
SCRIPTUM NR 28 
Red. Egil Johansson 

Rapportserie utg. av Forskningsarkivet vid Umeå Universitet ISSN 0284-3161 CODEN: UM/FARK/SC-90/0028 

LÄS- OCH SKRIVKUNNIGHETEN FÖRE 
FOLKSKOLAN 

Historisk läskunnighetsforskning  i nordiskt och internationellt perspektiv 

Daniel Lindmark 

FORSKNINGSARKIVET 
BOX 1441 
901 24 UMEÅ Tel. 090/166571 DECEMBER 1990 



Redaktörens rader 

Forskningsarkivet i Umeå syftar till en nära samverkan mellan arkiven och 
forskningen vid universitetet. Fördenskull utger Forskningsarkivet käll-
skrifter i skriftserien URKUNDEN. Där publiceras valda akter och dokument 
ur våra arkiv, som blivit aktuella i pågående forskning och utbildning vid 
universitetet. 

På motsvarande sätt presenteras vetenskapliga framställningar och 
bearbetningar av det historiska källmaterialet i rapportserien SCRIPTUM. 

Syftet med denna serie kan anges i följande huvudpunkter. Publikations-
serien SCRIPTUM skall 

1. utge forskningsmässiga kommentarer till utgåvor av källskrifter i 
Forskningsarkivets källserie URKUNDEN, 

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

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

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

För Forskningsarkivet i Umeå 

Egil Johansson 



Förord 

Den forskningsöversikt som här publiceras ingår i projektet "Barnaunder-
visningen före folkskolan: 1812 års uppfostringskommittés enkät". Projek-
tet finansieras av Humanistisk-samhällsvetenskapliga forskningsrådet och 
leds av professor Egil Johansson. Med anledning av att vi i år firar 
läskunnighetens år har översikten fått en mera allmän utformning. Det har 
dock inte varit möjligt att beakta mer än ett begränsat urval av den 
omfattande internationella forskningen. En stor del av den under året 
utkomna litteraturen har dessutom endast kunnat kommenteras i notform. 

Till alla dem som bidragit med konstruktiva synpunkter vill jag rikta ett 
varmt tack. Detta går i första hand till professor Egil Johansson, den 
historiska läskunnighetsforskningens nestor i Sverige, som alltid lika 
generöst och entusiasmerande har delat med sig av sina kunskaper och 
erfarenheter. Bland övriga läsforskande pedagoger har jag haft särskilt 
givande samtal med fil dr Inger Andersson och fil dr Rolf Sjöström. Slut-
ligen vill jag också tacka deltagarna i högre seminariet i historia, där 
i första hand docenterna Tom Ericsson och Lennart Lundmark samt fil dr 
Christina Florin har bidragit till att vidga mina vyer. 

Umeå den 20 november 1990 

Daniel Lindmark 

2 



Innehåll 

Redaktörens rader 1 
Förord 2 
1. Inledning 4 
2. Läskunnighet och modernisering 4 
3. Läs- och skrivkunnigheten i Norden: hem- och skolundervisning 7 
4. Läs- och skrivkunnighet: oral, semilitterat och litterat kultur 10 
5. Läskultur: social och kulturell kontext 15 
6. Läs och skrivkunnighetens funktion 20 
7. Möjligheter till fortsatt forskning 25 
Noter 27 
Litteratur 34 

3 



1. Inledning 

År 1990 har av FN utsetts till läskunnighetens år A Arbetet med alfabeti-
seringen av utvecklingsländerna ägnas därmed större uppmärksamhet bland 
forskare, debattörer och beslutsfattare. Även den historiska erfarenhet 
som västerlandets alfabetisering representerar får på detta sätt en ökad 
aktualitet. Denna översikt över den historiska läskunnighetsforskningen 
avser på intet sätt vara uttömmande. Snarare är avsikten att inlednings-
vis antyda den tidiga, kvantitativt orienterade forskningens utveckling i 
internationellt perspektiv för att sedan ägna uppmärksamhet åt den nor-
diska och fr a svenska forskningen. Därefter behandlas forskningens ny-
orientering mot en kvalitativ bestämning av läs- och skrivkunnighetens 
innebörd med större hänsyn till den sociala och kulturella kontexten 
liksom till färdigheternas psykologiska konsekvenser. Den svenska situa-
tionen diskuteras fortlöpande i anslutning till den internationella 
forskningen för att avslutningsvis lämna underlag för några preliminära 
noteringar om möjligheterna till fördjupad forskning. 

2. Läskunnighet och modernisering 

Läs- och skrivkunnigheten i historien har sedan 1960-talet varit ett 
o 

etablerat forskningsfält. Det nya intresset manifesterade sig i ett 
antal banbrytande verk av Carlo Cipolla (1969), Lawrence Stone (1969) och 
Roger Schofield (1968). Den första generationens forskare hade att brot-

ri 
tas med källkritiska och metodologiska problem. Hur skulle man t ex be-
döma signaturers relevans för mätning av läskunnighet.̂  Forskningen var 
inriktad på kvantitativa studier och kunde redovisa generella trender och 
viktiga övergångar. De första företrädarna för den historiska literacy-
forskningen lyckades föra fram läskunnigheten som en avgörande historisk 
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faktor. Forskningen kring läskunnigheten var intimt förbunden med andra, 
främst socialhistoriska, forskningsområden såsom barndomen, familjen, 
migrationen, urbaniseringen, industrialiseringen, demokratiseringen osv. 
Sin teoretiska förankring hade forskningen kring literacy  till att börja 
med i det moderniseringskoncept som inte minst präglade UNESCO:s alfa-
betiseringskampanjer med funktionell läskunnighet som ett viktigt mål. 
Tillsammans med industrialisering, urbanisering och ökande politisk par-
ticipation skulle läskunnigheten vara en drivkraft i moderniseringen av 
utvecklingsländerna (Lerner 1958, Inkeles - Smith 1974). Till läskunnig-
heten kopplades ett antal positiva kännetecken för det moderna samhället, 
som med växande forskningsvolym kommit att utgöra en ansenlig lista: 

Literacy  leads to logical  and analytic  modes  of  thought;  general  and 
abstract  uses of  language;  critical  and rational thought;  a skeptical 
and guestioning  attitude;  a distinction  between  myth  and history;  the 
recognition  of  the importance  of  time and space; complex  and modern 
govemments  (with  separation  of  church  and state); political democra-
cy  and greater  social equity;  economic  development;  wealth  and pro-
ductivity;  political stability;  urbanization;  and contraception  (low-
er birth  rate). It leads to people who  are innovative,  achievement 
oriented,  productive,  cosmopolitan,  politically  aware,  more  globally 
(nationally  and internationally)  and less locally  oriented,  who  have 
more  liberal and humane  social attitudes,  are less likely  to commit  a 
crime,  and more  likely  to take education  and the rights  and duties  of 
citizenship  seriously.  (Gee 1988:196; jfr även Craig 1981:159f med 
ref) 

När moderniseringskonceptet applicerades på historien tycktes det äga 
giltighet i t ex Frankrike (Furet - Sachs 1974) och England (Stone 1969, 
Schofield 1973). Snart nog gjorde sig emellertid problemen märkbara. Det 
visade sig att kopplingen mellan läskunnighet och modernisering inte var 
så självklar. Den andra generationens forskare fördjupade nämligen den 
historiska analysen och kunde presentera mer detaljerade resultat som 
blottlade avsevärda skillnader i läskunnighetens nivå och spridning mel-
lan olika grupper och regioner. 

Sålunda ifrågasatte Michael Sanderson (1972) Stones (1969) tes, att in-
dustrialiseringen ställde högre krav på läskunnighet, och gjorde istället 
troligt att huvuddelen av industriarbetena var så okvalificerade att de 
ställde lägre krav på utbildning än vad hantverket tidigare gjort. Detta 
skulle vara en förklaring till nedgången i läskunnighetstalen vid indust-
rialismens genombrott. Läskunnigheten hade dessutom mycket låg korrela-
tion med social mobilitet.^ Viktigare än dessa påpekanden var emellertid 
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forskningsresultat från Sverige (Johansson 1972, 1977a) och New England 
(Lockridge 1974) som visade att dessa områden etablerat en mycket hög 
läskunnighet långt före industrialisering och modernisering. Som över-
gripande förklaring till detta fenomen hänvisades till den protestantis-
mens betoning av lekmännens tillgång till Ordet. "Den svenska anomalin", 
som kännetecknades av en jämn fördelning av en från skrivkunnighet fri-
stående läskunnighet, oberoende av kön, yrke, urbanisering etc, kom att 
bedömas på olika sätt. 

Den första linjen fasthöll moderniseringskonceptet och ifrågasatte istäl-
let arten och kvaliteten i den kyrkliga lästraditionen i bl a Sverige: 

f...]  eftersom  utbredd  "kyrklig"  läskunnighet  under  nästan ett år-
hundrade  inte förde  vårt  land närmare  "modernisering"  [måste det] 
ifrågasättas,  om den kyrkliga  folkundervisningen  lett till den med-
vetandegörning,  som är förutsättningen  för  moderniseringsprocessen. 
(Odén 1975b:42) 

Odén (1975a) förankrar sin uppfattning i distinktionen mellan passiv och 
aktiv läskunnighet och menar uppenbarligen att den kyrkliga lästraditio-
nen sällan åstadkom mer än en passiv läskunnighet av känd text.̂  Denna 
uppfattning har även artikulerats av Resnick - Resnick (1977:374), som 
drar följande slutsatser utifrån resultaten om den tidiga läskunnigheten 
i de protestantiska områdena Sverige, Skottland och New England:'' 

From  the standpoint  of  current  expectations,  the literacy  criterion 
that yielded  these figures  is a limited  one. No  unfamiliar  material 
was  given  to the examinee.  No  writing  was  expected.  No  application  of 
knowledge  to new  contexts  was  demanded.  [ ] The  result was  an exer-
cise in the reading  and memorizing  of  familiar  material,  to be re-
called  upon demand. 

Mot denna uppfattning kan man med fog hävda, att den kyrkliga lästradi-
tionen i åtminstone vissa miljöer åstadkom en läskultur som sträckte sig 
långt utöver den begränsade passiva läsning som Resnick - Resnick anser 
blev resultatet av den kyrkliga läsundervisningen. Inte minst det reli-
giösa läseriet och bouppteckningarnas rika bokbestånd i exempelvis Norr-
land utgör påtagliga bevis för den saken.® Dessutom visar psalmbokens 
tidiga och stora utbredning liksom dess betydelse som lästräningsmaterial 
att den kyrkliga läskunnigheten måste ha sträckt sig längre än till att 
endast utgöra ett stöd för utantilläsningen.̂  
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Den andra linjen utgår således inte från att den kyrkliga lästraditionen 
skulle ha varit av väsentligt annorlunda kvalitet än den sekulariserade 
som förmedlades av offentliga skolor.-'-® Däremot anser företrädarna att 
läskunnigheten tillmätts alltför stor betydelse i moderniseringskonceptet 
(jfr Sanderson 1972). Egil Johansson (1977a:76) hävdar därför att hans 
forskningsresultat motsäger 

[...] the modern  opinion that literacy  is primarily  (and  solely)  part 
of the so-called  modernization  process,  where  industrialization, 
urbanization,  political participation  etc make up the inevitable 
framework.  To  accept an early  reading  tradition  in a pre-industrial, 
agrarian,  developing  country  like Sweden,  is an important  contribu-
tion towards  dissolving  some of  the most difficult  problems  in this 
formula  for  Western  modernization. 

