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1. INLEDNING
1.1. Bakgrund
Sedan 1986 pågår ett forskningsprojekt kring den norrländska folkundervisningens historia, som finansieras av Riksbankens jubiléumsfond. Projektet bär titeln "Prästen som folkuppfostrare : prästens roll i norrländskt samhällsliv före folkskolans genomförande" och leds av professorerna Sten Henrysson och Egil Johansson. Undersökningsområdet omfattar
det
odelade Härnösands stift,
och särskild uppmärksamhet
ägnas
förhållandena i Lappmarken.
Under Sten Henryssons ledning bedrivs forskning kring prästerskapet och
undervisningen i lappmarken. Inom den delen av projektet behandlas såväl
lappskolornas funktion och den samiska undervisningslitteraturen,
som
förutsättningarna för prästerskapets rekrytering och tjänstgöring i
lappmarken. Denna undersökning av lappmarkspastorernas svar på 1812 års
uppfostringskommittés enkät kan som översiktlig lägesbeskrivning av
undervisningens tillstånd vid en bestämd tidpunkt skapa underlag för
jämförelser både i tid och rum.
Inom prästprojektets ram har Daniel Lindmark (1988a) genomfört en studie
av barnaundervisningens tillstånd i landsförsamlingarna inom Härnösands
stift. Till grund för Lindmarks undersökning ligger svaren på 1812 års
uppfostringskommittés enkät. Fr o m juli 1988 pågår ett nytt forskningsprojekt, där syftet är att bearbeta uppgifterna rörande folkundervisningen i enkätsvaren från hela landet. Projektet leds av Egil Johansson
och finasieras av Humanistisk-samhällsvetenskapliga forskningsrådet.
Denna uppsats kan således komplettera bilden för Härnösands stift och
samtidigt använda Lindmarks tidigare resultat som jämförelsematerial.
Därför ansluter undersökningen i fråga om uppläggning, frågeställningar
och analysmodell till Lindmark 1988a. Dessutom utnyttjas även Lindmarks
arbete för de inledande bakgrundsteckningarna.
1.2. Syfte och frågeställningar
Uppsatsens syfte är att, med utgångspunkt i det kyrkliga undervisningsprogrammet och under jämförelse med situationen i landsförsamlingarna,
undersöka barnaundervisningens tillstånd i lappmarkspastoraten i Härnösands stift 1813/14, sådant detta kommer till uttryck i svaren på 1812
års uppfostringskommittés enkät.
Inriktningen på undersökningen kan
punktvis uttryckas i följande avgränsningar:
1. Övergripande frågeställning - barnaundervisningens tillstånd
2. Delproblem - hemundervisningen
- skolundervisningen
3. Tolkningsram - det kyrkliga undervisningsprogrammet
4. Undersökningsområde - lappmarkspastoraten i Härnösands stift
5. Källmaterial - svaren på 1812 års uppfostringskommittés enkät
Den övergripande frågeställningen rymmer två delproblem, av vilka det
första kan formuleras på följande sätt: Finns det en fungerande hemundervisning i lappmarkspastoraten vid tiden för enkätens genomförande?
Hur ser denna i så fall ut? Hur förhåller sig övrig undervisning till
hemundervisningen?
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I syfte att få svar på dessa frågor kommer att undersökas var och hur
kyrkans undervisningsprogram fungerar: Var förekommer den kyrkliga undervisningens innehåll? Var ombesörjer prästen, respektive klockaren och
föräldrarna den grundläggande ABC-undervisningen i läsning och kristendomskunskap? Finns någon annan som sköter ABC-undervisningen? Förekommer
undervisning i "överkurs", d v s ett lärostoff som går utöver det kyrkliga undervisningsprogrammet?
Det andra delproblemet gäller skolundervisningen. Denna kommer att ägnas
särskild uppmärksamhet utifrån följande frågor: I vilken utsträckning
förekommer barnaskolor inom lappmarken? Under vilka betingelser bedrivs
undervisningen? Hur är förhållandet till det kyrkliga programmet?
Genom att undervisningens tillstånd i lappmarken analyseras utifrån det
kyrkliga undervisningsprogrammet i KL 1686, relateras förhållandena till
den norm som avsåg att gälla hela landet. Därmed kan eventuella avvikelser tydligt klarläggas. Dessutom medger uppsatsens uppläggning en jämförelse med de resultat som Lindmark (1988a) erhållit i sin parallella
studie av undervisningens tillstånd i landsförsamlingarna i Härnösands
stift. I vilken mån skiljer sig undervisningsinsatserna i lappmarken
från situationen i landsförsamlingarna? Hur skall eventuella skillnader
förklaras?
1.3. Disposition och metod
1812 års uppfostringskommitté och enkäten 1812 presenteras i kapitel 2,
där också enkätsvaren från Härnösands stift tas upp till källkritisk
granskning. Kapitel 3 behandlar tidigare forskning kring uppfostringskommittén, enkätsvaren och undervisningen i lappmarken, medan kapitel 4
innehåller en analys av det kyrkliga undervisningsprogrammet.
Efter ett introducerande kapitel (5) om kyrklig indelning och skolorganisation i Härnösands stift med tyngdpunkt på lappmarken sker den egentliga analysen av undersökningens frågeställningar i kapitlen 6-7. I
kapitel 6 behandlas det kyrkliga undervisningsprogrammets förekomst i
enkätsvaren, medan kapitel 7 särstuderar de efterfrågade skolinrättningar som uppges förekomma i pastoraten. Kapitel 8 diskuterar de redovisade resultaten mot bakgrund av såväl olika tolkningsmodeller och
bakgrundsfaktorer som situationen i stiftets landsförsamlingar.
I
kapitel 9 sammanfattas undersökningens resultat.
Utgångspunkten för undersökningen tas i det kyrkliga undervisningsprogrammet, vilket dels utgör det perspektiv ur vilket undervisningsanstalterna betraktas, dels utvecklas till ett analysredskap (kap 4), som blir
styrande för såväl enkätsvarens behandling som undersökningens disposition.
Enkätsvaren har genomgåtts enligt den analysmodell som presenteras i
avsnitt 4.4, varvid förekomsten av undervisningsprogrammets olika inslag
noterats för de olika pastoraten, oavsett under vilken fråga uppgifterna
framkommit. På grundval av denna genomgång har översikliga tablåer
tagits fram (s 45f), som lagts till grund för de kvantitativa bedömningarna i analysen. Denna kvantitativa ansats, som motiveras fr a av jämförelsen med stiftets landsförsamlingar, fördjupas och kompletteras med
det kvalitativa inslag som en rik exemplifiering representerar. I denna
konkretion på pastoratsnivå kommer dessutom de svårfångade frågorna om
samspel och funktion mera till sin rätt.
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2. 1812 ÅRS UPPFOSTRINGSKOMMITTÉS ENKÄT
2.1. Uppfostringskommittén och enkäten 1813
Tillkomsten av 1812 års uppfostringskommitté var resultatet av en längre
tids debatt.rij 1807 års skolordning hade antagits på prov i fem år och
skulle utvärderas. Dessutom hade den blivit utsatt för skarp kritik, som
framförts av bl a rektor Silverstolpe vid riksdagen 1809/10. Omvälvande
politiska händelser vid samma tid - den nya regeringsformen och förlusten av Finland - hade väckt till liv såväl demokratiska som nationella
strömningar i den pedagogiska debatten, som mynnade ut i krav på reformer av undervisningsväsendet.
I januari 1812 tillsattes en uppfostringskommitté med uppgift att utreda
hela undervisningssystemet samt lämna förslag till förändringar och
förbättringar. Kommittén ställdes under ärkebiskop Lindbloms ledning,
och bland de 14 ledamöterna dominerade representanter för byråkratin och
den högre utbildningen. De tankar på en mera allmän folkskola som framfördes i debatten hade till en början stöd inom kommittén. Med tiden
intog denna dock en alltmer avvisande hållning till sådana planer. Först
efter kungliga påstötningar avgav kommittén 1825 ett förslag om folkundervisning en, där frågan om sockenskolor dock lämnades åt de kommunala myndigheternas eget gottfinnande. Kommittén ägnade istället sina
krafter åt lärdomsskolorna, för vilka man utarbetade en skolordning som
antogs 1820.
Redan 1813 genomförde uppfostringskommittén emellertid en riksomfattande
enkät för att bilda sig en uppfattning om undervisningsväsendets faktiska tillstånd och därigenom skapa underlag för sitt fortsatta arbete.
Enkäten gick med fyra olika frågeformulär via konsistorierna ut till bl
a alla kyrkoherdar, som hade att besvara frågor om skolor och andra
utbildningsanstalter inom sina pastorat. De inkomna svaren fick dock för
landsbygdens del ligga i stort sett obearbetade.(2)
2.2. Enkätsvaren från landsförsamlingarna i Härnösands stiftfSj
Enligt upppfostringskommitténs cirkulär till konsistorierna den 3 april
1813 förväntades svaren på schema 4 inhämtas från "vederbörande Kyrkoherdar eller de Prestmän, hvilka deras ställe förestå" (Urkunden 8:42).
Detta verkställdes i Härnösands stift på det sättet, att kontraktsprostarna på landet fick distribuera frågeformulären, infordra uppgifterna
och före årets slut insända enkätsvaren till konsistorium. Tillvägagångssättet har resulterat i en mycket hög svarsfrekvens, även om flera
av svaren lät vänta på sig in på nyåret 1814.
Härnösands konsistoriums cirkulär den 29 juni 1813 lät även förstå, att
kontraktsprostarna skulle "noga tillse, det Uppgifterne ifrån hvarje
Pastorat fullständigt upptaga de ämnen, som berörde Schema innehåller"
(Urkunden 8:44). Materialet uppvisar detta till trots ett visst internbortfall, såtillvida att inte alla frågor behandlats i varje enkätsvar.
Av naturliga skäl har frågorna 4-17, som är följdfrågor till de tre
första (angående förekomsten av olika skolor), lämnats obesvarade, när
frågorna 1-3 fått nekande svar. Alla svar följer inte heller schemat
fråga för fråga, utan vissa präster gör på fri hand en teckning av
folkundervisningens tillstånd. Detta är särskilt vanligt i svaren från
Västerbotten, där schemats frågor förmodligen inte synts särskilt relevanta. Att döma av den information dessa svar innehåller, har frågeschemat ändå varit vägledande.
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Vissa svar är däremot så bundna av schemat, att frågeformuleringarna
återkommer ordagrant i svaren. Så långt det går att bedöma, tycks denna
bundenhet vara av mera formell än innehållslig karaktär. Schemats kategoriseringar av t ex de olika skolformerna kan dock ha påverkat uppgiftslämnarna att strukturera sin verklighet efter ett främmande mönster. I ett par fall har kontraktsprosten utnyttjat ett inkommet svar
från någon av kontraktets församlingar som förlaga till sitt eget enkätsvar. Inte i något av dessa fall tycks dock beroendet vara av mera än
formell natur.
Svarens omfattning varierar från dussintalet rader till dussintalet
sidor i utgåvan. Orsakerna till detta är flera. Bl a ger en utbyggd
folkundervisning med skolinrättning som regel längre svar. Prästernas
varierande bildning, skolerfarenhet och intresse måste också betraktas
som viktiga faktorer. Präster som tidigare varit lärare lämnar således
ofta utförligare svar. De två längsta svaren har f ö författats av
medlemmar i samfundet Pro Fide et Christianismo, som verkade för folkundervisningens förbättrande.
Frågorna har i flertalet fall besvarats av kyrkoherden själv, pastor
loci. Av olika skäl - nådår, prebende etc - har någon annan tjänsteförrättande prästman lämnat uppgifterna, vilket framgår av titlar som
vicarius pastoris och curam pastoris gerens. I något fall har kontraktsprosten, pastorsadjunkten eller komministern svarat för uppgifterna. Att
oftast kyrkoherden eller någon annan i pastoratet tjänstgörande präst
besvarat enkäten ger anledning till slutsatsen att svaren bygger på god
kännedom om de lokala förhållandena.
Inte desto mindre framgår det tydligt att såväl kontraktsprostar som
konsistorium läst enkätsvaren och, i de fall det ansetts nödvändigt,
kommenterat eller kompletterat uppgifterna. Både konsistorium och kontraktsprostar var via visitationer och ämbetsberättelser insatta i läget
ute i de olika pastoraten. Att uppgifterna på detta sätt var kända och i
övrigt kontrollerbara torde ha avhållit uppgiftslämnarna från att avge
direkt vilseledande information. I några fall hänvisas uttryckligen till
prost- och biskopsvisitationer.
Däremot kan det ibland finnas skäl att misstänka svar för att vara något
tendentiösa. Kyrkoherdarnas positiva bedömning av hemundervisningens
resultat kan naturligtvis ha bottnat i avoghet mot presumtiva sockenskolor, liksom förhoppningar om skolreformer kan ha dikterat negativa
beskrivningar. Eftersom folkundervisningen var ett kyrkans och prästerskapets ämbetsåliggande, kan det för enskilda prästmän ha legat viss
prestige i att uppvisa goda resultat. De väl tillvaratagna möjligheterna
att skylla bristerna i kunskaper och färdigheter på allmogens försumlighet talar dock emot ett sådant förfarande. I många fall erkänner man
istället uppenbara avvikelser från kyrkolagens stadganden om klockarens
undervisningsskyldighet, för vilka man dock anför diverse förmildrande
omständigheter. Över huvud taget förefaller ensidiga svart- eller skönmålningar saknas; de flesta svaren är måttliga i sina bedömningar.
Sammanfattningsvis uppvisar svaren från landsförsamlingarna således
vissa brister som avser fr a bortfall, beroende och tendens. Trots dessa
problem framstår enkätsvaren som ett mycket tillförlitligt och användbart källmaterial. För detta talar bl a uppgifternas kontrollerbarhet
och uppgiftslämnarnas sakkunskap och lokalkännedom. De jämförelser som
gjorts av Andersson - Höas (1971), Martinsson (1971) och Sjöström (1971)
visar dessutom god överensstämmelse mellan husförhörslängder och enkätsvar.
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2.3. Enkätsvaren från lappmarksförsamlingarna
Från lappmarken föreligger 10 enkätsvar. Därmed saknas svar från två av
lappmarkspastoraten. För Enontekis1 del har detta uppenbarligen att göra
med vakansen inför pastoratets reglering efter delningen 1809 (Bygdén
11:62). Svaren från landsförsamlingarna uppvisar en parallell i fallet
Nedertorneå, där dock kontraktsprosten i Övertorneå, som själv i 21 år
verkat som komminister i Nedertorneå, kunde avge ett svar, om än stiftets kortaste (Lindmark 1988a, not 6) I Arvidsjaur torde orsaken till
det uteblivna enkätsvaret däremot ligga i kyrkoherdens väldokumenterade
oduglighet (Bygdén 1:102). Svaret från det nybildade Vilhelmina pastorat
har lämnats av pastor i Åsele, eftersom den nye kyrkoherden inte hunnit
tillträda (Urkunden 8:7).
Även svaren från lappmarken varierar i längd, från Åseles 19 sidor med
bilagor till Gellivares halva sida i utgåvan. De förklaringar som anförts för landsförsamlingarna (avsn 2.2) tycks äga relevans också för
lappmarken. Inte minst förekomsten av skolor avsätter spår i form av
längre svar. För lappmarkens del beror detta till en del på att två
olika frågeformulär har varit i bruk: förutom schema 4 skickades även
schema 3 till lappmarkspastoraten. I det memorial som åtföljde enkätsvaren motiverar konsistorium i Härnösand sin åtgärd på följande sätt:
Då i detta Stift inga sådane Scholor finnas, som i schema N:o 3
efterfrågas, har Consistorium trodt sig böra i dess ställe öfversända de underrättelser, som inkommit ifrån de flesta Lappmarks
Pastoraten, om de där varande Pasdagogier
ock Catechet-scholor,
ehuru af sin egen särskildta beskaffenhet och syftning, Christendoms kunskapens spridande i Lappmarken samt förse dem med nödig
aktad Förtekning.
(Urkunden 8:51)

