskicket krävde i och för sig ingen särskild läsfärdighet. 
Samhällsordningen kunde alltid drivas med myndighetspersoner och 
världslig kontroll. Men evangelium kunde inte drivas utan 
bokstäver. Det måste upptäckas i den bibliska texten - höras, 
sjungas och läsas i kyrka och hem. Ofta förvrängdes hela detta 
program. Det blev idel tvång och lagiskhet. Men läsandet kunde 
också bära sina rätta frukter. Bland "läsare" i folkliga väckelser 
fick texterna för många sin persoliga mening. Det märktes också i 
vardag och liv. 

Kunskapens träd i Norden 

Därmed är jag till sist inne på den gamla lästraditionens egen 
innebörd och betydelse. Den skall inte överskattas, inte heller 
missförstås. Den kom att ingå i beredeisen för folkrörelser och 
demokrati. Men den har hela tiden haft sitt eget ärende. I guds-
tjänst och husandakt skulle detta ärende bli alltmera känt. Inte i 
naturen, inte i samhället eller kulturen, utan i "Ordet allena" var 
den dybaraste kunskapen att finna. Att med egna ögon "läsa och 
förstå" var allas kallelse och rättighet i det "allmänna 
prästadömets" tid. Läsupplevelserna skulle sedan omsättas i var-
dagens kallelsegärning. Åtminstone så mycket måste uppfattas av den 
gamla lästraditionens teologi och egen uttalade mening. Att gå in i 
den, själv läsa och förstå är fortfarande en möjlighet. Denna 
läsning lever än. För alltid skall den urskiljas som ett av 
"kunskapens träd" i Norden. - Andra har redan brett ut sig i nya 
tiders skolgång och läskultur. Hur de växer fram och hör samman är 
nu föremål för våra egna försök till nutidens läsövningar. 

Uppsatsen har i en tidigare version publicerats i UR NORDISK KUL-
TURHISTORIA, Läskunnighet och folkbildning före folkskoleväsendet. 
XVIII Nordiska historikermötet. Jyväskylä 1981. Mötesrapport III. 
Sid 263-267. 
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