Johansson tillmäter inte spridningen av läskunnigheten någon automatik.^ 
Läskunnighet uppstår inte spontant. Tvärtom krävs målmedvetna åtgärder, 
dvs pedagogisk påverkan i någon form. Att den svenska historien kunnat 
uppvisa så goda resultat tillskrivs det faktum att läskunnigheten fyllde 
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en funktion inom den kyrkliga kontexten. 

Om de första forskningsresultaten på nationell nivå reviderades av regio-
nala undersökningar, blev dessa i sin tur ytterligare nyanserade genom 
lokalhistoriska studier. Den andra generationens läskunnighetsforskare 
kom inte bara att ifrågasätta moderniseringskonceptet. Dessutom publice-
rades forskning som dels gav nytt stöd åt sambandet mellan läskunnighet 
och industrialisering, dels ifrågasatte den religiösa faktorns betydelse 
för läskunnighetens spridning. Bilden av läskunnigheten i historien blev 
på detta sätt inte bara mera nyanserad, utan också mera motsägelsefull.-̂  
Vissa forskningsresultat kan dock betraktas som någorlunda säkra, såtill-
vida att literacy  i allmänhet korrelerar med högre social status, män, 
protestanter, industrialisering och hög befolkningstäthet.-̂  Generellt 
sett gäller sambanden i högre grad för större grupper och områden. 

3- Läs- och skrivkunnigheten i Norden: 
hem- och skolundervisning 

Det internationella forskningsläget vid 1970-talets början dominerades 
helt av skoltänkande utifrån moderniseringsperspektivet. Hemundervisning-
en som system kom därför att lyftas fram som en svensk motbild mot moder-
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niseringskonceptet. Egil Johansson, som svarat för huvuddelen av den 
svenska historiska läskunnighetsforskningen, har emellertid i begränsad 
utsträckning ägnat sig åt kartläggningen av undervisningens organisato-
riska utformning före folkskolan. Istället har undervisningens innehåll 
och färdigheternas spridning utforskats under läskunnighetskampanjen 
kring sekelskiftet 1700. Denna kampanj, som i hög grad dominerades av 
andra undervisningsformer än egentlig skolundervisning, har kontrasterats 
mot folkskolekampanjen vid 1800-talets mitt, som till både innehåll och 
form byggde vidare på den kyrkliga hemundervisningens grund (tablå l).*-* 

Tablå 1. Undervisningskampanjer i Sverige. 
I. ca 1700 II. 1842 

KVALIFIKATION: Läsning, kristendom + Skrivning, räkning 
+ "Omvärldskunskap" 

Känd text + Okänd text 
Frakturstil + Antikva 

KONTROLL: Ideologisk + Fysisk 
PR0M0T0R: Kyrkan + Staten 
ORGANISATION: Hemunder v i sn ing + Skolundervisning 
KÄLLOR: Husförhörslängder + Skolhandlingar 

Egil Johanssons forskningsresultat rörande den tidiga läskampanjen har 
dock ofta uppfattats såsom gällande hela tiden före folkskolan.^ Till 
detta har inte minst dikotomiseringen mellan två olika system för folk-
undervisningen i Norden bidragit. Mot det system med hemundervisning som 
förekom i Sverige-Finland och som även identifierats på Island (Guttorms-
son 1981) har ställts den skolundervisning som förekom i Danmark-Norge 
från 1739. Vid det nordiska historikermötet i Jyväskylä 1981 utgjorde 
"Läskunnighet och folkbildning före folkskoleväsendet" ett huvudtema. 
Konferensrapporterna från representanter för de fem nordiska länderna 
utgör en viktig sammanfattning av det dåvarande forskningsläget (Jokipii 
- Nummela 1981). Efter Jyväskylä har nya forskningsresultat redovisats 
från fr a Danmark (Markussen 1988) och Norge (Tveit 1989). För svenskt 
vidkommande bör nämnas undervisningshistoriska avhandlingar av Sven-Åke 
Selander (1986) och Bengt Sandin (1986). Inget av dessa arbeten har emel-
lertid ifrågasatt huvudlinjerna från Jyväskylä 1981.-̂  Utifrån bidragen 
till Jyväskylä-konferensen och fr a Egil Johanssons (1981b) sammanfatt-
ning kan den nordiska situationen schematiskt beskrivas enligt tablå 2. 

8 



Tablå 2. Folkundervisningens två system i Norden. 
Sverige-Finland Danmark-Norge 

LAGSTIFTNING: Kyrkolagen 1686 Skolförordningen 1739 
ORGANISATION: Hemundervisning Skolundervisning 
KONTROLL: Husförhör Konfirmation 
LÄRARE: Lägre prästerskap Klockare, skolmästare 
INNEHÅLL: Läsning, kristendom + Skrivning, räkning 
KÄLLOR: Husförhörslängder Skolhandlingår 

Även i andra sammanhang har läs- och skrivkunnigheten i Norden före folk-
skolesystemet beskrivits på ett sätt som framhäver skillnaderna mellan 
två olika modeller: 

I Sverige-Finland  genomfördes  en sorts läskampanj  under  senare delen 
av  1600-talet. Utan  att egentliga  skolor  upprättades  i varje  försam-
ling  fördes  undervisningen  ut i alla byar  och hem. Ansvaret  föll  på 
föräldrarna  och faddrarna.  [ ] I t.ex. Danmark-Norge  förverkligades 
i stället idealet från  de protestantiska  länderna  på kontinenten r 
nämligen  att skolmästare  och skolor  fick  leda undervisningen.  Samman-
fattningsvis  kan framhållas  att ett gemensamt  mål i de protestantiska 
länderna  uppnåddes  på olika sätt. Genom  formell  skolundervisning 
eller genom  informell  undervisning  i hem och församling.  Resurser 
skapades  genom  en kår av  lärare  eller genom  en utökad  prästkår.  Inne-
hållet i undervisningen  blev  densamma.  (Johansson 1981c:70f) 

Man bör observera att Johansson talar om den svenska läskunnighetskampanj 
som initierades vid 1600-talets slut för att sedan kontrastera denna mot 
den dansk-norska skolkampanjen från 1739. Inte desto mindre har denna 
nordiska dikotomi ofta kommit att uppfattas som gällande fram till 1842, 
när också Sverige fick sitt folkskolsystem, sedan Danmark och Norge fat-
tat beslut om folkskola redan 1814 respektive 1827. Frågan är dock om 
inte dikotomiseringen mellan de två systemen är en överdriven och därmed 
missvisande schematisering utifrån de olika traditionernas lagstiftning, 
kontrollinstitutioner och arkivbildning.^ Preliminära forskningsresultat 
visar att hemundervisningen vid 1800-talets ingång på många håll, inte 
minst på landsbygden, börjat kompletteras med enskilda skolor av olika 
slag, som ofta erbjöd ett utökat innehåll med bl a skrivundervisning.^ 
Även om hemundervisning utgjorde basen i den svensk-finska modellen, var 
den sällan renodlad. Det förekom ett otal mellanvarianter från renodlad 
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hemundervisning till egentlig skolundervisning. u 
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Men uppenbarligen är det inte bara den svenska modellen med hemundervis-
ning som behöver nyanseras. Bilden av ett utvecklat skolsystem i Danmark-
Norge är i lika hög grad styrd av lagstiftning och bevarat källmaterial. 
Ett norskt exempel kan vara tillräckligt för att illustrera detta.^ I 
Akershus stift, som räknade drygt 2/5 av Norges befolkning, förekom hem-
undervisning i större eller mindre utsträckning inom i stort sett alla 
pastorat enligt en enkät år 1818 (Tveit 1981:107). Den bild som därvid 
framträder kan göras ännu mer tydlig om man till detta resultat lägger 
uppgifterna om lärarnas ofta bristfälliga utbildning och skolgångens 
begränsade längd (Tveit 1989). Den norska skolforskningens senaste re-
sultat aktualiserar därmed på allvar frågan om den dansk-norska undervis-
ningsmodellens stipulerade särprägel i jämförelse med de svenska förhål-
landena. Endast fortsatt forskning kan dock avgöra huruvida det i prak-
tiken är fråga om några större avvikelser mellan den svensk-finska och 
den dansk-norska modellen. Den största skillnaden tycks ha varit att man 
i Norge tidigt hade lagstadgad skola och lärare, medan man i Sverige upp-
rättade skolor på enskilda initiativ. Basen i de båda undervisningssys-
temen utgjordes av hemundervisningen. 

A - L ä s — o c h skrivkunnighet: oral, 

semilitteratur och litterat kultur 
I en perspektivrik forskningsöversikt efterlyser Harvey Graff (1987a: 
244ff) en tredje generationens literacy-forskare.  Den inriktning som han 
förutser, ifrågasätter om literacy  i sig är ett intressant forsknings-
objekt. Literacy  bör studeras i sin sociala kontext*^ utifrån relevanta 
sociala, ekonomiska eller psykologiska teorier. Samtidigt bör begreppet 
literacy  utsättas för en närmare analys, som för forskningen längre än 
den ofruktbara polariseringen mellan litterat och illitterat. För behovet 
av och möjligheterna till nya öppningar hänvisar Graff till den svenska 
semilitterata miljön, oberoende av moderniseringskonceptets ingredien-
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ser. J Medan tidigare studier av läskunnigheten i historien således ofta 
haft en kvantitativ inriktning, har intresset på senare år allt mer in-
riktats mot en kvalitativ bestämning av läskunnighetens psykologiska och 
sociala implikationer (jfr Kaestle 1985:36). Här kommer huvudsakligen två 
problemområden att beröras: skillnaden mellan läskunnighet och skrivkun-
nighet samt den sociala kontextens betydelse. 
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De skilda uppfattningarna om läskunnighetens betydelse bottnar delvis i 
olika definitioner av literacy.  Inom moderniseringskonceptet är man benä-
gen att tillämpa ett relativt omfattande kriterium som även inbegriper 
skrivkunnighet och ibland också förutsätter skolgång. Den allmänna 
svenska läskunnigheten inom den kyrkliga kontexten etablerades dock helt 
oberoende av skrivförmåga. Med hänvisning till moderniseringskonceptet 
gör Egil Johansson (1977a:76) följande viktiga påpekande: 

This  formula  also states that reading  and writing  always  follow  each 
other closely.  The  acceptance  of  the Swedish  and Finnish  material 
will  release the literacy  debate  from  one of  its most difficult  posi-
tions. Å modified  literacy  concept  must then be taken seriously  with 
revaluations  of  functioning  semiliterate  environments.^ 

Till frågan om läskunnighetens innbörd hör för det första hur man skall 
uppfatta skillnaderna mellan orality  och literacy.  Här har socialantropo-
logiska rön kommit att få ökad betydelse. Goody - Watt (1968) hävdar 
således en avgörande skillnad mellan orality  och literacy,  även om de 
avvisar den mest schablonmässiga polariseringen mellan primitivt och 
rationellt tänkande. Goody (1977:146ff) har visserligen modifierat diko-
tomin ytterligare men anser likväl att litterata kulturer rymmer ett 
annorlunda tänkande, till stor del som en teknisk konsekvens av skrift-
språket. Eftersom Goody inskränker sitt intresse till skrivfärdigheten 
och dess betydelse, diskuterar han aldrig förekomsten av semilitterata 
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miljöer, som exempelvis Sverige under 1700-talet. 