Konsistoriets formuleringar röjer dessutom det faktum, att frågorna på
schema 3 och 4 inte helt motsvarade de speciella förhållanden som rådde
i lappmarken. Uppenbarligen har de i schema 3 använda termerna "Paadagogier ock Catechet-Scholor" fått konsitoeriet på den tanken, att detta
formulär borde kunna utnyttjas för lappmarken, om än med vissa reservationer. Svaren från lappmarken visar dock, att uppgiftslämnarna har haft
svårt att i alla stycken tillgodose frågeschemats önskemål. Uppenbarligen hade lappmarksförsamlingarna varit betjänta av att få ett eget
schema att besvara.
Från två av pastoraten - Åsele och Jokkmokk - föreligger svar på båda
frågeformulären, nr 3 använt för lappskolan och nr 4 för övrig undervisning (i Åsele med Vilhelmina reserverat för den svenska befolkningen). I
övrigt har schema 4 uttryckligen använts i fyra pastorat, medan svarets
utformning visar att detta schema också varit vägledande i Lycksele.
Svaret från Gellivare är däremot så summariskt att något särskilt frågeformulär inte går att spåra, medan pastor i Jukkasjärvi tydligt
strukturerat sitt svar efter egna principer.
Det är kyrkoherden i pastoratet som oftast har besvarat enkäten, helt i
enlighet med uppfostringskommitténs och konsistoriets intentioner (jfr
ovan, avsn 2.3). I tre av dessa sju fall - Jokkmokk, Jukkasjärvi och
Föllinge - har kyrkoherden dessutom upprätthållit skolmästartjänsten vid
lappskolan. Svaret från Åsele och Vilhelmina har lämnats av skolmästaren, tillika vice pastor, medan pastorsadjunkten är uppgiftslämnare i
Lycksele. P g a lappmarksprästerskapets höga självrekrytering och långa
tjänstgöringstider i lappmarken (Fröjd - Olsson 1987), måste den svarande prästkadern betecknas som mycket initierad. Annorlunda uttryckt inne6

bär detta
gott.

alltså att enkätsvarens källvärde kan förväntas vara

mycket

Något inbördes beroende mellan svaren från lappmarksförsamlingarna går
inte att belägga. Prostarna i de aktuella kontrakten satt ju inte heller
i lappmarken, vilket dessutom minskat risken för att de i sina svar
skulle kunna utnyttja svaren från lappmarken, som uppenbarligen företedde en mycket speciell undervisningssituation. Inte heller genomsyras
något svar av en sådan tendens, som vissa svar från landsförsamlingarna
ger prov på och som skulle motivera att de lämnade uppgifterna måste
ifrågasättas. Varje försök att lämna vilseledande uppgifter löpte större
risk för upptäckt i lappmarken, vilket framgår av bl a konsistoriets
anförda memorial:
Men som årliga. Berättelser icke mindre om Församlingarnes än dessa
Scholors tillstånd ingå till Höglofl. Kongl. Canzli-Styrelsen, har
Consistorium ansedt några särskildta anmärkningar därvid vara för
det närvarande öfverflödiga.
(Urkunden 8:51)

Tillsammans med de årliga visitationerna skapade ämbetsberättelserna
goda möjligheter för stiftsledningen att följa utvecklingen av undervisningens tillstånd i lappmarken. Detta faktum åberopas även av pastor i
Gellivare för att urskulda ett något knapphändigt svar.
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3. TIDIGARE FORSKNING
3.1. Forskning kring uppfostringskommittén och enkätsvaren
Tidigare forskning kring 1812 års uppfostringskommitté har i huvudsak
varit inriktad på kommitténs plats i den pedagogiska och skolpolitiska
utvecklingen.(4) Hit kan räknas verk som Rodhe 1908, Larsson 1946,
Agrell 1960, Sjöstrand 1965, Niléhn 1975 och Askeberg 1976. Dessa arbeten delar även intresset för de högre skolstadierna, trivialskolorna och
gymnasierna, vilket till viss del har att göra med kommitténs egen
koncentration på lärdomsskolorna.
Till undantagen hör de framställningar som behandlar uppfostringskommittén i samband med folkundervisningens historia. Här är fr a tre arbeten
av vikt, Torpson 1888, Westling 1900 och Aquilonius 1942. Dessa begagnar
sig av de till kommittén insända enkätsvaren för att belysa folkundervisningens tillstånd 1813/14. Därvid avsätter man förhållandevis rikligt
utrymme till referat och smärre sammanställningar av enkätsvarens uppgifter, som redovisas stiftsvis. En motsvarande översikt över läget i
Jämtland och Härjedalen föreligger i Sehlin 1928. Inget av dessa arbeten
visar dock prov på någon mer systematiskt genomförd analys. Såväl probleminriktning som teoridiskussion saknas nästan helt, och de enda uppgifter som kvantifieras är f ö skolornas antal. Över huvud taget är det
märkbart i hur hög grad framställningen präglas av ett sökande efter
folkskolans föregångare. Till saken hör att författarna själva ofta
varit skolmän: det har gällt att påvisa folkskolans och folkskollärarkårens företräden framför tidigare undervisningsformer.(5) Denna tendens
gör att resultaten även till viss del bör ifrågasättas, inte minst p g a
missvisande referat och tendentiöst urval av citat.(6)
Huvuddelen av den forskning som begagnat sig av svaren på uppfostringskommitténs enkät är således av äldre datum och har utförts av skolmän
utanför den akademiska forskningen. I början på 1970-talet genomfördes
dock vid Umeå universitets pedagogiska institution ett antal undersökningar under Egil Johanssons handledarskap som utnyttjade enkätsvaren.
Syftet med uppsatserna var att, med en metod- och källprövande ansats,
undersöka folkundervisningens tillstånd, fr a läskunnighet och utantillkunskaper, vid tiden för enkätens genomförande. Därför datoriserade man
husförhörslängdernas uppgifter enligt den metod som utarbetats av Egil
Johansson (1972) och behandlade dessa kvantitativt, medan enkätsvaren
användes som ett parallellt källmaterial. Uppsatserna av Andersson Höas (1971), Martinsson (1971) och Sjöström (1971) påvisar god överensstämmelse mellan de båda källmaterialens uppgifter. Genomgående poängteras även uniciteten i enkätmaterialet.
Medan Torpson (1888), Westling (1900) och Aquilonius (1942) försökt ge
en bild av folkundervisningens tillstånd i hela Sverige genom att referera enkätsvaren stiftsvis, har Andersson - Höas (1971), Martinsson
(1971) och Sjöström (1971) valt att göra mer ingående studier av ett
begränsat antal socknar. Sjöström (1971) undersöker fr a Nordmaling, men
analyserar även enkätsvaren från Umeå, Degerfors och Bygdeå. Martinsson
(1971) behandlar företrädesvis Sundsvalls stad, men refererar även innehållet i enkätsvaren från alla pastorat i Medelpad. Andersson - Höas
(1971) intensivstuderar Fardhem, Lojsta och Linde, men gör även en
sammanställning av enkätsvaren för alla Gotlands pastorat. Uppgifterna
har systematiskt bearbetats i uppsatserna och redovisas i såväl tablåer
som sammanfattande textavsnitt. Däremot sätts resultaten endast i begränsad utsträckning in i någon mer övergripande tolkningsmodell.
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Inom det nystartade forskningsprojektet "Folkundervisningen före folkskolan : 1812 års uppfostringskommittés enkät" finns däremot en uttalad
ambition att behandla enkätsvaren utifrån en bestämd tolkningsram: det
kyrkliga undervisningsprogrammet (Johansson 1988). Dessa utgångspunkter
präglar även projektets hittills publicerade resultat (Lindmark 1988a
och 1988c).
3.2. Forskning kring undervisningen i lappmarken
Den första mera övergripande och vetenskapliga behandlingen av undervisningsinsatserna i lappmarken daterar sig från slutet av förra seklet:
Elof Hallers avhandling om "Svenska kyrkans mission i lappmmarken under
frihetstiden" (1896). Hallers verk är grundläggande för forskningen
kring kyrka och undervisning i lappmarken under nyordningen på 1700talet och således av stort intresse också för denna uppsats.
Hallers verk har kompletterats på flera sätt genom Bill Widéns
omfattande forskning kring sameundervisningen 1740-1809. För det första behandlar Widén (1964) inte bara utvecklingen på riks- och stiftsplanet,
utan ägnar stor uppmärksamhet åt prästernas konkreta katekisationsverksamhet ute i de olika pastoraten. Dessutom knyter han utvecklingen av de
speciella undervisningsåtgärderna i lappmarken dels till de politiska
och kyrkohistoriska strömningarna, dels till samernas nomadiserande
levnadssätt. I en särskild undersökning har Widén (1965) behandlat
kateketinstitutionen fram till 1820.
Förutom dessa övergripande verk finns ett par arbeten som är lokalt
begränsade. Ingemar Öberg (1983), som till stora delar bygger vidare på
Widéns verk, har fördjupat analysen av utvecklingen i Gellivare 17401770. Öberg ger större utrymme åt religionsmötet, snarast utifrån missionsteologiska aspekter. I stor utsträckning vilar Öbergs studie på den
förste kyrkoherden Pehr Högströms arbeten om förhållandena i pastoratet.
Lappskolan i Arjeplog har fått sin historia ordentligt genomlyst av Erik
Nordberg (1955), som i sin brett upplagda studie även tar upp åtskilligt
som berör hela lappmarken.
Inom
"Prästprojektet"
har Sten Henrysson (1986) publicerat
en
översiktlig litteraturstudie över sameskolans historia. I en annan
rapport har Henrysson (1988) behandlat religions- och läsundervisningen
i Jokkmokk före folkskolan. Till skillnad från tidigare forskning
omfattar projektet även studier av eleverna på individnivå (jfr dock
Engman 1983). Greger Fröjd och Robert Olsson (1987) har i en uppsats
undersökt lappmarksprästerna, medan Tuuli Forsgren (1988) slutligen har
ägnat den samiska kyrko- och undervisningslitteraturen en utförligt
kommenterad bibliografi.
Lappmarksforskningen har inte tidigare utnyttjat svaren på 1812 års uppfostringskommittés enkät. Däremot har ämbetsberättelser och visitationsprotokoll i många fall utgjort en viktig källa. Enkätmaterialet skiljer
sig dock från dessa rapporter därigenom att det utgör svar på utsända
frågeformulär vid samma tidpunkt.
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4. DET KYRKLIGA UNDERVISNINGSPROGRAMMET
4.1. Två synsätt på äldre folkundervisning
Det kyrkliga undervisningsprogram som var uttryckt i KL 1686 och som
gällde under enhetskulturens tid ända in på 1800-talet
har tidigare
utforskats och beskrivits av fr a Hilding Pleijel (1970) och Egil
Johansson (1972, 1977 m fl), medan Sven-Åke Selander (1986) har närstuderat undervisningsprogrammets funktion under upplösningsskedet på 1800tale.t..(7) Dessa forskare företräder den ena av två huvudlinjer i svensk
forskning
kring folkundervisningen före folkskolan.
Bengt Sandin
(1986:49) sammanfattar forskningsläget på följande sätt: (8,)
De förklaringar som står till buds i den vetenskapliga litteraturen
kring folkundervisning
är, som redan nämnts, dels Birgitta Odéns
diskussion av behovet av ideologisk kontroll och dels det inomkyrkliga perspektivet som företräds av Egil Johansson och av kyrkohistorisk forskning.

Skillnaderna mellan de två synsätten har enligt Sandin (1986:47) att
göra med olika utgångspunkter: i det första fallet förhållandet mellan
statsmakten och lokalsamhället, i det andra fallet lokalsamhället och
den kyrkliga organisationen. Sandin finner emellertid båda synsätten
bristfälliga och kompletterar det maktpolitiska kontrollperspektivet med
försörjnings- och disciplineringsaspekter. Även om han där med breddar
basen för sin analys, kvarstår dock skiljelinjen mellan ett "inomkyrkligt" och ett "utomkyrkligt" perspektiv. Perspektiven bör dock inte
uppfattas som konkurrerande alternativ utan som kompletterande aspekter.
Att utgångspunkten för denna undersökning tas i "det inomkyrkliga perspektivet" kan kortfattat motiveras på följande sätt: Oavsett vilka
synpunkter som sedan bör läggas på folkundervisningen, är det rimligt
att utgå ifrån det kyrkliga undervisningsprogrammet, eftersom detta
åtminstone formellt var styrande för folkundervisningen och således kan
skapa sammanhang i den heterogena undervisningssituation som rådde före
folkskolan. Dessutom rymmer också "det inomkyrkliga perspektivet" i Egil
Johanssons (1977:7f, 1981:196ff) tappning olika tolkningsmönster, även
kallade push- och pullfaktörer. Som pushfaktörer räknas "målmedvetna
undervisningsåtgärder" såsom skollagstiftning och alfabetiseringskampanjer, medan pullfaktorer föreligger i t ex olika yrkesgruppers behov av
funktionell
läskunnighet.
Lindmark
(1988a:63) använder
istället
begreppsparet uniformerande respektive differentierande faktorer för att
vid sidan om rena pullfaktorer även ge utrymme åt varierande förutsättningar av ekonomisk, social, demografisk, geografisk, ideologisk och
personell natur. Denna uppsats är i huvudsak inriktad på den första
aspekten, det uniformerande kyrkliga undervisningsprogrammet, men behandlar även de differentierande faktorernas påverkan på undervisningens
utformning i lappmarken. Behandlingen av det kyrkliga undervisningsprogrammet i detta kapitel är avsedd att dels bilda en allmän bakgrund för
den fortsatta analysen, dels skapa ett användbart analysinstrument genom
en operationalisering av begreppet.
4.2. Den kyrkliga undervisningens innehåll
Under medeltiden utgjordes innehållet i kyrkans muntliga undervisning i
första hand av Pater noster, Credo och Mariabönerna (Johansson 1986:89).
När reformationen och boktryckarkonsten hade gjort sitt intåg i Sverige,
kunde kunskapskravet på kyrkans medlemmar ställas högre än tidigare. Det
stoff som nu skulle läras in var i huvudsak liktydigt med Lilla katekesens innehåll. Enligt KL 1686 kap 2 § 10 skulle prästerna vid förhören
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tillse att folket skiftades i
tre delar eller hopar: den första blir den, som enfaldeligen kan
läsa sina kristendomsstycken; den andra, som kan läsa Luthers
uttydning öfver tio Guds bud. Tron, Fader Vår, Döpelsen och Herrens
nattvard; den tredje, som jämte uttydningen kan fatta och förstå
spörsmål och hustaflan och därhos lära Skriftens språk, på hvilka
vår tro sig grundar.