Uppfattningen att läskunnigheten i sig inte skulle utgöra det genomgri-
pande moment som moderniseringskonceptet velat göra gällande, kan kopplas 
till forskningen om skillnaderna mellan oral och litterat kultur. Ett 
första påpekande gäller att den litterata kulturen i äldre tid ofta till 
stor del också var oral (Houston 1988:218ff). I den kyrkliga lästraditio-
nen i Sverige var läsning vanligen högläsning, ofta en gemensam religiös 
aktivitet i form av sång eller bön. Läskunnighetens spridning skedde 
under lång tid med hjälp av texter som tidigare fungerat som memoranda 
inom den muntliga kyrkliga undervisningen. ABC-böckerna innehöll nämligen 
Pater Noster,  Credo  m fl centrala texter, som även inom den litterata 
miljön vanligen torde ha behärskats som utantillkunskap innan läsinlär-
ningen tog sin början.^ Också undervisningen i såväl elementar- som 
latinskolan byggde långt fram i tiden på gemensam högläsning och memore-
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ring. Furet - Ozouf (1977:308ff) skriver med anledning av relationerna 
mellan muntligt och skriftligt i Frankrike: 

Reading  [ ] only  gradually  became  dissociated  from  the act of  memo-
rization; where  it was  not linked  with  ability  to write,  it amounted 
more  to a mnemonic  for  an illustration  than a means of  deciphering  a 
text. It did  not change  the individual's  relation to culture:  it 
confirmed  it. [ ] What  transformed  the act of  reading  into a si-
lent, internal,  individual  exercise  was  the conguest  of  writing. 

Men inte heller skrivkunnigheten behöver alltid vara förknippad med ge-
nomgripande sociala och psykologiska effekter. Milman Parry (1971:266-
364) visade redan 1930 att den litterata grekiska miljöns mästerverk, 
Odyssén och Iliaden, bygger på en oral tradition med sina speciella ka-
raktäristika. Storslagen litteratur har alltså inte literacy  som nödvän-
dig förutsättning. Tvärtom användes skrivkonsten i antiken under lång tid 
företrädesvis till att reproducera vad som tidigare komponerats muntligt 
(Havelock 1963, 1980:95). Kulturen var fortfarande till helt övervägande 
del oral, och det skrivna ordet kunde på sin höjd modifiera och utvidga 
de rådande formerna för kommunikation (Kaestle 1985:15). 

Inte desto mindre har den orala kulturen ofta underskattats och förknip-
pats med bl a primitivt, irrationellt, mytiskt och traditonellt tänkande, 
i motsats till vårt utvecklade, rationella, historiska och moderna sätt 
att tänka. Kieran Egan (1987:457ff) har emellertid i anslutning till 
Claude Lévi-Strauss (1962) pekat på ett antal beröringspunkter mellan 
traditionella orala tekniker och rationellt tänkande.^ Det handlar bl a 
om förekomsten av klassificering och förklaring. Ett flertal forskare 
hävdar dock att det vetenskapligt analytiska tänkande som vuxit fram i 
västerlandet dels bygger på skrivkunnighet, dels skiljer sig från det 
tänkande som dominerar i orala kulturer.^ 

Om steget mellan oral tradition från dess muntliga till dess skrivna form 
inte alltid behöver vara så stort, särskilt som det orala och det litte-
rata ofta har fungerat sida vid sida, finns det anledning att ställa frå-
gan om literacy  egentligen har någon större betydelse för samhällets och 
tänkandets utveckling. Här förefaller det vara viktigt att ta fasta på 
ett påpekande av David R Olson (1980:187f), som försöker hitta en utväg 
att förena de olika sätten att betrakta skrivkunnighetens kognitiva kon-
sekvenser : 
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In order  to understand  the more  general  and historical  effects  of 
literacy,  it may  be useful  to break  the notion of  literacy  into two 
parts: literacy  as a means of  communication  and literacy  as an archi-
val  resource. 

Att nedteckna en muntlig tradition eller att läsa texter som tidigare 
fungerat (och fortfarande fungerar) på oral basis kan knappast innebära 
någon revolution i sig, så länge de nya färdigheterna och medierna endast 
fyller samma funktion som de orala teknikerna. Goody (1968:241) frågar 
sig varför de radikala konsekvenserna av literacy uteblir i Ghana och ger 
följande svar: 

Literacy  was  restricted  in its diffusion,  its content and its impli-
cations largely  because it was  a religious  literacy,  dominated  by  the 
study  of  the Holy  Book. 

Det förefaller möjligt att anknyta begreppet restricted  literacy  till 
skrivkunnighetens funktion i Sverige före folkskolan.^ För detta talar 
skrivkunnighetens begränsade spridning och ojämna fördelning, huvudsak-
ligen inskränkt till män i stads- och högreståndsmiljöer (Johansson 
1977a:55ff). Eftersom de karaktäristika som tidigare forskning velat 
knyta till literacy  i motsats till orality  merendels gällt skrivaren och 
inte läsaren, framstår en allmänt spridd skrivkunnighet som ett väl så 
avgörande moment i historien som en allmän läskunnighet. Här skall två 
aspekter på skrivkunnigheten något beröras, dels en kommunikativ aspekt, 
dels en psykologisk.^ 

Läsning av text utgör i vissa avseenden en envägskommunikation mellan en 
(dold) sändare och en mottagare.Skrivkunnighet medger däremot möjlig-
het till ömsesidigare kommunikation i form av t ex brev, pamfletter och 
besvärsskrivelser. Som skrivkunnig erhöll man också förmågan att läsa 
skriven stil, en viktig utvidgning av den kommunikativa kompetensen. I 
stället för att dela in läskunnigheten i två varianter - aktiv och passiv 
läsning - förefaller det rimligt att skilja mellan läskunnighet och 
skrivkunnighet, där skrivkunnigheten representerar åtminstone en potenti-
ell förmåga till aktivt deltagande i den politiska och kulturella offent-
ligheten (jfr Vannebo 1984:28ff). En bredare spridning av skrivförmågan 
skulle därför kunna beteckna omvandlingen från (passiv) läsare till (ak-
tiv) skrivare i den svenska folkundervisningens historia. Skriften blev 
ett allmänt tillhandahållet redskap för att artikulera och kommunicera 
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den egna tanken från att tidigare endast ha gett uttryck åt ett fåtal 
andras tankar.^ Det behöver dock påpekas att skrivkunnighetens historia 
i Sverige till stora delar fortfarande är oskriven. Fortsatt forskning 
kring skrivförmågans utbredning före folkskolan måste till, innan några 
bestämda slutsatser kan dras om dess funktion (jfr avsn 5-6). 

Om kommunikationsaspekten tidigare aktualiserats i svensk och nordisk 
o o 

forskning, J är detta i mycket begränsad utsträckning fallet med skrivan-
dets kognitiva implikationer. Skrivkunnighetens psykologiska konsekvenser 
handlar om dels de krav på strukturering av tanken som skrivprocessen 
ställer, dels den analytiska distans till den egna tanken som skrivandet 
medger. Annorlunda uttryckt rör det sig om inspektion respektive intro-
spektion (Goody 1977:161). 
En viktig utgångspunkt är att skriftspråket är en kulturell artefakt (Ong 
1980:199, 1982:82). Därför kräver skrivande medvetna mentala processer, 
som i sin tur är beroende av skrivkonsten (Suhor 1984:20f). Även om en 
förutsättning är att människan, oberoende av social och kulturell påver-
kan, har samma medfödda mentala förmåga, delar sig uppfattningarna om 
huruvida de färdigheter skrivandet kräver också avsätter spår i den men-
tala förmågan. Goody (1987:255f) hävdar dock som en medelväg att skriv-
färdighet förändrar individens mentala kapacitet, även om det är svårt 
att empiriskt knyta specifika färdigheter till en generell mental för-
måga. Det fåtal komparativa studier av kognitiva färdigheter mellan lit-
terata och illitterata som har företagits har inte gett några klara svar 
på frågan om skrivkunnighetens mentala effekter. Scribner - Cole 
(1981:132) sammanfattar sin undersökning av skrivfärdigheten i Vai-kultu-
ren i Liberia på följande sätt: 

First,  it is clear from  the evidence  we  reviewed  that nonschooled 
literacy,  as we  found  and tested it among  the Vai,  does not produce 
general  cognitive  effects  as we  have  defined  them. The  small and 
selective  nature  of  Vai  script  and Ärabic  influences  on cognitive 
performance  precludes  any  sweeping  generalizations  ahout literacy  and 
cognitive  change.  At best we  can say that there are several  localized 
literacy-specific  effects  on certain  task specific  skills. 

Undersökningen reflekterar i mycket problematiken med att mäta allmän 
mental förmåga via specifika färdigheter.̂ ^ Vissa färdigheter som förmåga 
till abstraktion, kategorisering och memorering kan Scribner - Cole 
(1981:244ff) koppla till skriftbruket. Att dessa är begränsade till sina 
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kognitiva implikationer tolkas som en konsekvens av restricted  literacy: 

"If uses of literacy are few, the skills they require are likely to be 
limited" (1981:258). 

Forskningen kring skrivprocessen bland studenter kan även ge en uppfatt-
ning om vilken komplex aktivitet som skrivandet utgör. Inom anglosaxisk 
forskning täcker begreppet composing  en stor del av de mentala processer 
som aktivt skrivande förutsätter. Skrivprocessen inbegriper bl a review-
ing  (revising  och evaluating),  translating  och planning  (generating, 

goal-setting  och organizing).  Processen är rekursiv och bygger i avsevärd 
utsträckning på fortlöpande revision av de egna tankarna.^ William Irm-
scher har formulerat skrivandets egnart på ett sätt som förskjuter tyngd-
punkten från strukturering till reflexion: 

Writing  is often  thinking  about our own  thoughts;  that is, it permits 
us to distance  ourselves  from  our thoughts,  to separate the thought 
from  the thinker  - a kind  of  analyzing  and assessing,  a resolving  of 
differences,  and a final  structuring. 

Dagboken och självbiografin skulle således vara mer än litterära genrer. 
De skulle dessutom kunna betraktas som uttryck för den skrivkunniges 
möjligheter till analytisk introspektion och självreflektion. Arne Jar-
rick (1985, 1987) har just i de självreflekterande herrnhutarnas autobio-
grafiska levnadslopp under 1700-talets senare del funnit embryot till den 
moderna människan. Det ligger nära till hands att koppla samman karak-
tären i dessa vanligen egenhändigt nedskrivna självbiografier med villko-
ren för skrivandets konst.^ Detta är dock ett område som kräver fördju-
pad forskning. Walter J Ong är inte desto mindre en övertygad exponent 
för uppfattningen om skrivandets kognitiva effekter 

Writing  introduces  division  and alienation, hut a higher  unity  as 
well.  It intensifies  the sense of  self  and fosters  more  conscious 
interaction  between  persons.  Writing  is consciousness-raising. 

5 . Läskultur: social och 
kulturell kontext 

Här är det kanske på sin plats med en reservation mot eventuell ÖVertolk-
OQ 

ning av enskilda färdigheters betydelse. * Om en alltmer spridd färdighet 
inte hade några kanaler, torde dess psykologiska och sociala konsekvenser 
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inte ha blivit så omfattande. Ekonomiska, politiska och juridiska hinder 
har ofta gjort att tryckalster knappast kunnat artikulera särskilt avvi-
kande uppfattningar i för samhället mera grundläggande frågor. Skrivkun-
nigheten har också i historien uppfattats som en maktfaktor som förbehål-
lits en begränsad samhällselit. Begreppet restricteå  literacy  har ofta 
denna sociala och politiska innebörd. Shirley B Heath skriver:̂ ® 

The  transformation  of  literacy  skills into literate behaviors  and 
ways  of  thihking  depends  on a community  of  talkers who  make the text 
mean something.  For  most of  history,  such literate communities  have 
been elite groups,  holding  themselves  and their knowledge  and power 
apart from  the masses. 

Till frågan om läskunnighetens innebörd hör därmed för det andra de på 
senare tid alltmer beaktade miljöfaktorerna kring läskulturen. Också 
forskningen kring skrivprocessen har ägnat intresse åt den sociala och 
kulturella bakgrunden.^ I detta sammanhang kan man ta fasta på begreppet 
cultural  literacy  som avser vara ett komplement till den rena läs- och 
skrivförmågan. Cultural  literacy  har ofta förknippats med en preskriptiv 
syn på en kulturell "kanon". Men det är också möjligt att med cultural 
literacy  mera deskriptivt avse beroendet av de varierande sociala och 
kulturella kontexter i vilken läsinlärningen sker och språket utövas. 
Heath har gjort följande notering (McLaren 1988:215): 

Unless  accompanied  with  cultural  knowledge,  personal  drive,  political 
motivation,  or economic  opportunity,  literacy  does not lead the wri-
ter to make the essential leap from  literacy  to being  literate - from 
knowing  what  the words  say to understanding  what  they  mean. 

Läsinlärning och läsförmåga är alltid förbundna med ett innehåll. Att bli 
läskunnig innebär därför att inlemmas i en speciell kulturell gemenskap. 
Den svenska ABC-boken och katekesen skapade redan före folkskolan en 
enhetlig kultur, som i sin tur underlättade läsundervisningen. Förhållan-
det mellan läskunnighet och kulturell identitet bör uppfattas som ömsesi-
digt: 

Not  only  will  cultural  identity  mediate  the acquisition  and express-
ion of  literacy,  but literacy  education  will  also influence  and mold 
the individual's  cultural  identity.  (Ferdman 1990:198) 

Ferdman (1990) ställer frågan om vilken betydelse speciella texter har 
för individens kulturella identitet. Även om hans utgångspunkt är det 
multikulturella USA, har frågan relevans också för skillnader mellan 
olika läskulturer inom etniska mer homogena områden som Sverige. Kan t ex 
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det folkliga religiösa läseriet sägas ha skapat en egen kulturell identi-
tet via speciella texter? Hade "läsarna" to m en egen uppfattning om 
läskunnighetens innebörd och konsekvenser, som skilde sig från det syn-
sätt som rådde för övrigt?^ 

Parallellt med forskningen om läskunnighetens utbredning har omfattande 
studier av litteraturens spridning företagits.^ ])et är dock inte förrän 
på senare tid som dessa forskningsfält har börjat bearbetas i ett frukt-
bart sambruk (Houston 1988 med ref). Ett tidigt försök föreligger i Eng-
elsing 1973, där analfabetismens tillbakaträngande skildras parallellt 
med bokutgivningens expansion i Tyskland. Mera sällan har specifika läs-
kulturer kunnat ringas in för olika grupper (se t ex Clark 1976). Vissa 
typer av radikala läsare har visserligen genom sin låga toleransnivå 
själva angivit vilken litteratur som ingått i miljön. Bouppteckningar 
har även använts för att undersöka spridningen av olika typer av fr a 
religiös litteratur (t ex Holmgren 1948, Qvarsell 1988, Jarrick 1990 m 
ref). Det är emellertid ett begränsat antal studier som i detalj kunnat 
redovisa vilken litteratur som använts av enskilda hushåll och individer. 
I husförhörslängderna föreligger dock ett källmaterial som erbjuder vissa 
möjligheter till detta.^ Genom att husförhörslängderna även innehåller 
befolkningsdata på individnivå är det möjligt att identifiera genera-
tionsmönster och sociala skillnader i läskulturen. 

Mera allmänt har den svenska läskulturen under enhetssamhällets tid be-
skrivits dels utifrån de folkböcker som förekommit (Pleijel - Olsson-
Svensson 1967), dels utifrån bruket av de olika texterna (Johansson 1986, 
1987, 1990). Den senare forskningsinriktningen betecknar en nyorientering 
och fördjupning av Egil Johanssons forskning i den kyrkliga lästraditio-
nen. Utifrån Hilding Pleijels och Egil Johanssons forskning kring läs-
kulturen inom den kyrkliga lästraditionen med dess bruk av böcker och 
texter i husandakt och gudstjänstliv skulle den tidiga svenska läskun-
nigheten betecknas som funktionell,  dvs den svarade mot viktiga indivi-
duella och samhälleliga behov (jfr avsn 6). Dessa behov definierades i en 
religiös kontext och läsfärdigheten utvecklades inom dess ramar. Detta 
skulle kunna förklara dess specifika karaktär, skild från de färdigheter 
som folkskolan bibringade sina elever. Shirley B Heath (1986:18f) är inne 
på denna linje: 

17 



Literacy  acquisition  is often  a function  of  society-specific  tasks, 
which  are sometimes  far  removed  from  those of  formål  schooling,  and 
are not conceived  of  as resulting  from  effort  expended  by  "teacher" 
and "learners".  [ ] Since reading  varies  in its functions  and uses 
across history  and cultures,  it must also vary  across  contexts  of  use 
as defined  by  particular  communities. 

Förutom Heaths forskning kring aktuell läskultur i det svarta sydöstra 
USA kan hänvisas till den undersökning av olika läskulturer i Liberia som 
Scribner - Cole (1981) genomfört. Här kopplas den sociala kontexten mera 
omedelbart samman med de skillnader i färdigheternas nivå och funktion 
som kan studeras. Graff (1987b:5) sammanfattar den nya forskningsinrikt-
ningen på följande sätt: 

Important  new  research  suggests  that the environment  in which  stu-
dents aquire  their literacy  has a major  impact  on the cognitive  con-
sequences  of  their possession of  the skill and the uses to which  it 
can be put. For  example,  formål  school education  may  result in a 
different  set of  literacy  skills from  those obtained  through  informål 
learning. 

Frågan är nu om det med avseende på de utvecklade färdigheterna förelig-
ger någon principiell skillnad mellan skolundervisning och informell 
(hem-)undervisning. Scribner - Cole (1981:252ff) har visserligen klarlagt 
skillnader i färdigheter mellan personer som tillägnat sig den skolbase-
rade engelska skrivfärdigheten och utövare av det inhemska, informellt 
överförda skriftspråket vai. Det är dock diskutabelt huruvida studenter-
nas försteg i fråga om "more adequate explanations on logic, sorting, and 
language objectivity tasks" i första hand har att göra med inlärningssi-
tuationen. Det förefaller rimligt att istället betona de två skriftsprå-
kens olikartade användningsområden som förklaring till skillnaderna i 
färdigheter. 

För nordiskt vidkommande har Luttinen (1985:45f) visat att den skrivför-
måga som utvecklats utanför det organiserade skolväsendet hade sina ka-
raktäristika, som gjorde att dess användbarhet var begränsad. Det handlar 
om bl a outvecklad handstil, inkonsekvent stavning och användning av 
dialekt. Hur var det då med läskunnigheten? På det nordiska området sva-
rar Luttinen (1981:245) för den mest kritiska bedömningen genom sin ka-
raktäristik av den kyrkliga lästraditionen som "en stavningsliknande 
läsning av en bekant text som man hade lärt sig utantill".̂ ^ Det är möj-
ligt att vissa drag i den läsförmåga som tillägnats under informella 
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betingelser har varit specifika för miljön. Hit borde man kunna räkna 
olika varianter av uttal och intonation. 

Den största skillnaden mellan skolans undervisning och den informella 
hemundervisningen torde inte desto mindre ha legat i de skilda läskul-
turerna: den folkliga frakturen respektive den vetenskapliga antikvan. 
Den läskunnighet som utvecklades i hemmiljö inom den kyrkliga lästradi-
tionen var därför i denna mening begränsad. Till detta bidrog naturligt-
vis också att den litteratur som fanns att tillgå till övervägande del 
var av religiöst slag. Därmed är också sagt att läskunnighet och läsinne-
håll uppvisade klara sociala och kulturella skillnaderHär finns det 
dock anledning att efterlysa fortsatt forskning i den äldre svenska läs-
kulturen. Det är möjligt att hänsyn till den icke-religiösa litteraturens 
spridning kan kasta nytt ljus över läskulturens förutsättningar."̂  

Till den sociala kontexten har vi även att föra de institutionella vill-
koren för den kyrkliga läskulturen. Att den kyrkliga läskampanjen nådde 
så omfattande resultat skulle till stor del kunna tillskrivas det faktum 
att läskunnighet och kristendomskunskap uppställdes som krav för åtnju-
tande av fulla medborgerliga rättigheter. Tillsammans med en utbyggd 
förhörsinstitution bidrog dessa krav till att skapa ett starkt socialt 
tryck i riktning mot en allmän läskunnighet. I detta perspektiv kan läs-
kunnigheten inom den kyrkliga lästraditionen lätt uppfattas som begränsad 
till ett passivt stöd för utantilläsningen. Att läsningen inom den kyrk-
liga lästraditionen kunde avancera betydligt längre än så har redan be-
rörts. Läsförmågan har uppenbarligen kunnat fylla olika funktioner (avsn 
6). 