Det aktuella stoffet mötte redan vid läsinlärningen i ABC-boken. Denna
utgjordes, förutom av alfabete och böner, i huvudsak av Lilla katekesens
textord, catechesis canonica. Förmodligen är det samma stoff som avses
när man "enfaldeligen kan läsa sina kristendomsstycken".(9) Efter ABCboken och Lilla katekesen med vanligen Svebilius' utveckling av Luthers
förklaringar följde så psalmboken, som även den innehöll det tidigare
inlärda stoffet. Psalmboken användes som läsebok och liksom katekesen
och ABC-boken som bön- och andaktsbok. Först in på 1800-talet kom Bibeln
att få någon nämnvärd spridning (jfr Pleijel m fl 1967).
Till stoffet och läroböckerna var även knuten en bestämd färdighetsutveckling, som i stora drag innehöll tre steg: läskunnighet, utantillkunskaper och begrepp, de två första ofta kallade innan- och utanläsning.
Med begrepp avsågs förmågan att förstå och tillämpa det inhämtade stoffet. Något förenklat kan sambandet mellan färdigheternas utveckling och
läroböckernas progression åskådliggöras i nedanstående figur.(10)

Figur 1. Förhållandet läroböcker - färdigheter.

begrepp
utan
innan
ABC-boken

Lilla kat.

Utveckl.

4.3. Den kyrkliga undervisningens form
När det gäller undervisningstillfällena, har Sven-Åke Selander (1986:10)
koncentrerat tankarna från KL 1686 med följdbestämmelser i en figur som
återges nedan (fig 2). Det bör observeras att Selanders modell även tar
upp vuxenundervisningen, som dock inte kommer att behandlas i denna
uppsats. Dessutom bör figuren kompletteras med den grundläggande läsinlärningen, eftersom kyrkans texter mötte redan i ABC-boken. Modellen
visar dock i hur hög grad kyrkans undervisning verkligen var ett "livslångt lärande". För barnaundervisningens vidkommande är funktionen av
dopundervisning uppenbar. Det ord som inplanteras i dopet skall med
mångas benägna bistånd (föräldrar, faddrar, klockare, präster m fl)
bringas till mognad vid konfirmationen.
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Figur 2. U n d e r v i s n i n g s t i l l f ä l l e n

e n l i g t KL 1686.

Heldragen linje
markerar ansvarsområde.

Källa:
Selander 1986:10.
Ett för denna undersökning bättre avpassat schema över undervisningstillfällena skulle kunna utformas på följande sätt (fig 3). Denna figur
upptar således endast viktigare undervisningstillfällen inom barnaundervisningen.

Figur 3. Viktigare undervisningstillfällen i Härnösands stift.
Undervisningstillfälle

Husfader

(Husandakt

X)

Hemundervisning

X

Ansvarig
Pastor Klockare

Husförhör

X

Kyrkoförhör

X

Nattvardsläsning

X

(Kyrkogång

X)

Övrigt

X

Husförhören förekom redan före KL 1686, men påbjöds till allmänt bruk i
kap 24 § 22 (jfr även kap 2 § 10). Där föreskrivs att kyrkoherden skall
besöka sina åhörare, det ena huset efter det andra [...], och då
efterfråga, huruledes de samt deras barn och tjänstehjon sins
emellan sig förhålla, förmanande dem till allt det, som godt och
lofligt är. Vid sådana tillfällen skall han ock undervisa de gamle
om de frågor, han vill dem i kyrkan föreställa, på det de må vara
beredde på tjänliga svar och föregå ungdomen med goda exempel.

Av citatet framgår tydligt husförhörets karaktär av undervisningstillfälle. Dessutom framkommer kopplingen till kyrkoförhören, som var påbjudna i KL 1686 kap 2 § 9:
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Ungdomens förhör uti sin kristendom skall med största flit idkas
uti alla församlingar öfver hela riket efter den ordning, som här
föreskrifves: [
] På landsbygden skall folket komma så bittida
tillsamman, att de före högpredikan kunna bevista katekismi förklaring och förhör [...]

Även om regelrätt konfirmationsundervisning och offentligt förhör inte
var allmänt utbredda förrän vid 1700-talets slut (jfr Brohed 1977),
innehåller dock KL 1686 kap 8 § 2 stadganden om förhör före första
nattvardsgången (jfr även § 3):
De, som första resan vilja gå till aflösning och Guds bord [...],
skola intet tillåtas förr, än de hos kyrkoherden sig angifvit och
han dem uti deras kristendom förhört samt inhämtat kunskap och
vittnesbörd om deras lefverne.

Selanders figur tar endast upp två lärare, prästen och husfadern. KL
1686 känner dock en tredje lärare, klockaren. Dessa lärare och deras
inbördes förhållande är av vikt att känna till, inte minst för förståelsen av den norrländska situationen. KL 1686 innehåller emellertid inte
någon bestämd rollfördelning; snarare anges endast ett delat ansvar för
barnaundervisningen. I praktiken kom dock den grundläggande undervisningen oftast att bedrivas som hemundervisning, medan prästerskapet
utövade sin kontrollfunktion vid förhören samt kompletterade hemundervisningen vid den under 1700-talet alltmer utbredda konfirmationsundervisningen.
Uppdelningen av undervisningen på tre "ämbeten" finns i KL 1686 men har
äldre anor. Föräldrarnas undervisningsansvar grundar sig på det lutherska treståndsschemat, där husfadern inom hushållsståndet skulle upprätthålla såväl världsligt som andligt regemente. Husfadern - eller i hans
ställe husmodern - blev hushållets lärare. KL 1686 betonar föräldraansvaret i bl a kap 24 § 11:
Föräldrarane måste troligen förmanas att låta sina barn
kristendomsstycken väl och fliteligen underrättas [...]

i deras

Klockarens roll är mer svårtolkad, särskilt om man konfronteras med hans
ställning under 1800-talet. Ursprungligen är dock klockaren att betrakta
som en ur diakonatet utvecklad prästens hjälpreda, en med tiden lekmannamässig hjälplärare (jfr Sandholm 1963). I KL 1686 kap 24 stadgas att
klockaren skall kunna "sjunga och skrifva, så att han däruti kan undervisa församlingens ungdom" (§ 31). Dessutom sägs att han inte så skall
besväras av övriga ämbetsplikter, att han därigenom hindras att utföra
"den plikt honom åligger, med all flit och trohet att drifva barnaläran"
(§ 32; jfr även § 11). Klockarens undervisningsansvar knyts dock inte
till något särskilt angivet undervisningstillfälle i KL 1686.
Til syvende og sidst är det dock prästen som är församlingens lärare,
som bär ansvar för och utövar kontroll över församlingens undervisning.
Detta framgår på ett flertal ställen i KL 1686, bl a kap 24 § 22 (jfr
även kap 2 § 9-10):
Kyrkoherden skall låta sig angeläget vara, att ungdomen i hans
socken lärer läsa i bok och förstår sina kristendomsstycken [...]

Inte desto mindre bör man utifrån KL 1686 betrakta både
husfadern som delaktiga av församlingens läroämbete.
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klockaren

och

När andra lärare än de tre som stipuleras i KL 1686 uppträder, inställer
sig ett problem. Bryter dessa det kyrkliga undervisningsprogrammet,
eller ryms de och deras verksamhet inom dess ramar? Hur såg samtiden på
detta? Vad fick en framväxande lärarkår för konsekvenser för kyrkan och
hennes undervisningsprogram? Detta är ett intressant problem som ännu i
stort sett är obehandlat för Sveriges vidkommande. Selander (1986) har
dock lämnat ett väsentligt bidrag för Fleninges vidkommande under 1800talet (jfr även Johansson 1972 och Lindmark 1988a).
4.4. Sammanfattande analysmodell
Sammanfattningsvis kan det kyrkliga undervisningsprogrammet för barnens
vidkommande uttryckas på nedanstående sätt (fig 4). Av praktiska skäl
har färdigheterna och stoffet, som också i verkligheten var fast integrerade, sammanförts under samlingsrubriken omfattning. Ofta kan omfattningen koncentreras ytterligare till läsning och kristendomskunskap
(fortsättningsvis även kallade ABC-undervisning).

Figur 4. Det kyrkliga undervisningsprogrammet.
INNEHÅLL - omfattning: innan- och utantilläsning av, samt
begrepp i kristendomens huvudstycken
- läroböcker: ABC-bok, Luthers lilla katekes, utveckling,
psalmbok, (bibel)
FORM - lärare: präst, klockare, husfader (förälder)
- undervisningstillfällen: (husandakt), hemundervisning,
husförhör, kyrkoförhör, nattvardsläsning, (kyrkogång)
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5. KYRKLIG INDELNING OCH SKOLORGANISATION I HÄRNÖSANDS STIFT(11)
5.1. Den kyrkliga indelningen i Härnösands stift omkring 1800
Vid 1800-talets början omfattade Härnösands stift landskapen Västerbotten, Ångermanland, Medelpad, Jämtland och Härjedalen samt lappmarken.
Stiftet rymde inom sig två hela län, Västerbottens och Västernorrlands
län. År 1810 antog länsorganisationen i stort sett nuvarande form, i och
med att norra delen av Västerbottens län bildade Norrbottens län samt
därigenom att Jämtland bröts ut ur Västernorrlands län för att tillsammans med Härjedalen, som tidigare tillhört Gävleborgs län, bilda Jämtlands län. 1805 var stiftets folkmängd omkring 160 000.
Stiftets kontraktsindelning anslöt i huvudsak till den gamla landskapsorganisationen, vilket framkommer inte minst av kontraktens namn.(12) Av
stiftets 12 kontrakt hörde 4 hemma i Västerbotten, 4 i Ångermanland, 2 i
Medelpad och 2 i Jämtland. Härjedalspastoraten räknades till Jämtlands
södra kontrakt. Av lappmarkspastoraten, som 1812 blev 12 till antalet,
hörde 3 till Ångermanlands norra kontrakt, 1 till Jämtlands norra kontrakt och de övriga till de västerbottniska kontrakten.
Pastoraten inom stiftet var år 1813 65 till antalet. Vid 1799 års prästmöte företogs en klassificering av pastoraten i enlighet med kungliga
brev 1786 och 1798. Avsikten med rangordningen av pastoraten var att
reservera de bästa pastoraten för de präster som hade de förnämsta
lärdomsmeriterna. Till skillnad från övriga stift, som indelade pastoraten i tre klasser, valde man inom Härnösands stift en uppdelning av
pastoraten i fyra klasser. Detta motiverades av stiftets säregna
struktur med många svaga pastorat. Vid klassificeringen togs fr a hänsyn
till pastoratens skattekraft. 14 pastorat hänfördes till första klassen,
17 till andra, 8 till tredje och 11 till fjärde klassen. Lappmarkspastoraten föll utanför klassificeringen, men jämställdes i andra sammanhang
med fjärde klassens pastorat. Detta framgår t ex av protokollet vid
prästmötet i Härnösand 1806 (PMP 1806, § 15), där avgiften till den
nyinrättade Cassa Pauperum differentierats med hänsyn till gällande
pastoratsklassificering. Pastorerna i lappmarken hade att erlägga samma
avgift som sina kolleger i fjärde klassens pastorat.
5.2. Skolorganisationen i Härnösands stift omkring 1800
I Härnösand fanns stiftets enda gymnasium, som hade börjat sin verksamhet år 1650. Vid 1800-talets början hade gymnasiet i medeltal 61 elever
per år, varav 14 årligen dimitterades till akademin, oftast Uppsala.
Gymnasiet fungerade vid denna tid fortfarande i hög grad som prästutbildningsanstalt; ca 90 % av stiftets präster 1650-1850 var härnösandsgymnasister. Rekryteringen till gymnasiet, som utförligt har redovisats och analyserats av Thord Bylund (1972), skedde till inte obetydlig del från allmogen. Åren 1800-1809 var andelen bond- och torparsöner
drygt 30 %. Prästsönerna utgjorde dock den största gruppen under hela
perioden 1650-1848. Geografiskt sett var Härnösand och Ångermanland över
representerade. Det totala antalet gymnasister med renskötande samer som
föräldrar uppgick till inte mera än 12 under hela undersökningsperioden.
I Härnösand låg dessutom en av stiftets trivialskolor. De övriga hörde
hemma i Piteå, Umeå och Frösön. Torneå pedagogi gick stiftet förlorad
1809, men som ersättning tillkom Umeå trivialskola år 1810, när den
tidigare tvåklassiga pedagogin byggdes ut. Trivialskolornas rekrytering
väntar fortfarande på att bli ordentligt undersökt.(13) Bylund noterar
dock att eleverna från landsbygden dominerade i Härnösand och Frösön.
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Antalet inskrivna elever i början av 1800-talet var årligen i medeltal
112 för Härnösands, 85 för Frösö och 40 för Piteå trivialskola. De två
förstnämnda hörde f ö till landets tio största trivialskolor under 1700talet.(14) Av Piteå skolas 1645 elever under tiden 1705-1855 kom 85 från
lappmarken. Huvuddelen av dessa var prästsöner, medan endast knappt ett
tiotal har beteckningen "lappo" i skolans elevmatrikel (Lindmark 1989).
Övriga
skolor inom den offentliga skolstaten var de tvåklassiga
stadsskolorna i Luleå och Sundsvall, främst avsedda för borgarbarn. Vid
Sundsvalls pedagogi, som år 1748 var störst i landet, dominerade dock
eleverna från landsbygden. Till skillnad från övriga skolor saknar dessa
matriklar för äldre tid. I lappmarken fanns slutligen ett antal
lappskolor. Dessa behandlas i avsnitt 5.3.2 och framför allt i 7.1.
Som en förberedelse för eller ett alternativ till trivialskola och
gymnasium fungerade privatinformationen, som dock inte var av någon
större omfattning inom Härnösands stift. En bearbetning av enkätsvarens
uppgifter om "Privat-undervisningar genom Informatorer" redovisas i
Lindmark 1988a:67-69.
Genom sitt relativt stora inslag av elever ur allmogeleden tycks stiftets lärdomsskolor ha haft större betydelse för folkundervisningen än
landets övriga lärdomsskolor. Men trots att antalet skolor och lärare i
förhållande till folkmängden var större i Härnösands stift än rikets
genomsnitt, utgjorde likväl de stora avstånden ett svårbemästrat problem. Om man dessutom tar i beaktande att befolkningen i stiftets städer,
dit skolorna var förlagda, fortfarande vid 1800-talets början uppgick
till endast 5 % av stiftets folkmängd, framstår folkundervisningens
betydelse ute i bygderna i en annan dager.
5.3. Undervisningens förutsättningar i lappmarken
5.3.1. Den kyrkliga organisationen(25j
I äldsta tid fördelade sig huvuddelen av lappmarken på de fyra stora
pastoraten Umeå, Piteå, Luleå och Torneå, vilka därmed sträckte sig från
kust till fjäll. Efter ett kortvarigt försök med självständiga lappmarkspastorat i tidigt 1600-tal (1607-17) bildades 1640 fyra pastorat i
Pite lappmark. Den direkta orsaken var gruvbrytningen i Silbojokk och
Nasafjäll, som blev egna pastorat tillsammans med Arvidsjaur och Arjeplog. När gruväventyret gått över styr drogs även de två västligaste
pastoraten in.
Också nästa nyordning av den kyrkliga organisationen hade att göra med
ett nyvaknat ekonomiskt intresse för lappmarken, som tog sig uttryck i
lappmarksplakatet 1673. Detta år inrättades Lycksele, Jukkasjärvi och
Enontekis (kapelllag; pastorat 1747), som 20 år senare följdes av Jokkmokk. Tanken bakom pastoratsbildningen var att gynna kolonisationen.
Medan Åsele blev eget pastorat redan 1700, dröjde det till seklets slut,
innan Fredrika, Dorotea och Vilhelmina bröts ut. Vilhelmina blev dock
endast annex till moderförsamlingen, för att 1812 bilda eget pastorat.
Tillkomsten av dessa pastorat i Åsele lappmark skall betraktas mot
bakgrund av den tidiga och långt gångna koloniseringen av den sydligaste
lappmarken.
Också i samband med intensifieringen av missionsinsatserna kring 1740
visade sig behov av en ytterligare uppdelning av de stora lappmarkspastoraten. Därför tillkom 1742 de två pastoraten Gellivare och Föllinge.
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Vid tiden för enkätens genomförande var lappmarkspastoraten
till antalet (se kartan, s 47).