Erågan är emellertid om det samhälleliga tvånget och det sociala trycket 
är den viktigaste förklaringsgrunden till utvecklandet av en allmän läs-
kunnighet. Låt oss formulera problemet som ett kontrafaktiskt resonemang: 
Hade Sverige utvecklat sina höga läskunnighetstal utan det sociala tryck 
som utövades på individerna utifrån de samhälleligt formulerade kraven? 
Thomas Laqueur (1976:255) har pekat på de effekter förekomsten av en lit-
terat kultur i 1600- och 1700-talens England hade på enskilda individers 
motivation att tillägna sig bokstavskonsten: 

People did  not become  literate for  this and that particular  reason 
but because they  were  increasingly  touched  in all areas of  their 
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lives by  the power  of  communication  which  only  the written  word  makes 
possible. There  was,  therefore,  a motivation  to learn to read  and 
write;  these skills allowed  men and women  to function  more  effective-
ly in a variety  of  social contexts.  This  explains  why,  in the absence 
of  externally  provided  schools, indigenously  supported  settings  were 
responsible  for  the creation  and transmission  of  populär  literacy. 
Thus,  over  several  centuries,  the literate populär  culture  of  England 
largely  made  itself. 

Detta är naturligtvis en beaktansvärd synpunkt. Ju högre grad av funktio-
° /.Q 

nalitet, desto större motivation, framstar som ett rimligt förmodande. 
Men det förefaller likväl lika rimligt att framhålla obligatoriet, den 
samhälleliga plikten, som ett viktigt moment för att uppnå mass literacy 
också för tiden före folkskolan. Det är uppenbart att höga läskunnighets-
tal förutsätter systematiska insatser, annars skulle åtminstone marginal-
grupper falla utanför kategorin läskunniga. Egil Johansson (1977b:15, 
1981a:213ff) har pekat på att färdigheter också har sina "glömskekurvor". 
För att bokstäverna skall hållas levande i en kultur krävs systematisk 
övning och undervisning. 
Den pågående forskningen kring den tidiga svenska lästraditionen inom den 
kyrkliga kontexten har således ett antal viktiga frågor att brottas med. 
Förhoppningsvis kan nya resultat bidra till en bättre förståelse av den 
kyrkliga lästraditionens förutsättningar och innebörd. Samtidigt är det 
angeläget att också den profana läskulturen dras in i diskussionen om 
läskunnighetens innebörd före folkskolan. 

6- Läs— och skrivkunnighetens funktion 

Bokstäverna representerar en teknologi som kan förmedla varierande inne-
håll och därmed fylla olika funktioner.^ Inom moderniseringskonceptet 
har läskunnigheten betecknats som liberating.  Denna uppfattning är natur-
ligtvis bestämd av det tryckta ordets betydelse för folkupplysningen, den 
politiska mobiliseringen och samhällets demokratisering, som fr a präglat 
tiden efter 1850. Ronny Ambjörnsson (1988:117ff, 248ff) betraktar folkrö-
relsernas begrundande läsning i detta perspektiv. Kenneth Lockridge ifrå-
gasatte dock tidigt denna höga värdering av läskunnighetens positiva kon-
sekvenser för föregående århundraden. Utifrån sin undersökning av dona-
tionsändamålen i testamenten i 1600- och 1700-talens New England kunde 
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Lockridge (1974:32ff) konstatera att det inte förelåg någon positiv kor-
relation mellan läskunnighet och moderna attityder. Samhälleliga ändamål 
som utbildning hade låg prioritet i förhållande till anhöriga som för-
månstagare. Därifrån var steget inte långt till att ifrågasätta den pro-
testantiska religionens och det amerikanska utbildningssystemets frigö-
rande effekter. Efter en jämförande utblick över andra områden med tidigt 
och vitt spridd läskunnighet såsom Skottland och Sverige hade Lockridge 
(1974:101, jfr s 45) anledning att fråga sig: 

Would  it be too much  to infer  that among  the forces  behind  the rise 
in literacy  in the modern  era there is often  a similar  and equally 
effective  desire  to use literacy  to reaffirm  traditional  valu.es  in a 
time of  social transition? 

Det finns även forskare som mera uttalat än Lockridge knutit spridningen 
av läskunnigheten i de protestantiska länderna till statens behov av 
ideologisk kontroll. För tyskt vidkommande har Gawthrop - Strauss (1984) 
dels ifrågasatt den vanliga kopplingen mellan reformationens principiella 
värdering av Ordets betydelse och den tidiga och höga läskunnigheten i de 
protestantiska länderna, dels definierat den tilltagande läskunnigheten 
som motiverad av statens konservativa syften. Bibeln kom aldrig att bli 
någon folkbok; därtill var den för mångtydig, anser Gawthrop - Strauss 
(1984:39): 

Once  public  education  had been firmly  set in the track  of  catechiza-
tion, with  the catechism  established  as the single  source  of  religi-
ous knowledge,  authorities  no longer  feared  the spread  of  false  ide-
as . 

Först med pietismen kom bibelläsning in på skolschemat. Då hade statsmak-
ten konsoliderats och anammat en utvecklingsideologi som inbegrep reli-
giös fostran som ett medel att åstadkomma upplysta, toleranta och plikt-
trogna medborgare. Det fanns även upplysningsfilosofer som i likhet med 
Voltaire vände sig mot en vidare spridning av läskunnigheten just av 
rädsla för att allmogen skulle vilseföras eller genom den begränsade 
utbildning som kunde komma ifråga tillägna sig en "halvbildning" som 
hotade att resultera i socialt missnöje.-'-'' Bland nordiska läskunnighets-
forskare har tolkningsförsöken vanligen varit betydligt försiktigare. 
Loftur Guttormsson (1981:166) utgör här ett undantag: 

Meget  tyder  således på, at den pietistiske hustugt  har haft  en inte-
grerende  funktion  inden  for  den gamle  samfundsordning,  som flere 
gange  i perioden  var  udsat  for  förindustrielie  kriser.  Ud  fra  dette 
funktionelle  perspektiv  er det nasrliggende  at betragte  det 18. år-
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hundredes  lesekampagne,  ikke som et moderniseringsfamomen,  men snare-
re som en teknologisk  betinget  kulturel  innovation,  som tjente den 
gamle  samfundsordens  integrationsbehov. 

Det synsätt som Guttormsson ger uttryck åt omfattas även för svenskt 
vidkommande av Birgitta Odén (1975a:25f), som ser läskunnighetens sprid-
ning i Sverige från 1600-talet som ett uttryck för statens mobilisering 
och kontroll av befolkningen. Skrivkunnigheten, som tidigast hade en 
spridning som var begränsad till män i stads- och högreståndsmiljö och 
vars funktion ofta låg utanför den religiösa kontexten, skulle däremot 
när färdigheten började bli var mans egendom kunna betecknas som ett pro-
gressivt moment i den svenska folkundervisningens historia (jfr dock 
Andersson 1986:65ff). 

Odéns syn på den tidiga läskampanjen har presenterats som en alternativ 
tolkningsram i polemik mot Egil Johanssons inomkyrkliga förklaringsmo-
dell.-̂  Att Johanssons uppfattning har karaktäriserats som inomkyrklig 
kan motiveras med att huvudintresset gäller den kyrkliga dopundervisning-
ens former och innehåll utifrån det lutherska läskunnighetskravet, medan 
förbindelserna med statsmakten ägnas mindre uppmärksamhet. Egil Johansson 
är dock inte främmande för att läskunnighetskampanjen genomfördes med 
statligt sanktionerade tvångsåtgärder, vilket även kommer till uttryck i 
användningen av begreppet push för de massiva undervisningsåtgärderna (se 
not 57 nedan). 

Läs- och skrivkunnigheten har inom moderniseringskonceptet tillmätts en 
förklarande funktion. Detta synsätt har även präglat stora delar av 
forskningen kring läs- och skrivkunnighetens sociala och kognitiva 
implikationer. Med tanke på den mångfacetterade bild som framträtt genom 
1980-talets fördjupade forskning, förefaller det rimligt att diskutera i 
vad mån läs- och skrivkunnigheten över huvud taget bör betraktas som 
oberoende variabler. De historiska studierna har visat att literacy  har 
fungerat som ett instrument för både konformitet och kreativitet.-̂  Det 
är uppenbart att läs- och skrivkunnighetens funktion är mycket nära för-
bunden med den sociala och kulturella kontexten. För en närmare belysning 
av läs- och skrivkunnighetens janusansikte anknyts här till teoribild-
ningen kring drivkrafterna bakom utbildningsinsatsernas utbredning. Läs-
och skrivkunnigheten kan inte betraktas som isolerade företeelser, utan 
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måste analyseras i relation till övriga historiska och utbildningshisto-
riska frågeställningar. 

När det gäller orsakerna till utbildningens expansion föreligger en viss 
brist på övergripande t e o r i b i l d n i n g . ^ Få forskare har ställt upp mera 
generella teorier och modeller, utan vanligen har man nöjt sig med en 
historisk partikularism eller empirisk eklekticism (Craig 1981:156f). 
Tillväxten av utbildningsinsatserna är nämligen ett forskningsområde som 
har varit föremål för varierande teoretiska ansatser. Det finns anledning 
att i anslutning till Craigs (1981:157ff) systematisering av de använda 
analysmodellerna lyfta fram några huvuddrag (jfr även Ramirez - Meyer 
1980:371ff). 

De använda hypoteserna är i flertalet fall av ekonomisk karaktär och 
utvecklade med hänsyn till industrisamhället och avser främst det moderna 
utbildningssamhällets expansion.Ofta är hypoteserna motsägelsefulla 
och ibland oförenliga. I syfte att åstadkomma större reda, försöker Craig 
peka på förhållanden och samband som anger förutsättningarna för de olika 
hypoteserna. Detta görs huvudsakligen genom distinktionen mellan primary 
och coiporate  actors (Craig 1981:160ff). Olika aktörer har olika motiv 

Sfi 
och syften med utbildning. Detta dubbla aktörsperspektiv kopplar Craig 
(1981:157) samman med en indelning av de använda hypoteserna i sådana som 
inriktar sig på tillhandahållande av utbildning, respektive sådana som 
inriktar sig på efterfrågan.̂ '7 För den förindustriella perioden har in-
tresset koncentrerat sig på den organiserade religionen (kyrkan) och 
staten som aktörer utifrån perspektivet av tillhandahållande av utbild-
ning. Efterfrågesidan har även tillmätts betydelse, delvis utifrån reli-
giösa grunder, delvis utifrån ekonomiska (Craig 1981:169ff). 
Utöver det inomkyrkliga perspektiv som företrätts av fr a kyrkohistorisk 
forskning har svensk utbildningshistorisk forskning tillmätt folkunder-
visningen två huvudfunktioner, som båda är att hänföra till statliga 
eller samhälleliga intressen av att tillhandahålla utbildning.Den 
första funktionen, som varit mycket framträdande inom tidigare forskning, 
sammanhänger med de kvalifikationskrav som föreligger i ett samhälle. Ut-
bildningsinsatserna svarar mot rådande kvalifikationskrav, och när kraven 
förändras sker motsvarande anpassning av undervisningens innehåll. Den 
allmänna folkskolans framväxt betraktas således som en konsekvens av de 
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ökande kvalifikationskrav som industrialiseringen och den agrara trans-
itionen ställde på befolkningen. Bland företrädarna för kvalifikations-
perspektivet finns även förespråkare för uppfattningen om utbildningen 
som ett sätt att kvalificera befolkningen för t ex ökande politisk parti-
cipation. Detta synsätt kan således även tillskriva undervisningen en 
förklarande roll i samhällsutvecklingen. 