alltså
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På grund av de speciella problem som rådde i lappmarken - minoritetsspråk, analfabetism, kvarlevande naturreligion och nomadiserande levnadssätt etc - skapades 1739 en särskild organisation för att leda
kristnandet av samerna. Bakgrunden utgjordes dels av ett nyväckt missionsintresse buret av pietistiska strömningar, dels av politiska och
ekonomiska överväganden. En försvenskning av lappmarken skulle legitimera kraven på svensk överhöghet i området - gränsen mot Norge blev inte
reglerad förrän 1751.
Direktionen, som hade sitt säte i Stockholm, räknade bl a ärkebiskopen
och universitetskanslern till sina ordinarie ledamöter, medan berörda
landshövdingar och representanter för konsistorierna i Härnösand och Åbo
var adjungerade. Konsistorierna var underställda i fråga om lappmarken
och förberedde ärendena och verkställde de beslut som Direktionen fattade. Direktionen försåg Riksdagen med årliga rapporter som byggde på
ämbetsberättelser och visitationsprotokoll. Rapportsystemet motiverades
väl främst av att Direktionen hade en särskild fond till sitt förfogande, ur vilken man anslog lönemedel till skolmästare och kateketer och
underhåll till lappskoleelver och andra studerande från lappmarken.
Ledningen för Lappmarkens Ecklesiastikverk flyttades 1801 till Kanslersgillet, för att 1801 övergå till Kanslistyrelsen. Den speciella lappmarksorganisationen kvarstod med vissa förändringar 1800-talet ut.
5.3.2. Skolorganisationendö)
Redan 1723 hade beslut fattats om att inrätta sju skolor i lappmarken.
Skolhus uppfördes, men på många håll saknades pengar till lärarlöner.
Först efter Ecklesiastikverkets tillkomst kom skolorna igång på allvar:
i Jukkasjärvi (1744), Gellivare (1756), Jokkmokk (1732), Arjeplog
(1743), Lycksele (Skytteanska från 1632), Åsele (1732), och Föllinge
(1748). Skolväsendet reglerades av 1729 års lappskolestat och 1735 års
skolinstruktion (Urkunden 8:8ff). Lappskolorna behandlas vidare i avsn
7.1.
Förutom att bidra till "Lapp-Allmogens widare upplysning och förkofran i
kristendomen" (Urkunden 8:8) syftade lappskolorna till att utbilda och
rekrytera lämpliga kateketer. Dessa blev med början 1744 ett slags
ambulerande hjälplärare som i varierande antal och under skiftande
villkor bestred den grundläggande undervisningen bland samerna. Kateketinstitutionen behandlas utförligarere i avsn 7.2.
5.3.3. Språkförhållanden och undervisningslitteratur(17)
Före 1600 fanns inte något samiskt skriftspråk. Det samiska språkområdet
var stort och dialekterna många och delvis obegripliga sinsemellan.
Översättare och författare hade att välja lämplig dialekt, bilda nya ord
för okända begrepp och skapa en fungerande ortografi.
En viktig uppgift för Direktionen över Lappmarkens Ecklesiastikverk blev
att ordna undervisningslitteratur på samiska. Visserligen hade insatser
gjorts på detta område ända från tidigt 1600-tal, men upplagorna var små
och språket varierande till såväl dialekt som kvalitet. ABC-boken, Lilla
katekesen och spörsmålsböcker var de tidigast utgivna läroböckerna. 1726
kom ABC-boken och katekesen ut som en omedelbar konsekvens av skolreformen 1723. Direktionen initierade 1743 en språkkonferens som förnyades
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1744 och resulterade i vad som kommit att kallas det sydlapska bokspråket. Detta byggde främst på de dialekter som talades i de nordliga
delarna av Ume lappmark. Ordförrådet anslöt till dialekterna i Lule,
Pite och Ume lappmarker. Redan 1744 utkom ABC-bok, Lilla katekesen och
en psalmbok på detta språk. Dessa bildade stommen i den samiska undervisningslitteraturen och trycktes i flera upplagor. Till dessa böcker
lade Pehr Högström 1748 en frågebok, som i sin språkform tog större
hänsyn till de nordligare dialekterna. När den övriga litteraturen
omtrycktes, reviderades språket i samma riktning. Vid tiden för enkätens
genomförande fanns dessutom tillgång till bibeln (1811; NT 1755), Högströms postilla (1748), traktater (1811) och almanackor (årligen från
1795). Från 1740 hade alla präster i lappmarken kunskaper i samiska, ett
krav redan i 1723 års skolordning.
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6. DET KYRKLIGA UNDERVISNINGSPROGRAMMET I LAPPMARKEN
6.1. Det kyrkliga undervisningsprogrammet i frågeformulären(18)
Frågeschema 3 och 4 kan knappast sägas utgå från det kyrkliga undervisningsprogrammet i sina frågor. Formulären saknar t ex explicita frågor
om föräldrarnas undervisningsansvar, om konfirmandundervisning, husförhör och kyrkoförhör. Snarare kan aktuella schemata sägas spegla tidens
heterogena undervisningssystem. Detta kommer till uttryck inte minst i
den rika flora av beteckningar på de olika skolformer som efterfrågas.
Dessutom präglas formulären till en del av aktuella strömningar i tiden
liksom av enskilda kommittémedlemmars särintressen.(19)
Även om någon kyrklig helhetssyn således inte satt sitt kännemärke på
frågorna, bör man kunna förmoda att det kyrkliga undervisningsprogrammet
ändå gör sig gällande i svaren, såvida detta verkligen var i funktion
vid tiden för enkätens genomförande. Frågornas utformning gör emellertid
att ett visst bortfall av information kan förväntas på delar av det
kyrkliga undervisningsprogrammet. Bortfallet kan naturligtvis även ha
att göra med att programmet var så självklart och förutsattes vara så
välkänt, att man inte behövde referera till alla dess beståndsdelar. På
samma sätt skulle frågeformuläret kunna sägas i huvudsak efterfråga den
undervisning som går utöver det kyrkliga undervisningsprogrammet, vilket
förutsattes vara i allmänt bruk. Endast en kontroll av enkätsvarens
uppgifter mot husförhörslängdernas noteringar kan ge en bild av bortfallets omfattning. Genom en stickprovskontroll av husförhörslängderna i 9
av landsförsamlingarna i stiftet har Lindmark (1988a:39f) visat att
husförhör varit i bruk, även om detta inte framgått av enkätsvaren.
Huvuddelen av de 23 frågorna på schema 4, närmare bestämt de 17 första,
handlar
emellertid om skolors
förekomst,
tillkomst,
inkomster,
elevantal, läroämnen, läroböcker etc. Detta synbara bevis på kommitténs
intresse för skolundervisningen torde kunna kopplas till de planer på
införande av en mer allmän folkskola som föresvävade flera av ledamöterna i arbetets inledningsskede. Det är fr a fråga 18 - och i viss mån
fråga 19 - som täcker upp den undervisning som inte skedde inom ramen
för den utvecklade skolverksamheten:(20)
18:o
Der inga Skolor finnas,
eller icke tillräckliga för
Socknebarnens antal, uppgifves på hvad annat sätt, och i hvilka
ämnen ungdomen undervises?
hvilka undervisa? till hvad grad
undervisningen drifves, i synnerhet i läsning och skrifning? hvilka
böcker nyttjas? huru ofta undervisningen meddelas, med hvad mera,
som kan gifva. ett fullständigt begrepp, på hvad fot undervisningen
för Allmogens barn är ställd?

Den fortsatta framställningen om det kyrkliga undervisningsprogrammet
(avsn 6.2-6.3) bygger alltså i huvudsak på kyrkoherdarnas svar på denna
fråga. Resultaten redovisas sammanfattningsvis i tablåform i bilagorna 1
och 2, s 45-46.
6.2. Det kyrkliga undervisningsprogrammet i stiftets landsförsamlingar(21)
Resultaten i Lindmark 1988a kan sammanfattas på följande sätt: Hemundervisning förekom enligt enkätsvaren i 50 av de 53 pastoraten och var
därigenom den helt dominerande undervisningsformen, där undervisningen
huvudsakligen sköttes av föräldrar eller andra anhöriga inom hushållets
ram. Prästerskapet kontrollerade och kompletterade hemundervisningen vid
husförhör, kyrkoförhör och nattvardsläsning, medan klockarna endast i
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undantagsfall ägnade sig åt barnaundervisningen. Gränsen mellan hem- och
skolundervisning är flytande, men enligt enkätsvaren förekom skolundervisning i någon form inom 17 pastorat. Där nådde den dock ett begränsat
antal barn och bildade vanligen endast ett komplement till hemundervisningen. Både inom hem- och skolundervisningen utgjordes innehållet av
innan- och utantilläsning i ABC-bok, katekes och psalmbok. I de fall där
undervisning förekom utöver det kyrkliga programmet var det fråga om
skriv- och räknefärdigheter. Denna undervisning var dock begränsad till
ett fåtal. Barnaundervisningen inom landsförsamlingarna i Härnösands
stift låg således fortfarande 1813/14 till övervägande del inom ramen
för det kyrkliga undervisningsprogrammet.
Den mångskiftande bilden av barnaundervisningens tillstånd i stiftets
landsförsamlingar förklaras av dels undervisningsprogrammets egen flexibilitet, dels olika bakgrundsfaktorers betydelse. Uppenbarligen kan den
heterogena undervisningssituationen i landsförsamlignarna i Härnösands
stift tolkas som ett växelspel mellan å ena sidan de systematiska uniformerande åtgärder som det kyrkliga undervisningsprogrammet och kampanjen för frivilliga sockenskolor representerar (betr kampanjen, se Lindmark 1988a:61ff) och å andra sidan de skiftande differentierande förutsättningar och behov av t ex ekonomisk, social och geografisk natur som
förelåg på olika platser. Inte minst prästerskapets varierande fallenhet, nit och intresse hade betydelse för undervisningssituationen ute i
pastoraten.
6.3. Det kyrkliga undervisningsprogrammet i lappmarken
6.3.1. Undervisningens innehåll - omfattning och läroböcker
Det kyrkliga undervisningsprogrammet är mer eller mindre påtagligt i
enkätsvaren från alla de tio lappmarkspastoraten. Av avsnitt 2.3 har
framgått att svaren från de olika lappmarkspastoraten har varierande
utformning. Där har även angivits några bakomliggande faktorer, som kan
förklara enkätsvarens skiftande utseende.
Det är fr a fråga 18 - och i viss mån fråga 19 - på schema 4 som berör
det kyrkliga undervisningsprogrammet. Tre pastorat - Arjeplog, Åsele och
Vilhelmina - har uttryckligen besvarat denna fråga. De övriga sju har
antingen lämnat frågan obesvarad eller avgett informationen i en annorlunda form. Dessa svar är nämligen inte numrerade efter schemats frågor.
Vi kan närmare studera svaren från Åsele och
samt Arjeplogs pastorat.

Vilhelmina

församlingar

Svaret från Åsele med Vilhelmina:
189 Underwisningen i begge desse Socknar bestrides allmännast af
föräldrarne, och sträckes vanligen icke längre än till någon ostadig innan- och utan-läsning af Abcboken, Lutheri lilla Cateches,
samt Svebilii förbättrade förklarning som här nu wid Barna-underwisningen följes. Några äldre Nybyggare
som satt ifrån sig sine
hemman, och själfwe kunna läsa i bok och äro godkände i sin Kristendom, pläga ock vintertiden i wissa Bylag gå Barnen tillhanda i
stafning och utanläxors förhörande. Någon ytterligare informering
gifwes icke, förr än Barnen uppnått den ålder, att de skola beredas
till deras första Nattwardsgång,
då det är Prästerskapets lott, att
hafwa dem någon tid hos sig till öfning så wäl i innanläsning och
kristendomens bettre fattande i minnet, som förståndets upplysning
och hjertats danande. Stilöfning är här ännu icke allmän; Hos den

20

uppwäxande ungdomen förmärkes dock böjelse dertill, och än flere de
senare åren som förskaffat sig förskrifter, och själfmant med
skrifning anwända Söndagsaftnarne.
199 ingen underwisnings-skyldighet
är Klockarne i desse församlingar ålagd. Icke heller äro de så lönte, att den saknade undervisningen kan dem åläggas att bestrida.

Svaret från Arjeplog:
18.'o De af Lapparnes Barn, hvilka ej få rum i Scholan, undervises
hemma dels af Föräldrar, dels af Catecheterna, hvarvid de vanlige
Christendoms-Böcker följes och nyttjes. Nybyggarenas
Barn bekomma
öfver alt undervisning af sine Föräldrar,
eller andre, hvilka dem i
sin vård hafva.
19:o Klockaren har ingen befattning med undervisningen.
10:o De Kunskaper och öfningar undervisningen omfattar är innanoch utanläsning i A b c Boken, D. Lutheri Cateches, D. Svebelii
Förklaring och D. Högströms frågebok, samt Psalm Boken, Nya Testamentet och Postillan, hvaruti Barnen, alt efter som de äro qvicka
till ernå större och mindre färdighet.

Svaren ovan talar för sig själva. Alla pastoratens undervisning omfattar
innan- och utantilläsning, och de läroböcker som nyttjas är abc-boken,
Luthers lilla katekes med Svebilius1 förklaring. I Åsele med Vilhelmina
"Swenska Församlingar" används enligt enkätsvaret "Svebilii förbättrade
förklaring", medan man i Arjeplog brukar "Svebelii Förklaring". Den
förbättrade versionen avser den Lindblomska katekesen från 1810 (22).
Arjeplogs pastorat har angett betydligt flera böcker än Åsele med Vilhelmina .
Dorotea och Fredrika pastorat saknade båda lappskola. I Dorotea lärdes
barnen hemma "den nödigaste Christendoms kunskapen"; sedan förekom förhör åtskilliga gånger. Barnen fick undervisning "i Salighets Läran" före
den första nattvardsgången. Några läroböcker nämns ej.
Fredrika pastorat var det enda, där undervisningen bedrevs av en klockare. Även här var det främsta målet "ökad Christendoms Kunskap", och de
läroböcker som användes var "A.B.C Boken, Lutheri och Svebilii Catecheser samt Psalm-Boken jemte andra Religions Böcker för innanläsningen".
Klockaren Eric Bryngelsson undervisade främst i kristendomskunskap, men
lärde även ut konsten att skriva och räkna åt den som önskade detta. Det
nämns även tydligt i svaret från detta pastorat, att föräldrarna ägde
"försvarlig och många god och nöjaktig Christendoms Kunskap" och att de
undervisade sina barn. Dessutom var några församlingsmedlemmar någorlunda kapabla att skriva och räkna. De undervisade sina barn i det lilla
de kunde.
Inom Lycksele pastorat omfattade undervisningen huvudsakligen kristendomskunskap, innan- och utanläsning av "Christendoms-läro-böcker" samt
begreppsutveckling genom "frågor och förklaringar". Litteraturen bestod
för lappbarnen av abc-boken, Lilla katekesen, Svebilius' utveckling och
Högströms spörsmål. För nybyggarna tillkom den lindblomska katekesen,
liksom inom Åsele och Vilhelmina svenska församlingar. Nybyggarbarn hade
möjlighet att lära sig räkna och skriva, men detta ansågs som en bisak.
Det var enbart de flitiga som hann lära sig något utöver den vanliga
innan- och utanläsningen.
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Också i Jokkmokks pastorat bedrevs undervisning i kristendomskunskap. De
läroböcker som användes var abc-boken, Luthers lilla katekes, Svebilius1
förklaring, Högströms spörsmål, psalmboken och Nya testamentet. Offentligt förhör i innanläsning av lappska och svenska böcker förekom, dessutom förhör av utantillkunskaper och barnens förståelse därav. "Barnen
handledas uti Christendoms Kunskapen och dess utöfning med lempa och
foglighet." (Jokkmokks lappskola).
Gellivare pastorat hade en lappskola med undervisning i kristendomskunskap. Dessutom fanns kateketverksamhet. Läroböcker anges ej i svaret.
I Jukkasjärvi Pastorat var undervisningsspråket finska. Undervisningen
omfattar innan- och utanläsning. De läroböcker som användes var abcboken, Luthers lilla katekes, Svebilius1 utveckling (samt hustavlan och
athanasianska trosbekännelsen).
Slutligen förekom i Föllinge pastorat förutom innan-, utanläsning och
begrepp även skrivande. Det finns ingen uppgift om vilka läroböcker de
använde.
I svaren från sex pastorat uppges undervisning i såväl innanläsning som
utanläsning och "begrepp" förekomma, medan tre pastorat endast uppger
kristendomsundervisning. Svaret från Arjeplog nämner endast innan- och
utanläsning. Inget pastorat saknar således uppgift om undervisningens
omfattning. I sex pastorats svar av tio förekommer "begrepp". Dorotea
och Fredrika hade inga skolor, vilket kan vara ett skäl till frånvaron
av "begrepp". I Arjeplogs pastorat är det svårt att veta om det förekommit eller ej, det sägs bara att barnen, "alt efter som de äro qvicka
till ernå större och mindre färdighet". Detta kan tolkas på flera sätt.
Det fjärde pastorat som ej tagit upp begrepp är Gellivare; detta pastorat lämnade överhuvudtaget ett mycket kortfattat svar. Slutligen har sex
av pastoraten angett att det fanns möjlighet för barnen att lära sig
skriva och räkna, men detta gällde endast ett fåtal.
I tre av pastoraten - Dorotea, Föllinge och Gellivare - anges ej vilka
böcker som var i bruk. Enligt enkätsvaren förekom abc-boken, Luthers
lilla katekes och Svebilius1 förklaring i alla de övriga sju pastoraten.
Psalmboken nämns i fyra pastorats svar och NT i tre svar, medan Högströms böcker nämns i tre av sju. Hustavlan och athanasianska trosbekännelsen, texter som ingick i "långboken", anges endast i svaret från
Jukkasjärvi pastorat.
6.3.2. Undervisningens form - lärare och undervisningstillfällen
Vem var ansvarig för den grundläggande undervisningen i läsning och
kristendomskunskap i de tio lappmarkspastoraten? Sju av tio pastorat
hade kateketer som skötte undervisningen, medan föräldrarna svarade för
undervisningen i sex pastorat. Sju pastorat hade varsin skolmästare. Det
är svårt att veta hur många barn som hade fått undervisning hemma, innan
de började skolan, men svaret från Åsele med Vilhelmina lämnar prov på
hur läget var.
172 Någon förändring af betydlighet, har ej undervisningen undergått. Mycken lättnad skulle för Docenten wara, och Discenterne
skulle göra större framsteg, om den förbindelse kunde fås på föräldrarne som vilja hafva sine Barn i Scholan, att de antingen sjelvfe, eller genom Catechetene göra någon början till läsning med dem
förut, innan de till Inskrifwning
anmälas.
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Detta citat angår endast lappbarn och ej svenska barn. Nybyggarna
lappmarken undervisade själva sina barn eller anlitade någon annan.

i

Förhållandena i lappmarken skilde sig från övriga landet. Läskunnigheten
bland lapparna var bristfällig och därför var det mödosamt att undervisa
lappbarn. Svaret från Åsele med Vilhelmina fortsätter:
I denna Skola har icke warit sällsynt se Lärjungar inträda, hwilka
i moraliskt och fysiskt elände uppwäxte, befunnits på dubbelt sätt
wårdsslösade, hos hwilka snygghet och iagttagning af mensklig anständighet warit aldeles främmande, hos hwilka någon upmärksamhet
aldrig warit wäkt, och förståndet ständigt warit slumrande, hwilka
fordrat flere månaders sysselsättning med blotta bokstäfwernes
skiljande, hwilka upptagit lika lång tid att kunnat komma till
någodt begrepp om stafningssättet, och på första Skol-året knapt
kunnat bringas längre, än till någon ofullständig innanläsning.
Wore derför att önska, det föräldrarne kunde på någodt sätt förmås,
att icke göra de Barn aldeles lottlösa på all uppfostran förut som
de ämna fa till Skolan anmälde, att de åtminstone måtte hafwa gort
någon början med dem förut, då underwisningen
sedan i Skolan kunde
blifwa lättare, och någon gång bringas öfwer det wanliga.

Prästernas sätt att arbeta varierade från pastorat till pastorat. Inom
Åsele och Vilhelmina svenska församlingar sägs prästerna ha barnen någon
tid hos sig, "att de skola beredas till deras första Nattwardsgång".
Situationen var densamma i Dorotea, medan prästen i Lycksele förhörde de
elever som skulle lämna lappskolan. I de pastorat, där endast lappbarn
frekventerade skolorna, gällde dessa examinationsförhör således inte de
svenska barnen.
Fredrika pastorat hade däremot klockaren som svarade för undervisningen,
men i grund och botten var det föräldrarna som var ansvariga.
I Arjeplog undervisades de "av Lapparnes Barn, hvilka ej får rum i
Scholan" i hemmet. Föräldrar och kateketer stod för undervisningen.
Nybyggarnas barn undervisades enbart av föräldrar och andra vårdnadshavare.
I Jokkmokk var skolmästaren i lappskolan även pastor. I kateketskolan
var det prästen som förhörde de barn som blev undervisade av kateketer.
Gellivare pastorat hade två kateketer som undervisade allmogen. Det
framgår att de dessutom delade en resekateket med Jokkmokk, "som Tourwice el:r en Termin om året" undervisade i församlingen.
I Jukkasjärvi har vi ytterligare ett exempel på en man som satt på två
stolar: Pehr Palmgren var både pastor och skolmästare. Ett tredje fall
presenteras i svaret från Föllinge.
Undervisningstillfällena var enligt enkätsvaren från de tio pastoraten
följande: kateketundervisningen, som var vanlig bland lapparna och som
skedde i lappkåtorna, kan jämställas med hemundervisningen, som förekommer i det kyrkliga undervisningsprogrammet. Sex av pastoraten hade
kateketundervisning, och hemundervisning förekom i lika många pastorat.
I tre pastorat skedde nattvardsförhör och i ett pastorat kyrkoförhör. I
ett pastorat förekom även klockarundervisning. Det nämns ej var undervisningen skedde, men förmodligen var det hemma hos dem som blev undervisade.
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Det förekom i vissa församlingar att någon annan än de traditionella
lärarna stod för barnaundervisningen, främst bland svenskar och nybyggare.
6.3.3. Slutsatser
Det som var unikt med undervisningen i lappmarken i förhållande till det
kyrkliga programmet var att präster och kateketer kompletterade varandra
och båda skötte husförhör, dop, och nattvardsundervisning. Ytterligare
en punkt berör till viss grad den kyrkliga undervisningen, nämligen
skolmästartjänsten. Skolmästarna hade genomgående prästutbildning, och i
tre pastorat upprätthöll de både skolmästar- och prästtjänsten. De övriga fyra, som var enbart skolmästare, undervisade barnen ur abc-boken,
Luthers lilla katekes, Svebilius' förklaring, psalmboken m m. De hade
även avlagt ed inför biskopen om att de skulle vara gudfruktiga och
fostra eleverna i kristen tro.
Man kan konstatera att det kyrkliga undervisningsprogrammet vidgades i
lappmarken på form-delen. Från att ha varit präst, klockare, och föräldrar som var ansvariga för undervisningen, tillkom två nya lärar-kategorier, skolmästarna och kateketerna, och även en del nybyggare som var
godkända i sin kristendomskunskap, som undervisade barn. I o m att
skolmästarna, kateketerna och kunniga äldre tillkom, ökade även undervisningstillfällena.
I fråga om innehållet anslöt omfattningen till det kyrkliga undervisningsprogrammet. Den enda skillnaden var att innan- och utanläsningen
tog så lång tid, att man sällan hann med "begreppet". Bland läroböckerna
tillkom bl a Högströms spörsmål och postilla.
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7. SKOLUNDERVISNINGEN I LAPPMARKEN
7.1. Undervisningen i lappskolorna
Undervisningen av lappbarnen i lappmarken utfördes dels av ambulerande
kateketer (avsn 7.2), dels av skolmästare i s k lappskolor. Dessa lappskolor var sju till antalet. Beslutet om deras tillkomst fattades redan
1723. Skolhus byggdes på de utvalda kyrkplatserna, men p g a dålig
ekonomi kunde beslutet ej genomföras. Pengar till lärarlön saknades på
flera håll. Endast två skolor kom igång, i Åsele och Jokkmokk 1732.
Därmed blev antalet skolor i lappmarken tre med Skytteanska skolan i
Lycksele, som funnits sedan 1632. Övriga fyra lappskolor upprättades i
Arjeplog (1743), Jukkasjärvi (1744) och Gellivare (1756).
Bakgrunden till lappskolornas tillkomst har utförligt behandlats av Sten
Henrysson (1988:18-27) i en rapport om "religions- och läsundervisning i
Jokkmokks socken före folkskolans införande".
I vilken utsträckning förekom lappskolor inom lappmarken år 1813? Enligt
de tio avgivna enkätsvaren förekom lappskolor i sju pastorat. Sex barn
undervisades årligen i var och en av de sju lappskolorna, som det var
bestämt i instruktionen för lappskolorna (Urkunden 8:8-14). Hur många
barn hade då vart och ett av de sju pastoraten?

Tabell 1. Andelen lappskoleelever av antalet barn i lappmarkspastoraten.
Pastorat

Antalet barn 6-15 år

Föllinge
Åsele/Vilhelmina
Lycksele
Arjeplog
Jokkmokk
Gellivare
Stimma:

Andelen lappskoleelever (%)

292
181
353
146
229
282

2,1
3,3
1,7
4,1
2,6
2,1

1483

Medelvärde:

2,4

Anm. Uppgifter saknas för Jukkasjärvi. Siffran för Lycksele avser endast
den svenska befolkningen. Källa: Urkunden 8.
Som framgår av tabell 1 håller sig andelen lappskolebarn kring 2-3 % av
det totala barnantalet i lappmarkspastoraten. Lappskolorna nådde alltså
endast en ytterst liten del av barnen i lappmarken.
Lappskolorna var således långt ifrån att uppfylla lappmarkens undervisningsbehov. Enligt enkätsvaren förekom kateketverksamhet vid sidan av
lappskolorna i alla de sju aktuella pastoraten. För de svenska barnen
gällde genomgående hemundervisning av föräldrarna. Undantaget var Lycksele pastorat, där nybyggarbarnen fick tillträde till två av de sex
platserna i lappskolan.
Under vilka betingelser bedrevs undervisningen? Lappskolorna hade den 9
september 1729 fått den instruktion som fortfarande gällde 1813.
(Urkunden 8:8-14). Inspektor och skolmästare var de två funktionärer som
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var närmast ansvariga för skolans verksamhet. Lappskolan byggde på
samspel mellan inspektor, skolmästare och elever.

ett

Organisationen kring lappskolorna var följande. Skolmästaren var den som
hade de flesta instruktionerna: Innan han skulle tillträda sin tjänst
måste han avlägga en ämbetsed. Dessutom krävdes av den blivande skolmästaren att han behärskade svenska och lappska före tillträdet. Han var
ansvarig för elevernas in- och utskrivning. Skolmästaren skulle se till
att ekonomin var stabil. Det fastställda skolschemat skulle följas
punktligt och även detta var skolmästarens ansvar. Skolstarten var
bestämd till mitten av januari. Nybyggarnas och lapparnas barn hade
företrädesrätt till skolplats. Eleverna fick ej betala för antagning och
logi. Skolmästaren var även ansvarig för eleverna under ferierna.
Undervisningen började med stavning och läsning på svenska och lappska,
sedan utantilläsning, först ur abc-boken, därefter ur Luthers katekes.
När eleverna höll på med Luthers katekes skulle de tilldelas två läxor
om dagen ur psalmboken. Syftet med det hela var att träna barnens läsfärdighet. Sedan fortsattes med Svebilius' förklaring. Begrepp ansågs
viktigt. Skolmästaren skulle vara vänlig mot eleverna och aldrig använda
tvång.
Inspektorn hade däremot endast fyra uppgifter: tillsyn över skolmästaren, eleverna och skolbyggnaderna samt ansvar för reparation av smärre
skador.
Lärjungarnas instruktioner var följande:
* De skulle visa respekt mot sina lärare och vara vänliga mot alla människor och även sinsemellan.
* De skulle avstå från dryckenskap.
* De skulle repetera på lediga stunder de vanliga psalmerna m m.
* Deras anhöriga skulle snarast meddelas vid sjukdom.
Läse-timar begynnas om mårgonen kl 6, när längre, och kl 7 , när
kortare dagar äro. Först med Bön och åkallan om Nåd och välsignelse , sedan fortfares med arbetet till kl 8, då frihet lämnas till 9,
hwarifrån till 11 åter Sysslorne fortsättas. Kl 12 böra Discentes
öfwas i skrifwande, som dertill äro skicklige; de öfrige läsa
imedlertid till dess de äfwen som de andra kunna begynna att skrifwa. Ifrån kl 2 till 3 eftermiddagen
gifwes ännu frihet, och kl 5 om
aftonen beslutes altsammans med Bönen. Sålunda continueras med
arbetet alla Måndagar, Tisdagar, Torsdagar och fredagar. Men Onsdagar och Lögerdagar måg wäl Scholce-Piltarne sedan de giordt besked
för alt hwad dem halfwa weckan är förestäldt och skrifwit, kl 2
eftermiddagen
dimitteras, på det de någon recreation hafwa måtte,
och derjämte frihet att förse sig med wed eller idka annat lofligit
arbete, hwartill de tillförene tilläfwentyrs warit wane. (Urkunden

8:10)

Detta schema omfattar alla lappskolor, men endast i svaren från Åsele
med Vilhelmina, Arjeplog, Lycksele, Jokkmokk och Föllinge uppges att
detta följs. Schemat i Föllinge avviker dock i någon mån från förhållandena i övriga pastorat. Uppgifterna är emellertid knapphändiga.
De läroböcker som användes i de sju lappskolorna var följande: abcboken, Luthers lilla katekes och Svebilius' förklaring förekom i svaren
från sex skolor. NT uppges vara i bruk vid fyra skolor och psalmboken
vid fem. Gellivare, Föllinge och Dorotea pastorat har ej lämnat något
svar. Högströms spörsmålsbok förekom i tre pastorat.
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Innnanläsning, utanläsning och begrepp om vad de lärt sig var vad som
ansågs primärt viktigt med undervisningen i de sju lappskolorna. I
svaren för fem skolor av sju uppges alla dessa moment i det kyrkliga
undervisningsprogrammet vara aktuella, även om vissa pastorat gör detta
genom att hänvisa till skolinstruktionen. Det är dessutom osäkert om
"wissa Läxor, som de göra redo för" i Föllinge syftar på utantillkunskaper. Tydligt framkommer programmet t ex i svaret från Lycksele om undervisningen i lappskolan:
Underwisningen
omfattar hufwudsakeligen
Christendoms-kunskapen.
Barnen lära läsa i Bok, och skola jämte utanläsning af Christendoms-läro-böcker genom frågor och förklaringar inöfwas at förstå
hwad de i minnet fatta.