Det andra perspektivet betonar istället undervisningens sociala funktion. 
Undervisningen fyller en socialiserande, reproducerande, integrerande 

SQ 
eller kontrollerande funktion. Förändrade eller utökade utbildningsin-
satser betraktas därför som resultat av förändrade eller ökande behov av 
samhällelig kontroll av befolkningen. Framväxten av en allmän folkskola 
uppfattas i detta perspektiv som en konsekvens av de sociala problem som 
proletarisering, urbanisering och industrialisering förorsakade. När 
hemmen inte längre kunde tillgodose samhällets krav på socialisation och 
kontroll av barn och ungdom, tillgreps folkskolan som ett effektivare 
alternativ. 
Dessa två huvudlinjer i den svenska folkundervisningens historia har 
ingående diskuterats och prövats av Bengt Sandin (1986). Sandin finner 
visserligen skäl för båda förklaringsmodellerna, men uppfattar dem likväl 
som bristfälliga och otillräckliga. Utgångspunkten för kritiken är inte 
minst att de anförda förklaringarna endast representerar perspektivet 
uppifrån.  Sandin vill utifrån sina empiriska studier av skolundervisning-
en i stadsmiljöer 1600-1850 komplettera tidigare anförda förklaringar med 
perspektivet  nedifrån,  som bl a inbegriper försörjningsaspekter på de 
fattiga barnens skolgång. De fattigskolor som etablerades i de svenska 
städerna före folkskolan erbjöd nämligen en möjlighet till försörjning. 

En djupare förståelse av läs- och skrivkunnigheten i den svenska folk-
undervisningens historia måste bygga på en analys av undervisningsinsat-
sernas funktion i samhället. Undervisningens innehåll och organisation 
har tjänat också andra syften än att erbjuda goda betingelser för läs-
och skrivförmågans förmedling. Både kvalifikations- och kontrollaspekter 
måste finnas med för en fördjupad insikt i färdigheternas funktion (jfr 
Andersson 1986:15ff, 65ff). Det är även av vikt att observera olika aktö-
rers varierande motiv och i n t r e s s e n . ^ Här förefaller det befogat att 
sammanfattningsvis konstatera med Kaestle (1985:35): 
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We  need much  more  research  on the functions  of  literacy  for  cultural 
consolidation  and, in contrast,  for  the expression  of  alternatives. 

~7 - Möjligheter till fortsatt forskning 

Forskningen kring den svenska läs- och skrivkunnighetens historia har 
redan lämnat väsentliga bidrag till den internationella forskningsutveck-
lingen. Detta gäller inte minst det faktum att moderniseringskonceptet 
inte lyckades finna något stöd i den tidiga svenska läskulturens historia 
med dess från skrivkunnighet fristående läskunnighet, förmedlad på infor-
mell väg inom en kyrklig kontext, oberoende av kön, yrke och urbanise-
ringsgrad. Men också pågående forskning kring texter och läskultur kan ge 
ökad insikt om förutsättningarna för den tidiga europeiska läskulturen. 
Den svenska semilitterata miljön erbjuder särskilt gynnsamma förhållanden 
för studier av läskunnighetens innebörd. Tidsförskjutningen mellan läs-
och skrivkunnighetens spridning i Sverige möjliggör en djupare förståelse 
av de enskilda färdigheternas betydelse. Här krävs inte minst ökade in-
satser för utforskningen av skrivkunnighetens spridning och funktion före 
folkskolan. Sverige äger i sina husförhörslängder en unik förutsättning 
för individbaserade studier, där uppgifter om kunskaper, färdigheter och 
ibland t om bokinnehav kan relateras till socio-ekonomiska variabler på 
olika aggregationsnivåer. 

En viktig aspekt på de två stora folkundervisningskampanjerna i Sverige 
är problemkomplexet kontinuitet-förändring. Pågående forskning undersöker 
nu förhållandet mellan den tidigare muntliga kyrkliga undervisningen och 
den skriftbaserade som blev allmän omkring sekelskiftet 1700. Folkskole-
kampanjen med dess skifte mellan läskulturer i såväl organisatoriskt som 
innehållsligt och tekniskt avseende är inte heller tillräckligt utfors-
kad. Den överlappning mellan de två undervisningstraditioner som Egil 
Johansson (1972) har beskrivit för folkskolekampanjens del torde i lika 
stor utsträckning gälla också den tidiga läskampanjen. Det är just i 
brytningen mellan gammalt och nytt som det specifika i undervisningstrad-
itionernas karaktär och förutsättningar framträder. Här är det aktuellt 
att ställa frågan om sekelskiftet 1800 också innebär en brytning mellan 
den kyrkliga undervisningskampanjen och ett framväxande enskilt skolväsen 
med utökat innehåll. Preliminära resultat pekar i den riktningen. Tidspe-
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rioden mellan de två stora kampanjerna i svensk folkundervisnings histo-
ria behöver en förnyad genomlysning, som förhoppningsvis kan kasta nytt 
ljus även över den nordiska situationen. 

Den breddning av forskningen kring läs- och skrivkunnigheten som skett 
internationellt, där större uppmärksamhet ägnats åt färdigheternas soci-
ala och kulturella kontext, har i svensk forskning framstående företräda-
re. Många frågor kvarstår dock ännu obesvarade. Hur ser t ex kopplingen 
ut mellan läsinnehållets förändring och läsförmågans utveckling? Det 
måste även till ytterligare studier av bokutgivning och läsinnehåll i 
specifika läskulturer. Vilka samband föreligger mellan skrivförmåga, 
litterär offentlighet och samhällsutveckling? Över huvud taget bör läs-
och skrivkunnigheten i den svenska historien analyseras i relation till 
allmänna historiska och utbildningshistoriska frågeställningar. Drivkraf-
terna bakom undervisningsinsatserna liksom undervisningens funktion är 
frågor som inte låter sig nöjaktigt besvara endast utifrån färdigheternas 
historia. En fördjupad analys av olika intressenters motiv på olika nivå-
er utifrån såväl tillhandahållande av som efterfrågan på utbildning kan 
ge en mer nyanserad bild av folkundervisningens historia, även om den 
därmed blir mer motsägelsefull. De analyser som idag föreligger kan komma 
att behöva revideras på olika punkter. Detta torde även bli fallet med 
denna preliminära forskningsöversikt. 
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N o t e r 