I svaret för Arjeplogs lappskola nämns endast innan- och utantilläsning,
medan det kortfattade svaret från Gellivare uppger att lappskoleeleverna
"underwisade warda uti Christendoms kundskap".
Hur var då förhållandet till det kyrkliga programmet? I fråga om inehållet - undervisningens omfattning och läroböckerna - låg lappskolornas
verksamhet inom ramen för det kyrkliga undervisningsprogrammet, även om
viss undervisning i räkning och skrivning förekom. Till formen avvek
lappskolorna däremot från det kyrkliga programmet, både i fråga om
undervisningssituationen och läraren. Skolmästaren utgjorde ett komplement till de lärare som stipulerades i KL 1686 och anslöt genom sin
utbildning och prästvigning mycket nära till prästrollen.
7.2. Kateketernas undervisning
7.2.1. Kateketinstitutionenf22)
Kateketerna började utbildas omkring 1743 i lappmarken. Bakom beslutet
stod Direktionen för Lappmarkens Ecklesiastikverk. Tanken att utbilda
kateketer hade väckts flera decennier tidigare. Redan 1723 hade Thomas
von Westen skrivit ett brev till prästerskapet i Jämtland. Syftet med
brevet var att utrota hedendomen i lappmarken med hjälp av gudfruktiga
kateketer. Sju år senare (1730) framförde jämtländska präster liknande
förslag som von Westen. Slutligen yrkade biskop Herman Schröder under
riksdagen 1738-39 på missionärers och kateketers tillsättning i svenska
lappmarken och tog Indien och finnmarken som goda exempel. Schröders
förslag vann gehör i riksdagen. I o m att Schröders förslag var accepterade började kateketverksamhet omedelbart i Jämtland, men i övriga
lappmarken dröjde det till 1743. Här följer en översikt över de första
kateketernas tillsättning i lappmarken.
Jämtland - omkring 1737 verkade en lapp vid namn Anders Fjellström
Åsele och Lycksele - 1744 utsågs den förste kateketen
Arjeplog - 1744 tillsattes två kateketer
Arvidsjaur - 1749 tillsattes den förste kateketen
Jokkmokk - 1745 tillsattes två kateketer
Gellivare - 1751 tillsattes en kateket vid namn Pehr Jenberg
Jukkasjärvi - 1751 tillsattes en kateket
Enontekis - 1780 tillsattes en kateket
Kateketernas ställning i samhället var omdiskuterad. De svenska och
finska kateketerna hade högre lön och status än sina samiska kolleger.
Svenska (och finska) kateketer ansågs pålitligare och flitigare än
lappkateketer. Detta synsätt var ensidigt, eftersom lappkateketerna var
mycket värdefullare än de svenska. De var billiga i drift, hade inga
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svårigheter att förflytta sig i lappmarken, behärskade språket och
matkulturen. Med andra ord var de mer användbara än de svenska kateketerna. De kunde förklara i de termer som folket förstod. De visste när
det var rätt tillfälle att undervisa lappfamiljer. De var en del av
samhället och inga främlingar. De flesta kateketerna rekryterades inom
församlingen, vilket underlättade för dem att utföra sitt arbete.
Kateketernas rekrytering var knuten till skolvisitationerna. Det var
mycket svårt för prästerna att utse lämpliga kandidater till de tjänster
som var vakanta. Orsaken till kateketbristen hade flera förklaringar.
Kateketrekryteringen skedde främst från lappskolorna, där blivande kateketer var i åldern 20-25 år. Det var vanligt att skaffa familj efter ett
års tjänstgöring. Eftersom kateketerna ofta kom från fattiga hem, tvingade de låga lönerna dem ofta till extra arbete vid sidan om den ordinarie tjänsten. Dessutom behövde föräldrarna barnen i hemmet vid renskötseln.
Kateketsysslan var slitsam. Kateketerna var nästan alltid i beroendeställning till samer när de behövde transport. De hade inget fast hem
förutom föräldrahemmet. Lapparna var ibland ovilliga att ta emot dem.
Allt detta och flera andra förhållanden talar emot kateketyrkets popularitet och attraktion. Det är därför som omsättningen var så pass hög.
Det förekom att vissa kateketer som hade lämnat yrket återvände efter
många års frånvaro för att återuppta sysslan, men det skedde mera på
hemmaplan: deras ålder tillät ej ambulerande undervisning.
Kateketernas löner utbetalades av Direktionen över Lappmarkens Ecklesiastikverk. Direktionen bar i teorin huvudansvaret för deras anställning,
men i praktiken var det det lokala prästerskapet som i samråd med visitatorerna anställde kateketerna i de olika lappmarkspastoraten.
Kateketernas löner varierade mycket från pastorat till pastorat. Även
lönen för en enskild kateket kunde variera från år till år beroende på
hur flitig han var. Lönen påverkades dels av hur många barn som kateketen hann undervisa, dels av hur länge kateketen undervisade. I vissa
delar av lappmarken, t ex Jämtland och Utsjoki, var kateketerna bofasta
och hade barnen hemma hos sig, varför de fick möjlighet att verka längre
perioder. De viktigaste faktorerna var dock relationen mellan kateketen
och föräldrarna samt utfallet av renskötseln. Kateketlönerna jämnade ut
sig mot slutet av 1700-talet, när arbetsvillkoren blev mera likartade i
de olika lappmarkerna.
Kateketutbildningen var skiftande. De första kateketerna fick mera teoretisk utbildning med studier vid trivialskolor. Avsikten var att de
skulle kunna bli präster. Inriktningen ändrades när man konfronterades
med problemen i lappmarken. Kateketutbildningen fick mera praktisktreligiösa inslag. Kristendomsundervisningen blev central i utbildningen
efter 1750-talet. Majoriteten av de blivande kateketerna rekryterades
från lappskolorna och fick precis samma utbildning som övriga elever.
Den enda skillnaden var att de lämpliga kateketämnena fick läsa minst
ytterligare ett år. Vad som krävdes av blivande kateketer under utbildningstiden var att de måste behärska att med egna ord göra reda för
salighetsordningen och vägen till livet. Några av församlingsprästerna i
pastorat utan skolor utbildade kateketer i sina egna hem.
Utöver den rent kunskapsmässiga undervisningen krävdes praktiskt-pedagogisk handledning. Kateketerna borde ha kompetens att ge något mer än
vanlig mekanisk elementär katekeskunskap till sina disciplar. Viktigast
i deras arbete var att de skulle förklara huvudtankarna i den predikan
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de behandlade. Utantilläsningen var av mindre betydelse men att förstå
innbörden av det lästa och tillämpa det var avgörande. Slutligen var det
viktigt för blivande kateketer att lära sig sjunga. Detta var mycket
viktigt för framtida kåtagudstjänster.
Kateketerna hade utöver undervisningsplikten flera andra ansvarsområden.
Kateketsysslan var en kombination av lärar- och prästkallet. Där präster
ej stod att tillgå, utförde kateketerna nöddop och förrättade gudstjänster.
Kateketerna blev aldrig fullärda. De var de eviga studenterna. Kyrkoherdar och visitatorer kontrollerade fortlöpande kateketernas kunskaper i
läsning, skrivning och förmåga att förstå och tillämpa innehållet i
predikningar. I anslutning till kontrollen av kateketernas kunskaper
gavs praktiska råd och anvisningar om hur och när undervisningen skulle
bedrivas. 1700-talets kateketer stod på ungefär samma kunskapsnivå som
klockarna i övriga riket.
Kateketernas verksamhet skilde sig från lappmark till lappmark. I vissa
pastorat uppsökte kateketerna familjerna och undervisade dem, medan det
i andra pastorat med avogt inställda föräldrar behövdes bättre planering. Där kunde kateketen vid lämpligt tillfälle, t ex på marknaden,
träffa ett personligt avtal med föräldrarna.
Behovet av kateketer växte mot slutet av 1700-talet, när samerna splittrades ännu mera och således både deras tillfällen till gudstjänstbesök
och prästernas möjligheter att besöka samerna radikalt påverkades. Prästerna löste problemet genom att öka rörligheten bland kateketerna.
Nackdelen med rörliga kateketer var att de aldrig hade tillräckligt med
tid för varje hushåll. Resultatet blev att undervisningen blev mycket
ytlig.
Den längsta undervisningsperioden var under vinterhalvåret. I de flesta
fall skedde undervisningen i lapparnas kåtor, men i Jämtland och Enontekis undervisade kateketerna i sina egna hem. Att använda kåtan som
undervisningslokal ansågs som det sämsta alternativet. Även i Jukkasjärvi vid 1700-talets slut försökte en kateket vid namn Henrik Hansson
ändra undervisningsplatsen. Istället för att besöka kåta för kåta som
alla kateketer gjorde krävde han att föräldrarna skulle skicka sina barn
hem till honom. I o m att han var främling vann detta förslag inget
gensvar. Han fick istället lämna sin kateketsyssla åt en same. Men denne
Henrik Hansson gav inte upp sin kamp: året därpå fick han pröva sitt
arbetssätt, som blev en framgång.
Man kan konstatera att kateketernas verksamhet i stort var beroende av
hur lapparna lyckades med renskötseln. Kateketernas undervisningsresultat blev påverkade av bl a renpest, rovdjur och skarsnö, som nedsatte
lapparnas möjligheter att bekosta barnens undervisning och avvara deras
arbetskraft. I församlingar som Arjeplog, Lycksele och Åsele, där kateketerna årligen reste omkring, var kunskapsnivån självklart betydligt
högre än i de andra lappmarkspastoraten.
Lapparna var villiga att ta emot kateketerna, men den rörlighet som hade
funnits bland kateketerna blev efterhand allt mindre och hemundervisningen vann mer och mer gehör. Gamla kateketer som ej orkade ambulera
fick sköta sysslan i sitt eget hem.
I vissa församlignar fordrade
kateketerna att lapparna skulle iordningställa skolkåtor.
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Kateketernas undervisning var långt ifrån tillfredsställande. Den hade
uppenbara brister. Eftersom kateketerna besökte och undervisade de barn
där de blev väl omhändertagna, kom de år efter år att verka inom samma
familjer. Familjer som visade aversion mot kateketerna blev utan undervisning tills pastorerna ålade kateketerna att besöka de svagas hem. De
mest okunniga lapparna bodde ofta längst ute i periferin och var således
svåra att nå.
Mot slutet av 1700-talet ökade lapparnas intresse för undervisning.
Kunskapskraven skärptes: 1770 bestämdes att alla barn som hade fyllt 12
år måste kunna läsa, annars riskerades böter. Problemet med denna bestämmelse var att de föräldrar som varken kunde läsa eller hade råd att
anställa en kateket eller någon annan läskunnig inte heller kunde betala
några böter.
Kateketernas arbete gällde främst den ogifta ungdomen från 7 till 20 år,
men även äldre fick undervisning. Elevernas könsfördelning är svår att
bedöma, men enligt vissa uppgifter var det främst pojkarna som erhöll
undervisning. Så undervisade t ex Pehr Jenberg i Gellivare (1750) enbart
gossar. Detta berodde på den lutherska patriarkala synen i kombination
med lapparnas negativa kvinnouppfattning. Redan 1740 förändrades dock
rekryteringens inriktning. Det var omöjligt att utesluta kvinnorna från
undervisningen. Det var ju de som skulle undervisa barnen i hemmet och
det var också de som hade mera tid för kateketerna. P g a den ändrade
inställningen blev det plötsligt fler flickor än pojkar som undervisades .
Ursprungligen var tanken att kateketernas verksamhet skulle pågå året
runt. P g a olika komplikationer i lappmarken gick denna tanke ej att
förverkliga. Problem med rovdjur, renpest och skarsnö tvingade kateketerna till kortare eller längre uppehåll i arbetet. Dessa skiftade från
lappmark till lappmark. Arbetsåret fördelade sig på tre perioder: från
marknadstiden till vårflyttningen, från juli till augusti och från
december till marknadstiden (med juluppehåll). De längsta uppehållen
inträffade under flyttnings- och menförestiderna om våren och hösten.
Om en kateket ej kunde verka under vintern hände det att hon/han blev
ålagd att kompensera detta under sommaren. I vissa pastorat var det
mycket svårt att undervisa under sommarmånaderna, t ex i nordligaste
lappmarken, där arbetsåret var betydligt kortare och fjällapparna
brukade åka över till Norge. Dessa vägrade att ta med sig en kateket,
och även norrmännen försökte hindra de svenska kateketernas verksamhet
över gränsen. Man kan dra slutsatsen att huvudarbetet gjordes från
november till slutet av april, dvs under vintermånaderna.
Kateketernas undervisningslitteratur var Pehr Fjeliströms översättningar
av abc-boken och Luthers lilla katekes samt Olaus Svebilius1 "Enfaldig
förklaring öfwer Martin Lutheri lilla catechismum ställt genom spörsmåhl
ovh swar". Dessutom användes Pehr Högströms spörsmålsbok. I nordligaste
lappmarken lästes vid sidan om dessa även Johannes Gezelius', Daniel
Godenius1 och Olof Gråbergs frågeböcker på finska.
Kateketernas huvuduppdrag var att hjälpa lapparna med läsandet. Syftet
var att lapparna själva skulle lära sig läsa ur böckerna. För de gamla
eller äldre, som ej kunde läsa själva, var det viktigt att upprepa de
viktigaste grundsatserna i kristendomskunskapen. De metoder som användes
för att lära lapparna att läsa var upplagda enligt följande.

30

I steg 1 fick eleverna räkna igenom abc-boken två till fyra gånger.
Detta brukade ta cirka två veckor. I steg 2 tog man itu med stavandet,
och sedan var det dags för inlärning av bokstäver. Steg 3 innebar läsning, följd av utantilläsning. Memoriserningen av Svebilius brukade ta
flera månader. Undervisningsmetoden var auktoritär, vilket passade bra
för kateketerna, eftersom de hade ont om tid. Det fanns inte så många
böcker i omlopp, men tack vare memoriseringen kunde många klara sig utan
böcker.
Slutligen sammanfattas vad kateketsysslan innefattade i lappmarken:
1. undervisa i läsning och kristendomskunskap
2. hålla bön morgon och afton
3. leda s k kåtagudstjänst, där Högströms postilla användes
4. hålla predikoförhör
5. öva lapparna i spörsmål och sång
Syftet var att lapparna på egen hand skulle kunna förrätta andakt.
Dessutom hade kateketerna att fullgöra följande sysslor:
- övervaka att lapparna började lära sina barn läsa i behörig tid
- anteckna dem som förstimmade att lära sina barn läsa när de var
över 10 år
- upprätthålla en god kyrkotukt i församlingen
- förrätta nöddop
- utföra praktiska uppgifter i samband med prästens förhör
- bistå dem som skulle till första nattvarden och dem som skulle
gifta sig med inlärning av de kunskaper som krävdes.
7.2.2. Kateketernas undervisning i enkätsvaren
En definition av vad kateketsysslan innebar finner man i svaret
Åsele lappskola. Kateketinstitutionen avsåg

från

serskilde Barna-Lärares, eller så kallade Catecheters, kringsändande af Lapparnes egna barn, hwilka af de ifrån Skolan dimitterade
mäst qwicka och för sig komne ynglingar blifwit utsedde och antagne, att besöka Lapparne uti deras kojor, och hwilka det åligger,
att dels underhålla hwad den ifrån Skolan hemförlofwade
ungdomen
lärt, dels undervisa de äldre i kristendomen, dels ock att lära de
yngre eller Barn af begge könen a b c och stafning, samt äfwen å
Sön- och Högtidsdagar göra bön med de hemmavarande och föreläsa
någodt af Nya Testamentet jemte Giithners på Lappska öfwersatta
Postilla.

Texten ovan belyser kateketernas undervisning: de äldre fick undervisning endast i kristendomen, vilket anger att tron kom i första hand. De
yngre fick däremot del av både abc och stavning.
Svaret från Åsele lappskola andas en positiv inställning till utökning
av kateketverksamheten. Samtidigt som det fanns starka rekommendationer
för kateketinstitutionen, påpekades även vissa brister som borde rättas
till, t ex kateketutbildningen.
Deras Skol-tid af 2:ne, högst 3:ne år, har ock warit alt för kort,
att hafwa hunnit bortnöta mera än blotta ytan af de ifrån barndomen
inrotade Lappske fördomar; hwarföre de synas betarfva någon längre
tids öfning och mognad för sine Tjenster [...]

De kateketer som hade fått undervisning vid lappskolorna var vanligen av
samisk härkomst, och enligt enkätsvaren avsåg kateketundervisningen
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endast lappallmogen. Även i Lycksele pastorat, där Skytteanska skolan
som enda skola i lappmarken meddelade undervisning också till svenska
barn, var kateketerna konsekventa i sin inriktning på samebarn. I Föllinge pastorat förekom dock att kateketerna undervisade även svenska
barn, när de ej var upptagna med lapparna i fjällen.
Av de 10 pastorat som lämnat svar förekom kateketverksamhet inom 6
pastorat. Från Dorotea föreligger ingen uppgift, medan Fredrika som enda
pastorat hade klockaren som lärare. Enkätsvaret från Jukkasjärvi nämner
ingen kateket, även om Bill Widén (1965:127ff) att sådan var verksam vid
tiden för enkätens genomförande.
Kateketernas verksamhet sträckte sig över hela året med längre eller
kortare uppehåll. I svaret från Jokkmokks pastorat uppges dock kateketerna vara verksamma året runt. Där undervisade kateketerna sex elever
årligen, på samma sätt som vid lappskolorna.
Kateketernas arbetsdag sträckte sig mellan 8 och 5 med två timmars
ledighet mitt på dagen. De böcker som användes var aktuella vid förhören: abc-boken, Luthers lilla katekes med Svebilius1 utveckling, Högströms spörsmålsbok, psalmboken och Nya testamentet.
Sammanfattningsvis var kateketsysslan slitsam, konfliktfylld och dåligt
betald. De som rekryterades kom främst från fattiga hem och de flesta
var ogifta och rotlösa. Det var bara de som var starka i sitt kall som
fortsatte att undervisa lappbarnen och de äldre. Kateketerna var avlönade av Ecklesiastikverket och undervisade lappbarnen i de första grunderna i läsning och kristendomskunskap, medan nybyggarbarnen dessutom kunde
få lära sig att skriva. Kateketsysslan var en kombination av lärar- och
prästrollen.
Särskilt i lappmarken var behovet av undervisning stort, men lappmarken
skilde sig från övriga Sverige, både språkligt och kulturellt, och man
kunde inte tillämpa samma undervisningssystem i lappmarken.
7.3. Slutsatser
Såväl undervisningen vid lappskolorna som kateketernas verksamhet låg
inom ramen för det kyrkliga undervisningsprogrammet, när det gällde
innehållet - omfattning och läroböcker. Men båda skilde sig mer eller
mindre i fråga om formen - undervisningstillfällen och lärare. Skolmästaren och kateketen fanns ej upptagna i det kyrkliga undervisningsprogrammet i KL 1686. Däremot anknöt skolmästaren och kateketen i sin
verksamhet till prästens och klockarens roller.
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8. DISKUSSION(24)
I sin avhandling om folkundervisningen i Bygdeå 1845-73 har Egil Johansson (1972:243) beskrivit skol- och hemundervisningen som två överlappande system. Även om hans modell i första hand speglar förhållandena vid
1800-talets mitt, är den till sina huvuddrag användbar också för beskrivningen av de tidiga 1800-talsförhållandena.

Figur 5. Folkundervisningen vid 1800-talets mitt.

Källa: Johansson 1973:97.

1813/14 rymdes undervisningsanstalterna i stiftet inom den ram som i
figuren kallas "kyrkans folkundervisning". Skolundervisningen var till
sitt innehåll och sin funktion endast ett komplement till hemundervisningen. Uttryckt i figurens termer speglar uppfostringskommitténs enkät
1813 den begynnande spänningen B - C. Att det verkligen var fråga om ett
spänningsfullt förhållande har Johansson (1972:243) konstaterat:
De båda systemen har en tendens att alltför mycket utesluta varandra. När t ex skolgången ensidigt betonas minskar aktiviteten i
hemundervisningen
alltför hastigt.

I lappmarken var förhållandet mellan hem- och skolundervisningen betydligt mindre spänningsfyllt. Lappskolornas och kateketernas verksamhet
anslöt nämligen i högre grad till det kyrkliga undervisningsprogrammet.
Till skillnad från situationen i landsförsamlingarna svarade kyrkan via
skolinstruktion och skolstat för lappskolornas verksamhet. Den särskilda
organisationen med en riksstyrelse över Lappmarkens Ecklesiastikverk
kontrollerade även kateketundervisningen. Genom årliga visitationer och
ämbetsberättelser hölls de ansvariga instanserna underrättade om tillståndet och hade därmed större möjligheter att utöva inflytande över
utvecklingen än vad som var fallet i landsförsamlingarna.
Medan skolundervisningen i landsförsamlingarna i större utsträckning
motiverades av undervisningsbehov utanför det kyrkliga programmet, syftade skolverksamheten i lappmarken helt till att förstärka den kyrkliga
undervisningen. Dessa åtgärder vidtogs p g a de speciella lappmarksförhållandena: förutom geografiska och klimatmässiga hinder mötte kyrkans
strävanden problem som minoritetsspråk, analfabetism, kvarlevande naturreligion och nomadiserande levnadssätt. Eftersom "gängse hemundervisning" (B, fig 5) av dessa skäl hade svårt att uppvisa önskade resultat,
tillkom skolundervisningen i lappmarken (C). Syftet var inte att ersätta
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hemundervisningen, utan att skapa förutsättningar för den.
Skolundervisningens problematiska förhållande till den kyrkliga undervisningen i landsförsamlingarna kan också beskrivas utifrån de traditionella lärarrollerna. Av enkätsvaren framgår hur skolläraren i vissa fall
övertar klockarens roll, i andra fall ansluter till prästens roll och i
flertalet fall konkurrerar med föräldrarnas roll. Etablerandet av en ny
lärarkategori med en oklar ställning i förhållande till det kyrkliga
undervisningsprogrammet innebar på sikt ett undergrävande av den kyrkliga undervisningen. Även om de tidiga barnaskolorna således fogades in i
ett etablerat system, kom de dock alltmer att utgöra ett alternativ till
den traditionella undervisningen. Den växtkraft som de bar på skulle med
tiden spränga ramarna för den kyrkliga undervisningen.
Även i fråga om lärarrollerna anknöt förhållandena i lappmarken betydligt närmare till det kyrkliga undervisningsprogrammet. Med samma utbildning som prästerna var skolmästarna genomgående prästvigda och hade
oftast tidigare innehaft prästtjänst (Grape 1853). Dessutom bistod de
ofta pastor i dennes tjänsteutövning, såvida de inte rentav upprätthöll
båda tjänsterna, vilket var fallet i fyra av de sju aktuella pastoraten
vid tiden för enkätens genomförande. Kateketerna anknöt för sin del i
stor utsträckning till klockarens roll genom att biträda pastor i olika
sysslor och sköta barnaundervisningen. Lappmarken uppvisar därmed ett
mönster som närmar sig det dansk-norska med ett homogent prästerskap och
en lekmannakategori, klockare, som skötte barnaundervisningen. I stiftets landsförsamlingar, liksom i övriga Sverige - de tidigare danska
provinserna undantagna - föll undervisningen ofta på det lägre prästerskapets lott.
Även om skolmästaren och kateketen inte formellt anslöt till undervisningsprogrammet i KL 1686, visar enkätsvaren att kyrkan likväl uppfattade deras insatser som integrerande moment i sitt undervisningssystem.
Detta möjliggjordes inte minst av det kyrkliga programmets egen flexibilitet, som också i landsförsamlingarna medgav olika lösningar längs en
glidande skala från ren hemundervisning till skolundervisning (jfr fig
5). Kyrkans kraftiga satsning på undervisningen i lappmarken gjorde dock
att situationen där blev mer homogen än i landsförsamlingarna, där
enskilda initiativ och olika gruppers behov mera gjorde sig gällande.
Med andra ord dominerade de uniformerande faktorerna i lappmarken, medan
de differentierande faktorerna fick större utrymme i landsförsamlingarna.
För lappmarkens vidkommande har man dessutom att räkna med pietistiska
strömningar som låg bakom undervisningsinsatsernas intensifiering kring
1740. Motsvarande strömningar resulterade i allmänna klockarskolor i
Danmark-Norge vid samma tid. Förutom ett pedagogiskt intresse bars
pietismen också av ett intresse för ökad lekmannaaktivitet i kyrkan.
Båda dessa moment kom till uttryck i satsningen på lappmarken.
Att undervisningsmodellen i KL 1686 modifierades i lappmarken hade dock
framför allt att göra med de särskilda problem som kyrkan hade att
brottas med. De speciella geografiska förhållandena i kombination med
lapparnas nomadiserande levnadssätt ställde krav på prästerna som dessa
inte kunde uppfylla. Det var omöjligt att hinna med både verksamheten
vid kyrkan och ute i lappvistena.
Motsvarande problem gjorde sig gällande också i landsförsamlingarna. Den
mest frekventa undervisningen förekom enligt KL 1686 på socken- och
hushållsnivån med präst respektive föräldrar som lärare (fig 6). På
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mellannivån, i by och rote, gjordes endast tillfälliga nedslag i samband
med prästens förhörsverksamhet. Någon särskild lärarkategori fanns inte
för denna nivå. Betraktat på detta sätt uppvisar undervisningsprogrammet
både ett behov av och en möjlighet till utökade undervisningsinsatser på
mellannivån, i synnerhet vid försummad hemundervisning. Av enkätsvaren
från landsförsamlingarna framgår också att de flesta formerna av skolundervisning etablerades just på by- eller rotenivå. Att avstånden i de
stora norrländska socknarna verkligen utgjorde ett svårbemästrat problem, påtalas i flera enkätsvar, där även behovet av skolor framgår, här
exemplifierat med ordalagen i svaret från Bygdeå:
[...] ofta blir det med alt bemödande ändå omöjeligt at sträcka
behöflig uppmärksamhet till hvar individu i dessa glest bebodda
trackter, där aflägsenheten från Kyrkorne hindrar ett tätare umgänge med Allmogen, hvarföre bättre undervisningsanstalter här
högeligen äro af nöden, hälst Ambulatoriske [...]

Figur 6. Geografisk aspekt på lärare och
ningstillfällen enligt KL 1686.
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F=föräldrar; P=präst. Källa: Lindmark 1988a:54.

Motsvarande problem var ännu mera uttalat för lappmarken, där avstånden
var större, framkomligheten mindre och såväl de enskilda hushållen som
större och mindre delar av samebyarna företog långa flyttningar. Tillsammans med de övriga faktorer som förorsakade en bristfällig hemundervisning motiverade den geografiska strukturen ökade insatser på de
nivåer dit prästen inte nådde. I lappmarken valde Direktionen över
Lappmarkens Ecklesiastikverk att införa två nya lärarkategorier: skolmästarna, som skulle undervisa vid den fasta lappskolan och via sina
elever föra ut kunskaperna till de avlägsna byarna, och kateketerna, som
i sin ambulatoriska verksamhet skulle uppsöka de barn som behövde undervisning. De hvudsakliga skillnaderna i undervisningens organisation
mellan landsförsamlingarna och lappmarken sammanfattas i figur 7, s 36.
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9. SAMMANFATTNING
Hemundervisning förekom enligt enkätsvaren i sex av de tio pastorat som
lämnade svar där föräldrarna bar huvudansvaret för den grundläggande
barnaundervisningen i läsning och kristendomskunskap. Dessutom förekom
lappskoleundervisning inom sju pastorat och kateketverksamhet inom åtta
av de tio pastoraten. I endast ett pastorat svarade klockaren för barnaundervisningen. Prästerskapet kontrollerade och kompletterade undervisningen vid förhör och nattvardsläsning.
Både kateketverksamheten och lappskolornas undervisning låg inom ramen
för det kyrkliga undervisningsprogrammet när det gällde innehållet, även
om det förekom viss undervisning i räkning och skrivning. De vanliga
läroböckerna var abc-boken, Luthers lilla katekes, Svebilius1 utveckling
och psalmboken. Utöver dessa användes även Högströms spörsmål och postilla. Båda verksamheterna avvek dock i fråga om formen från det kyrkliga
undervisningsprogrammet i KL 1686, där varken kateketer eller skolmästare fanns upptagna. Däremot anknöt de nya lärarkategorierna i sin verksamhet till klockarens respektive prästens roll.
Införandet av de nya lärarkategorierna i lappmarken motiverades av de
speciella förhållanden som rådde i lappmarken med minoritetsspråk,
analfabetism och kvarlevande naturreligion. Dessa problem förhindrade en
effektiv hemundervisning, medan prästernas kontroll dessutom försvårades
av geografiska och klimatmässiga hinder i kombination med lapparnas
nomadiserande levnadssätt. Skolundervisningen kom därför att delvis
ersätta hemundervisningen i lappmarken, även om syftet var att skapa
förutsättningar för den (fig 7).