1. I de inledande avsnitten används termen läskunnighet  synonymt med eng 
literacy.  Fr om avsn 3 särskiljs läskunnigheten mera konsekvent från 
skrivkunnigheten. Innehållet i begreppet literacy  diskuteras närmare i 
avsn 4. 
2. En omfattande tvärvetenskaplig systematisk bibliografi över "Literacy 
in History" föreligger i Graff 1981. Harvey Graff har även publicerat in-
ternationella forskningsöversikter i mindre format (1979:1-19, 1985, 
1987a:241-255) liksom den imponerande handboken över västerlandets alfa-
betisering, "The Legacies of Literacy" (1987b), som i Houston 1988 äger 
en motsvarighet för Europa 1500-1800. Rab Houston (1983), Tela Zasloff 
(1983) och Carl F Kaestle (1985) har utgivit initierade genomgångar av 
forskningsfältet. Bland mera omfattande recensionsartiklar märks t ex Gee 
1988 och Graff 1987a:100-237, medan ett urval centrala texter föreligger 
i Graff (ed) 1981. 
3. Periodiseringen i form av generationer bygger på Graff 1985 och 
1987a:241-255. Jfr även Lockridge 1974:109. 
4. I Johansson (ed) 1973 behandlas ett flertal aspekter på metodproble-
men. Se även Schofield 1968, Lockridge 1974, Furet - Sachs 1974 och Cres-
sy 1980. 
5. Sandersons resultat skapade debatt om läskunnighetens relation till 
industrialisering och social mobilitet. Se Laqueur 1974, Sanderson 1974 
och Stephens 1977. Anderson - Bowman (1976) har genomfört en nyanserad 
granskning av förhållandet mellan läskunnighet och ekonomisk modernise-
ring. För ytterligare referenser, se Craig 1981:177ff. Uppfattningen om 
sjunkande kvalifikationskrav under industrialiseringens initialfas har 
sedermera styrkts av Field 1980. 
6. Motsvarande distinktion mellan "formel laaseindlaäring, hvor sigtet 
primärt var läsning af 'kendt tekst'" och "aktiv läsning" föreligger i 
Markussen - Skovgaard-Petersen 1981:51f. Skiftet förläggs till 1700-ta-
lets mitt och tillskrivs pietistiska krav på personlig tillägnelse. Också 
Knut Tveit (1981:117) uppfattar övergången från känd till okänd text som 
avgörande, men förlägger denna till 1800-talets mitt. 
7. Resnick - Resnick (1977:384) ser ett generellt mönster mellan en stor 
andel läskunniga i de protestantiska länderna på 1600- och 1700-talen och 
en låg kvalitet på läsförmågan. Deras figur över sambandet mellan kvali-
tet och kvantitet återkommer i Arnove - Graff 1987:22. 
8. Holmgren 1948. Det är möjligt att vi här har att göra med den begyn-
nande övergång från kollektiv till individuell läsfärdighet som Loftur 
Guttormsson (1981:160f) identifierat på Island från omkring år 1750. Jfr 
även Furet - Ozouf 1977:310. För en fortsatt diskussion kring läskultur 
och social kontext, se avsn 5. 
9. Pågående forskning inom HSFR-projektet "Alphabeta varia: Tidiga ABC-
böcker i skilda kyrkotraditioner11, som leds av Egil Johansson. Jfr avsn 
4. 
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10. Däremot hade de två traditionerna delvis olika karaktär. Se t ex Jo-
hansson 1975b:2ff. Jfr även avsn 3 och tablå 1 nedan. 
11. En annan exponent för denna uppfattning är Harvey Graff (1979, 1987a, 
1987b), som i ett antal arbeten drivit samma revisionistiska linje, till 
stor del utifrån de svenska forskningsresultaten. 
12. En fungerande läskultur inbegriper såväl kulturellt och socialt defi-
nierade behov av läskunnighet som pedagogisk påverkan. Johansson 
1977b:15, Heath 1980:125, Andersson 1986:7f. Se vidare avsn 5. 
13. För en belysning av den nya problematiken kan här hänvisas till de 
skiftande bedömningarna av den engelska och kanske framförallt den skot-
ska situationen hos Stone 1969, Sanderson 1972, 1974, Laqueur 1974, 1976, 
1983, Cressy 1980, Houston 1983, 1985, 1987, Thomas 1986 och Stephens 
1987. Skiljelinjerna går bl a mellan hem- och skolundervisning, socio-
ekonomiska och religiösa faktorer, signaturer och faktiska färdigheter. 
För detaljerna i forskningsutvecklingen i övrigt hänvisas till Houston 
1983, Kaestle 1985 och Graff 1987a-b. 
14. Kaestle 1985:33ff. Kaestle löser problemet med literacy  och indust-
rialisering genom att anta ett generellt samband men samtidigt vara öppen 
för sjunkande nivåer under industrialiseringens initialfas. 
15. Tablå 1 bygger på bl a Johansson 1981c:71. 
16. Så skriver t ex Christina Florin (1987:19): "För de flesta lands-
bygdssocknar var skolans införande något helt nytt i jämförelse med den 
kyrkliga hemundervisning som tidigare bedrivits." Också internationellt 
har uppfattningen om hemundervisningens särställning i Sverige blivit 
etablerad. Se t ex Craig 1981:170, Gee 1988:201, Houston 1985:155, 
1988:43, 93 och Graff 1987a:248ff, 1987b:308. Jfr dock Graff 1987b:224ff, 
som i anslutning till Barton 1977 behandlar uppbyggnaden av ett enskilt 
skolsystem före folkskolan. 
17. Således skriver Ingrid Markussen (1988:344) om förhållandena under 
1800-talets första hälft: "I Sverige fandtes naasten ingen skoler, og 
hjemmeundervisningen blev hvert år kontrolleret af de kirkelige myndighe-
der under husforhör." Sandin (1986) har dock bidragit till att göra den 
svenska skolundervisningen i städerna före folkskolan mera känd (se t ex 
Guttormsson 1990:20ff). En sammanfattning av den nordiska forskningen 
föreligger i det nyligen utkomna temanumret av Scandinavian Journal of 
History (15/1) med bidrag av Guttormsson (1990), Markussen (1990) och 
Skovgaard-Petersen (1990). Denna summering av den historiska läskunnig-
hetsforskningens empiriska resultat ansluter i sina huvuddrag till Joki-
pii - Nummela 1981: "... there is on the one hand the pattern of home 
instruction prevailing throughout the period [1600-1800] in Sweden, Fin-
land and Iceland, on the other hand the pattern of school instruction 
adopted by Denmark and Norway." (Guttormsson 1990:21) 
18. Redan 1982 ifrågasatte dock Gunnar Richardsson den skarpa polarise-
ringen mellan de två systemen: "I Jyväskylä mente nogle, at man m. h. t. 
forekomsten af skoler måtte skelne mellem Sverige, Finland og Island på 
den ene side og Danmark og Norge på den anden side. Men der fandtes jo 
ret mange skoler i Sverige för 1842. Det har man en del materiale, der 
viser. Selv om husförhörslängderne er et rigt materiale, er der god grund 
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til ikke at se bort fra andre spörgsmål end dem, de kan give svar på." 
(Degnbol 1984:117). 
19. Pågående forskning inom det HSFR-finansierade projektet "Barnaunder-
visningen före folkskolan: 1812 års uppfostringskommittés enkät", som 
leds av Egil Johansson. Preliminära resultat föreligger i Lindmark 1988, 
1989 och Lindmark - Neib 1989. För städernas del, se Sandin 1986. De 
tidiga sockenskolorna har behandlats i äldre forskning hos t ex Aquilo-
nius 1942 och Sjöstrand 1965. 
20. Egil Johansson, som själv i olika sammanhang uppmärksammat det tidiga 
svenska skolsystemet (fr a 1977c:37), har i sin studie av folkundervis-
ningen under folkskolans uppbyggnadsskede i Bygdeå (1972:123f) urskilt en 
mellanvariant mellan "den egentliga skolundervisningen" och "kyrkans 
folkundervisning", en variant som han kallar "skolans hemundervisning". 
När Johansson (1981c:70) för tiden före folkskolan talar om undervisning 
utan "egentliga skolor" räknas uppenbarligen inte olika mellanvarianter 
till skolundervisningen. Denna terminologi kan ha bidragit till uppfatt-
ningen om hemundervisningens totala dominans inom den svenska folkunder-
visningens historia. Här är det dock av vikt att erinra om den avgörande 
skillnaden mellan skolförekomst och faktisk skolgång (Johansson 1972: 
149ff, 163ff). På denna punkt återstår mycken forskning för tiden före 
folkskolan. 
21. Förhållandena tycks ha varit likartade i Danmark. Markussen - Skov-
gaard-Petersen 1981:22ff. 
22. Här refererar Graff (1987a:246) till Egil Johanssons pågående forsk-
ning kring läskulturen i den kyrkliga kontexten som ett lovande exempel. 
Se t ex Johansson 1986, 1987a. Också Kaestle (1985:36ff) för fram läskul-
turen som ett viktigt forskningsobjekt i "the new history of literacy". 
Se även Houston 1983:280f. 
23. Flertalet av de nya ansatser som Graff förespråkar återfinns redan i 
Lockridge 1974:109-119, där det sammanfattningsvis heter: "It is through 
the Swedish sources that we will look most deeply into the nature of 
literacy in the past." 
24. Denna distinktion mellan läskunnighet och skrivkunnighet är avgörande 
för debatten om den rätta karaktäristiken av Sveriges industriella förut-
sättningar under 1800-talets förra hälft. Lars G Sandberg (1978, 1979, 
1982) hävdar med hänvisning till bl a de höga läsäkunnighetstalen att 
Sverige var "sophisticated". Denna ståndpunkt har satts i fråga av Nils-
son - Pettersson (1990), som istället hypotetiskt tillmäter den tillta-
gande skrivkunnigheten en avgörande betydelse för formeringen av det för 
industrialiseringen nödvändiga humankapitalet. Se vidare bidragen i Tor-
tella 1990. 