Figur 7. Lärare och undervisningstillfällen. En schematisk jämförelse
mellan landsförsamlingarna och lappmarksförsamlingarna.
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Att det kyrkliga undervisningsprogrammet modifierades till sin form i
lappmarken kan även förklaras utifrån programmets egen flexibilitet, som
också i stiftets landsförsamlingar medgav skolundervisning i olika former. Men medan den mera heterogena undervisningssituationen i stiftets
landsförsamlingar präglades av de skiftande differentierande förutsättningar och behov av t ex ekonomisk, social och geografisk natur som
förelåg på olika platser, kom de massiva centralt dirigerade insatserna
för folkundervisningen efter 1740 att bli den uniformerande faktor som
skapade ett mera homogent undervisningssystem i lappmarken, i nära
anslutning det kyrkliga undervisningsprogrammet.
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N O T E R
1. Framställningen, som ingår i Lindmark 1988a:6f, bygger främst på
Aquilonius 1942 och Askeberg 1976. En något mer ingående framställning
än denna bakgrundsteckning, liksom utförligare litteraturhänvisningar,
lämnas i Lindmark 1988b.
2. Svaren från Härnösands stift förvaras i Riksarkivet under beteckningen Uppfostringskommittén 1812 : Uppgifter från konsistorierna : Kalmar,
Karlstad, Härnösand, Visby (Volym E II b:6). Bandet omfattar 1100 sidor,
varav sidorna 523-900 härrör från Härnösands stift. Denna del inleds med
det memorial från konsistoriet som enligt uppfostringskommittén skulle
åtfölja enkätsvaren. Därefter följer konsistoriets svar på schema 1
angående gymnasiet, rektorernas och skolmästarnas svar på schema 2
angående trivial- respektive stadsskolorna, kyrkoherdarnas i lappmarken
svar på schema 3 och 4 angående undervisningen i lappmarkspastoraten och
slutligen kyrkoherdarnas i landsförsamlingarna svar på schema 4 angående
sockenskolor och andra undervisningsanstalter. Störst till såväl antal
som omfång är svaren på schema 4, som upptar sidorna 713-900, medan
enkätsvaren från lappmarken omfattar sidorna 627-712. Svaren från Härnösands stift befinner sig under utgivning; i Urkunden 2-5 har svaren på
schema 4 från kyrkoherdarna i landsförsamlingarna publicerats. Svaren
från skolorna i Piteå, Umeå och Luleå har tryckts i Urkunden 6, medan
enkätsvaren från lappmarken föreligger i Urkunden 8. Som bilagor till
utgåvorna har även tryckts aktuella frågeformulär samt ett urval cirkulär och memorial. I de fall enkätsvaren citeras eller refereras inskränker sig hänvisningarna oftast till angivande av pastoratsnamn. För
bilagornas vidkommande hänvisas genomgående till Urkunden 8, även om
dessa också förekommer i övriga volymer.
3. Eftersom Lindmark (1988a:8ff) i sin källkritiska granskning av enkätsvaren från landsförsamlingarna pekat på problem av generell räckvidd,
kommer detta avsnitt att utförligt återge Lindmarks (1988a:8ff, 64)
resultat, dock utan att lämna utrymme för alla enskildheter.
4. I denna översikt, som hämtats från Lindmark 1988a:12-14, behandlas
huvudsakligen den forskning som utnyttjat svaren på uppfostringskommitténs enkät. För utförligare litteraturhänvisningar rörande 1812 års
uppfostringskommitté hänvisas till översikten i Lindmark 1988b:V-VII.
5. I någon mån kan denna inriktning betraktas som ett utslag av en ung
yrkeskårs växande självmedvetande och hävdelsebehov. Beträffande professionaliseringen, se Florin 1987. Ett ovanligt tydligt exempel på nedvärderingen av tidigare undervisningsanstalter lämnar f d folkskolläraren P
Paulsson (1866:186ff) i sin karikatyr av skolundervisningen före folkskolan.
Denna skildring citeras f ö med instämmande av Torpson
(1888:201ff), som med anledning av skolorna på Gotland uttrycker sin syn
på utvecklingen (s 201): "Här var man verkligen på god väg; det mest
nödiga steget framåt var, som domkapitlet mycket riktigt framhöll, att
träffa någon anstalt för utdanande af lärare." I Lindmark 1988c lämnas
ytterligare synpunkter på den äldre forskningens tendentiösa framställningssätt .
6. Jfr recensionen av Torpson 1888 i HT 1888, där Hernlund (1888:23ff)
påvisar ett påtagligt slarv vid citat och referat av enkätsvaren. I
flera fall har detta lett till missvisande resultat.
7. I anslutning till dessa forskare och fr a till Selander har Daniel
Lindmark (1988a) dessutom utnyttjat det kyrkliga undervisningsprogrammet
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som analysredskap för att undersöka barnaundervisningen. Detta kapitel
är till stora delar identiskt med kapitel 5 i Lindmarks undersökning.
8. Sandin 1986:11-83 innehåller en uförlig genomgång av tidigare forskning kring äldre hem- och skolundervisning. Det maktpolitiska kontrollperspektiv som Birgitta Odén (1975:24ff) företräder bygger på undervisningens roll i försvenskningen av de tidigare danska provinserna i
Sydsverige samt på den i anslutning till S A Nilsson hävdade uppfattningen om folkbokföringens ursprung i statsmaktens kontrollbehov (jfr
Sandin 1986:48). Sandin (1986:49) noterar dock i anslutning till S A
Nilsson (1982:7ff) att kunskapsanteckningarna har en inomkyrklig förklaring. Detta är emellertid inte platsen för en fullständig forskningsöversikt, utan den intresserade hänvisas till Sandin 1986 och där anförd
litteratur. Jfr även diskussionen i Kyrkan - lagen - människan 1986:137154.
9. Jfr Johansson 1986:89ff. ABC-boken representerar enligt Johansson
övergången från kyrkans muntliga till hennes skriftliga undervisningstradition. Det stoff och den ordning i vilken detta uppträder i de
första tryckta ABC-böckerna företer en mycket stor likhet med kyrkans
medeltida undervisningsprogram. Katekesen är alltså att betrakta som en
utveckling av ABC-boken, som bygger på den tidigare muntliga undervisningens innehåll. För denna undersökning har utgångspunkten av praktiska
skäl tagits i KL 1686.
10. Figuren speglar fr a var tyngdpunkten i färdighetshänseende låg i
de olika böckerna. I fråga om ABC-boken är det dock rimligt att anta att
flera av dess texter redan var kända och behärskades som utantillkunskap, innan läsfärdigheten uppövades (jfr not 9). Tanken bakom katekesutvecklingen - kyrkolagens "spörsmål" - var att via förståndsfrågor
uppöva barnens begrepp. Med tiden kom dock även utvecklingen att behärskas som utantillkunskap.
11. Avsnitten
1988a.

5.1

och 5.2 återger i stora drag kapitel 6

i Lindmark

12. T ex Ångermanlands norra, södra, västra och östra kontrakt, eller
Västerbottens första till fjärde kontrakt.
13. Bylund (1972:38) har dock undersökt elevernas sociala ursprung vid
Umeå pedagogi under tiden 1724-1805. Hans tabeller visar en klar dominans för borgar- och bondsöner. Inslaget av bondsöner minskar dock till
förmån för fr a obesuttna och i viss mån högreståndspersoner. Det är
emellertid svårt att avgöra i vad mån dessa tendenser kan ha gällt också
vid de avsevärt annorlunda fungerande trivialskolorna. Matriklarna för
dessa skolor saknar dessutom uppgifter om faders yrke, varför en undersökning av elevernas sociala ursprung kräver omfattande forskningsinsatser. Inom ramen för forskningsprojektet "Prästen som folkuppfostrare" är
en studie av rekryteringen till Piteå trivialskola under utarbetande.
Bylund (1972:101ff) har visserligen undersökt Frösö trivialskola, men
endast utifrån dess betydelse för rekryteringen till högre studier.
Däremot innehåller Hasselberg 1935:226ff en del uppgifter om den sociala
rekryteringen till Frösö trivialskola under 1800-talets förra hälft.
Inslaget av söner till allmogen är markant. Däremot lyser borgarsönerna
nästan helt med sin frånvaro, vilket framgår även av Bylunds (1972:104)
siffror för rekryteringen från Jämtland-Härjedalen till vidare studier.
Förhållandet uppges bero på Jämtlands sociala struktur med ett obetydligt borgerskap.
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14. Umeå trivialskola hade enligt svaret på uppfostringskommitténs enkät
under sina tre första år ett ökande elevunderlag: 58, 60, respektive 66
elever. Bylund (1972:27) uppger att Umeå trivialskola snart överträffade
Piteå som rekryteringsbas för gymnasiet i Härnösand. De två största
trivialskolorna lämnade dock de största bidragen.
15. Avsnittet bygger
Henrysson 1986.

på Haller 1896,

Bygdén

I-IV, Widén

1965

och

16. Avsnittet bygger på Henrysson 1986.
17. Avsnittet bygger på Forsgren 1988.
18. Avsnittet bygger på Lindmark 1988a:26f.
19. Som exempel på detta kan för schema 4 nämnas det fysiokratiska
intresset för lantbruks- och annan yrkesutbildning bakom fråga 11 och
21, liksom Silverstolpes välskrivningsintresse bakom fråga 10. Bakom
frågan om gymnastiska inrättningar på schema 3 döljer sig sannolikt P H
Lings inflytande (jfr Aquilonius 1942:38).
20. Urkunden 5:29. Fråga 19 lyder: "Uppgifves, om Klockaren eller Organisten i Församlingen har sig någon undervisningsskyldighet ålagd, och
om han derföre njuter någon särskild vedergällning? samt huru stor? I
det fall någon undervisnings-skyldighet icke åligger dessa personer, och
någon Skolmästare icke finnes, uppgifves, huruvida Klockaren och Organisten äro så lönte, att den saknade undervisningen kan dem åläggas att
bestrida."
21. Avsnittet ansluter nära till Lindmark 1988a:65f.
22. Tuuli Forsgren (1988:54ff) har i sin redovisning av den samiska
kyrko- och undervisningslitteraturen berört katekesbytet: "Ärkebiskop J
A Lindblom omarbetade Svebelii förklaring och den omarbetade versionen
godkändes år 1810. Detta innebar att samerna länge därefter läste och
lärde ur en föråldrad 'Långbok1, eftersom den lindblomska förklaringen
inte kom på samiska förrän år 1829." Den äldre Svebilius' förklaring på
samiska, som även kallades "långbok", hade den nackdelen att den ej
innehöll Lilla katekesen, utan enbart förklaringarna.
23. Avsnittet utgör ett referat av Widén 1965.
24.
9.

Kapitlet ansluter till motsvarande diskussion i Lindmark 1988a, kap
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Scholans begynnelse år 1744. En rekonstruktion. 13 + XXI s. 1990. Pris: 40 kr.

25.

Sölve Anderzén: ELEVERNA VID JUKKASJÄRVI LAPPSKOLA 1744-1820.
En första analys. 30 s. 1990. Pris: 40 kr.

26.

Tuuli Forsgren: "...FÖRST AT INHÄMTA SPRÅKET, OCH SEDAN
DERUPPA LÄRA SIN CHRISTENDOM..." Om finska böcker och sameundervisning i Torne och Kemi lappmarker före 1850. 45 s.
1990. Pris: 50 kr.

27.

Carl F. Hallencreutz: PEHR HÖGSTRÖM OCH ANNA OLOFSDOTTER.
Ett bidrag till 1740-talets samiska kyrkohistoria. 15 s. 1990. Pris: 40 kr.

28.

Daniel Lindmark: LÄS- OCH SKRIVKUNNIGHETEN FÖRE FOLKSKOLAN.
Historisk läskunnighetsforskning i nordiskt och internationellt perspektiv.
43 s. 1990. Pris: 5B kr.

29.

Stefan Nordström: GENEALOGI OCH GENETIK. Beskrivning av sex projektområden där kyrkböcker använts i genetisk forskning. 69 s. 1991. Pris: 50 kr.

30.

ÅSELE LAPPSKOLA 1732-1820. Bearbetad och kompletterad elevmatrikel.
Utg. av Carl-Henry Johansson & Johnny Flodin. 33 s. 1991. Pris: 40 kr.

31.

Anita Alm & Sten Henrysson: GÄLLIVARE LAPPSKOLA 1756-1850.
En elevmatrikel jämte analys. 36 s. 1991. Pris: 40 kr.

32.

Bengt Hjalmar Andersson: ETT BIDRAG TILL HISTORIEN OM BYN SÄTTER/
JÄRÄMÄ I LULE LAPPMARK. 39 s. 1992. Pris: 50 kr.

33.

Nils Eriksson: SAMESKOLOR INOM ÅSELE LAPPMARK. Utg. av Sten
Henrysson. 373 s. 1992. Pris: 75 kr.

34.

Margareta Attius Sohlman: BOKSTAVENS MAKT ÖVER SLAVISKA SJÄLAR.
Uppsatser och artiklar i ämnen rörande projektet "Alphabeta varia. Tidiga ABCböcker i skilda kyrkotraditioner". 104 s. 1992. Pris: 60 kr.

35.

Sten Henrysson & Johnny Flodin: SAMERNAS SKOLGÅNG TILL 1956. 82 s.
1992. Pris: 60 kr.

36.

Sten Henrysson & Johnny Flodin: SAMERNAS SKOLGÅNG: 1957 ÅRS
NOMADSKOLEUTREDNING. 29 s. 1992. Pris: 50 kr.

37.

Sten Henrysson: DARWIN, RAS OCH NOMADSKOLA. Motiv till kåtaskolreformen 1913. 22 s. 1993. Pris: 50 kr.

38.

Egil Johansson: KAN SJÄLVA ORDEN. Artiklar i folkundervisningens historia. IV.
67 s. 1993. Pris: 60 kr.

39.

Sölve Anderzén:"...ATT LÄRA THEM SOM BEHÖFWA..." Undervisning, byabön
och dop i Kemi och Torne lappmarker. Två bidrag till 1700-talets kyrkohistoria
på Nordkalotten. 31 s. 1995. Pris: 50 kr.

40.

Gennadij Kovalenko: SVERIGE OCH RYSSLAND UNDER 1600-TALET. Några
episoder ur det politiska och kulturella livet. (Rysk text med korta resuméer på
svenska). 41 s. 1995. Pris: 50 kr.

41.

Sven Hansson: BYABÖN OCH BÖNBYAR I GAMLA UME SOCKEN. (Umeå,
Sävar, Vännäs och Vindelns socknar). 106 s. 1996. Pris: 60 kr.

42.

Sölve Anderzén: TEACHING AND CHURCH TRADITION IN THE KEMI AND
TORNE LAPLANDS, NORTHERN SCANDINAVIA, IN THE 1700s. 33 s. 1996.
Pris: 50 kr. [Översättning till engelska av Scriptum 39.]

43.

Ingegerd Stenström: Förteckning över FAMILJEN LINDERS ARKIV. 53 s. 1996.
Pris: 60 kr.

44.

Mari Ericsson: "ETT ÄDELT KALL BLEV DIG GIVET." Småskollärarinnorna i
Jukkasjärvi skoldistrikt 1912-1930. 48 s. 1998. Pris: 50 kr.

45.

ISKYRKAN I JUKKASJÄRVI. Sakral symbol och pastoral funktion.
Forskningsseminariet Turisten i Iskyrkan 21-23 februari 1997. Red. av
Sölve Anderzén. 81 s. 1998. Pris: 100 kr.

46.

Karin Snellman: Förteckning över HELMER GRUNDSTRÖMS ARKIV.
40 s. 1998. Pris: 60 kr.

47.

Simone Pusch: NOMADSKOLINSPEKTÖRERNA OCH SOCIALDARWINISMEN
1917-1945. 42 s. 1998. Pris: 50 kr.

48.

Edith M. Eriksson: HELMER OSSLUND OCH HANS SYSKON.
Tidigare okänd korrespondens i familjearkiven. 57 s. 1999. Pris: 80 kr.