25. Goody (1977:152) anför tre huvudsakliga lingvistiska situationer, 1. 
där språket är uteslutande muntligt, 2. där språket är både muntligt och 
skriftligt, 3. där språket endast har skriven form. Den semilitterata 
miljön skulle i Goodys kategorisering kunna betraktas som ett specialfall 
av den andra huvudtypen. 
26. Johansson 1986:89ff, 1987a:139ff. Det skrivna ordet har f ö långt 
fram i tiden behållit den muntliga retorikens stilelement (Ong 1982: 108ff). 
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27. Egan (1987:454ff) framhåller inte desto mindre ett antal särdrag som 
orala kulturer har genom sitt beroende av det mänskliga minnet. "Det 
kollektiva minnet" har ofta mytisk och episk karaktär, där rim, rytm, 
repetition, metaforik m fl stilistiska och mnemotekniska knep underlättar 
memoreringen. Vanligen framförs berättelserna kollektivt under sånglik-
nande, halvt hypnotiska former. Funktionen brukar betecknas som stabili-
serande, samhällsbevarande och bygger på inlevelse och deltagande i grup-
pens gemensamma, selektiva tänkande. Jfr Ong 1980:200f, Havelock 1980: 
90ff. 
28. Se t ex Goody 1977:47ff, 1986, 1987; Ong 1980:199, 1982:36ff, 80ff; 
Suhor 1984:20f och Egan 1987. För en kritisk diskussion se Gee 1988. 
29. Furet - Ouzof (1977:305, 319) tillämpar samma begrepp på den franska 
folkundervisningens historia. Den handskriftstradition som förekom på 
Island skulle också kunna betecknas som restricted  (Guttormsson 1981: 
125ff, 1985:65). Scribner - Gole (1981:238ff) har analyserat skrivkonsten 
i Vai-kulturen i Liberia utifrån samma begrepp. 
30. Det är möjligt att en indelning av skrivkunnighetens funktioner uti-
från termerna reproduktion respektive produktion skulle kunna skapa stör-
re reda i begreppen (jfr Andersson 1986:61ff, 103ff). Skrivkunnighet som 
reproduktiv förmåga skulle då vara liktydig med Olsons archival  resource 
och även omfatta vissa aspekter av Goodys restricted  literacy.  Det senare 
begreppet täcker även en produktiv skrivkunnighet som är begränsad till 
sin spridning i t ex socialt eller geografiskt avseende. Denna dubbelhet 
gör restricted  literacy  vanskligt att använda. Produktiv skrivkunnighet 
skulle inbegripa både Olsons kommunikativa aspekt och den kognitiva sidan 
som förts fram av socialantropologisk och språkpsykologisk forskning (se 
nedan). 
31. Interaktionen mellan text och läsare är ett forskningsområde som här 
lämnas åsido. Det finns dock forskning som framhäver läsprocessen som ett 
avgörande kognitivt moment. Se t ex Otto - White 1982, som behandlar 
läsningens psykologiska förutsättningar och effekter. Elizabeth L Eisen-
stein (1980, 1981:57ff) hävdar även att läsningen av tryckt text påverkar 
tankeprocessen genom hela den tekniska apparat - alltifrån interpunktion 
till rubricering och styckeindelning - som avser underlätta läsningen. 
32. Härvid bör påpekas att den typ av läskunnighet som Odén (1975a:27f) 
kopplar till moderniseringen även inbegriper skrivkunnighet. För Odén 
(1975a:28) handlar det om "förvandllingen av av intellektuellt mottagande 
till intellektuellt produktiva och sändande individer". Processen infal-
ler huvudsakligen under 1800-talets senare hälft. Egil Johansson (1975a: 
40) har i princip anslutit sig till Odéns uppfattning om övergångens och 
tidsperiodens betydelse. Det är oklart i vilken grad skrivundervisningen 
före folkskolans svenskundervisning åstadkom en produktiv skrivförmåga 
(jfr Andersson 1986). 
33. T ex Odén 1975a, Vannebo 1984:5ff, Jokipii - Nummela 1981, Skovgaard-
Petersen 1985. Markussen (1985:19) har således noterat läs- och skrivför-
mågans betydelse för "aktiv deltagelse i både den politiske, kulturelle 
og ökonomiske kamp". Samtidigt påpekar hon att "skrivefardighedens betyd-
ning for den enkeltes deltagelse i denne process er markelig lidt udfors-
ket." 
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34. För en kritisk diskussion, se Goody 1987:211ff. "Looking at the re-
sults as a whole it is perhaps not the general effects of 'literacy' that 
need reassessing as much as the way of measuring those effects." (Goody 
1987:226). Problematiken inbegriper även svårigheten att skilja mellan 
individuella, direkta (unmediated)  och kulturella, indirekta (mediated) 
effekter av skrivandet. För Goody framstår t ex kategorisering, generali-
sering, abstraktion, komplexitet, dekontextualisering och impersonalise-
ring som konsekvenser av literacy,  även om kanske i synnerhet de senare 
är sekundära (mediated)  fenomen (Goody 1987:292f). I Olson - Torrance-
Hildyard 1985 belyses "the nature and consequences of reading and writ-
ing" ur ett antal aspekter. 
35. Bizzell 1986:57f. Coe (1986:297f) indelar skrivprocessen i sex huvud-
faser: motivation,  generation,  drafting,  reformulating,  editing  och pub-
lishing.  Liksom Bizzell betonar Coe processens kaotiska och rekursiva 
karaktär. Det förtjänar påpekas, att studenternas skrivande är ett slags 
high-grade  literacy  som i vissa avseenden skiljer sig från elementary 
literacy  (Winchester 1985:48). 
36. Irmscher, W, Teaching Expository Writing. New York 1979, s 20, cite-
rat efter Gage 1986:26. Gage (1986:25) sammanfattar skrivandets essens 
ännu mera pregnant: "Writing is a process of finding and structuring ideas." 
37. Jarrick visar dock att även andra typer av självbiografier förekom. 
Detta faktum hindrar emellertid inte att skrivkunnigheten kan ha under-
lättat introspektionen hos herrnhutarna i Stockholms brödraförsamling. 
38. Ong 1982:179. Ong (1986:36ff) tillmäter särskiljandet en övergripande 
roll i skrivandets förmåga att strukturera tanken och urskiljer 14 aspek-
ter på skrivandets separerande eller distanserande funktion. 
39. Även de mest uttalade förespråkarna för dikotomiseringen mellan oral 
och litterat kultur varnar för reduktionism, så t ex Ong 1986:35f. 
40. Heath, S B, Literacy and Learning in the Making of Citizens. (Civic 
Education, Pluralism and Literacy). 1986, s 16, citerat efter McLaren 
1988:215. 
41. Bizzell 1986:55, 61ff. Skrivprocessen bland studenter kan uppfattas 
som en socialisationsprocess, där skrivaren gradvis övertar sina läsares 
normer och värderingar, eller som ett sätt att invigas i en specifik 
skriftlig gemenskap. 
42. Uppenbarligen var läseriet förknippat med vissa skrifter, ett speci-
fikt läsinnehåll, men också med en särskild förståelse av det lästa, som 
tog sig uttryck i ett beteendemönster som var säreget för "läsarna". 
Motståndet mot 1810 års katekesutveckling, den dominanta kulturens norme-
rande läsebok, kan tolkas som minoritetskulturens sätt att hävda och 
vidmakthålla sin egen identitet. 
43. Se t ex Altick 1957, Clark 1976, Burke 1978, Davis 1981. För svenskt 
vidkommande kan nämnas Pleijel - Olsson - Svensson 1967, Pleijel 1970, 
Sörbom 1971, Lenhammar 1975, Johannesson 1980 och Qvarsell 1988. Det är i 
första hand olika typer av litteratur och dessas institutionella förut-
sättningar som bokförlag, marknad, bibliotek och övriga spridningsvägar 
till olika läsekretsar, som behandlas. 
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44. Burstedt - Lohmander (1989) har utifrån noteringar i husförhörsläng-
derna undersökt det växlande katekesbruket i Skellefteå 1810-1880. I 
övrigt hänvisas till Egil Johansson 1990 samt pågående forskning kring bl 
a psalmbokens spridning. 
45. Därför blir Luttinens (1981:252) slutsats att "man i fråga om den 
kyrkliga undervisningen i varje fall inte i ordets nutida bemärkelse kan 
tala om någon läskunnighet innan folkskolväsendet infördes". Luttinen 
tolkar därför de sjunkande läsbetygen efter folkskolans införande som ett 
utslag av en skärpt bedömning. I anslutning till Johansson 1972 förefal-
ler det rimligare att tillskriva de sjunkande betygen den faktiska ned-
gång i läskunnighetsnivån som blev en följd av hemundervisningens bort-
fall och etablerandet av en ny läskultur med ny stil och nytt innehåll. I 
detta perspektiv framstår inte den kyrkliga läskunnigheten som alltför 
begränsad. 
46. Margot Deijenberg (1990) har påvisat starka samband mellan barnlitte-
raturens pris, innehåll och stil på 1860-talet. "De enkla små häftena, 
utgivna till lågpris och tryckta med fraktur, innhåller moraliserande 
berättelser med en stark religiös tendens" (1990:23), medan de påkostade 
antikvatrycken närmast svarar mot borgerliga bildningsideal. 
47. I England har den profana litteraturens betydelse framhävts av t ex 
Kenneth Charlton (1987) och Thomas Laqueur (1976). För svenskt vidkomman-
de har Arne Jarrick (1990) svarat för en undersökning av relationen mel-
lan religiöst och sekulariserat i 1700-talets bokutgivning. 
48. Markussen - Skovgaard-Petersen (1981:52) anser sålunda att alfabe-
tiseringsprocessen blir självförstärkande när läs- och skrivkunnigheten 
nått en viss utbredning. "Littersre udgivelser forudsatte laesere, men var 
også selv impulser til laseindlsring. Forventningen om laasekundskaber 
blev den störste tilskyndelse til laaseindlasringen. Den skabte et psykolo-
gisk behov." Jfr även Houston 1988:96ff, där efterfrågan tillmäts en 
avgörande betydelse. 
49. Thomas 1986:97. Läs- och skrivkunnigheten har, som inledningsvis 
(avsn 2) visats, förbundits med ett antal olika funktioner. Många av 
dessa funktioner kan knappast kopplas till literacy  annat än på indirekt 
väg. Detta torde vara fallet med t ex den sekularisering och politisering 
som Peter Burke (1978:288ff) uppfattar som läs- och skrivkunnighetens 
funktioner. I detta avsnitt är syftet inskränkt till en diskussion av 
läs- och skrivkunnighetens funktioner utifrån mera allmänt hållna diko-
tomier som liberating  - constraining  eller progressiv  - konservativ  etc. 
50. Gawthrop - Strauss 1984:51ff. Hansén (I988:52f) tolkar även den 
svensk-finska utvecklingen utifrån detta perspektiv. 
51. Om farhågorna för överutbildning, se t ex 0'Boyle 1970, Runeby 1974, 
Barton 1977 och Burke 1978. 
52. jfr Sandin 1986:49, där Odén och Johansson får representera två hu-
vudriktningar inom forskningen kring äldre folkundervisning i Sverige. 
53. Så skriver t ex Shirley B Heath (1986:16) apropå N Z Davis1 paradox-
ala forskningsresultat från 1600-talets Frankrike: "Printing destroyed 
traditional monopolies on knowledge, and widely disseminated both infor-
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mation and works of imagination. But printing also made possible new 
kinds of control over the people." Enligt Peter Burke (1978:274ff) gav 
spridningen av den tryckta masslitteraturen dödsstöten åt den autonoma 
folkkulturen. Jfr även Houston 1988:232ff. Läskunnighetens dubbla funk-
tion har noterats för svenskt vidkommande av Jarrick (1990:227): "Visst 
ledde ackulturationsprocessen till att många av folket tog ordet till 
sig, men de hade därmed också fått ett vapen som kunde vändas just mot 
den överhet som verkat för dessa människors bildning." Se vidare dis-
kussionen hos Guttormsson 1990:33f. 
54. Beträffande uppkomsten av allmän obligatorisk skolundervisning före-
ligger betydande teoretiska skolbildningar med t ex John Boli och John 
Meyer som företrädare för ett sociologiskt institutionellt samhällsper-
spektiv, där skolans rituella eller symboliska funktion betonas, ett 
perspektiv som av Boli (1990) tillämpats på den svenska folkskolans fram-
växt. Margaret S Archer (1979) och Andy Green (1990) tillämpar ett slags 
weberiansk makrosociologi med tyngdpunkten på interaktionen mellan olika 
intressegrupper. För en närmare presentation, se Englund 1990. 

55. Här kan nämnas konsumtionshypotesen, human  capital-hypotesen, signal-
hypotesen, världssystemhypotesen m fl, som presenteras i Craig 1981:152ff. 

56. Motsvarande uppdelning återkommer hos Sandin (1986) under begreppen 
perspektivet  uppifrån  respektive perspektivet  nedifrån. 

57. Indelningen av förklaringsgrunder utifrån utbuds- respektive efter-
frågeaspekter har tidigare förts fram av Egil Johansson (1975b:lff, 
1977:7f, 1981a:196ff, 1987b:70f) under beteckningen push- och pullfakto-
rer, ett begreppspar som via Cressy (1980:183ff) kommit till användning 
av bl a Gawthrop - Strauss (1984:33), Houston (1985:136ff) och Hansén 
(1988:52ff). Push- och pul1 faktorerna svarar mot de två analysmönster som 
föreligger i den historiska empiri som Egil Johansson har kunnat redo-
visa. I Johansson 1988 används beteckningarna allmän respektive selektiv 
läskunnighet,  i Johansson 1990 mass literacy  respektive selective  lite-
racy  för de två mönstren. Till det senare kan även kopplas termen prag-
matic literacy  (Gawthrop - Strauss 1984:38f med ref) och det av Egil 
Johansson ibland använda uttrycket funktionell  läskunnighet. 

58. Dessa noteringar följer i stor utsträckning Sandin 1986 och Florin 
1987. 
59. Här lämnas nyanserna därhän. En lika omfattande som instruktiv över-
sikt över socialisations- och reproduktionsteorier föreligger i Frykholm 
- Nitzler 1989. Integrationsaspekten har aktualiserats av Odén 1975a för 
folkundervisningens funktion i försvenskningen av Skåne. 

60. I detta sammanhang måste även den pedagogik- och idéhistoriska bak-
grunden beaktas, som t ex för 1700-talets del har fått en inkännande 
genomlysning i Sjöstrand 1973. "The point is that literacy cannot be 
divorced from its social and ideological context" (Houston 1988:233). 
61. Johansson 1973 utgör en tidig inventering av forskningsbehovet, som 
till stora delar fortfarande är aktuell. 

33 



Litteratur 

Altick, R D 
1957 The English Common Reader. A Social History of the Mass Reading 

Public 1800-1900. 3rd ed. Chicago 1967. 
Ambjörnsson, R 
1988 Den skötsamme arbetaren. Idéer och ideal i ett norrländskt såg-

verkssamhälle 1880-1930. Sthlm. 
Anderson, C A - Bowman, M J 
1976 Education and Economic Modernization in Historical Perspective. I: 

Stone 1976, s 3-19. 
Andersson, I 
1986 Läsning och skrivning. En analys av texter för den allmänna läs-

och skrivundervisningen 1842-1982. (Akademiska avhandlingar vid 
Pedagogiska institutionen, Umeå universitet, 20). Umeå. 

Aquilonius, K 
1942 Det svenska folkundervisningsväsendet 1809-1860. (Svenska folksko-

lans historia II). Sthlm. 
Archer, M S 
1979 Social Origins of Educational Systems. London. 
Arnove, R F - Graff, H J 
1987 Introduction. I: Arnove - Graff (eds) 1987, s 1-28. 
Arnove, R F - Graff, H J (eds) 
1987 National Literacy Campaigns. Historical and Comparative Perspec-

tives. New York. 
Barton, H A 
1977 Populär Education in Sweden: Theory and Practice. I: Leith (ed): 

Facets of Education in the Eighteenth Century, s 523-541. (Studies 
on Voltaire and the Eighteenth Century, vol 167). Oxford. 

Bizzell, P 
1986 Composing Processes: An Overview. I: Petrosky - Bartholomae 1986, s 

49-70. 
Boli, J 
1990 Medborgarskapet, samhällsomdaningen, och uppkomsten av det svenska 

folkskoleväsendet. I: Englund 1990, s 25-58. 
Burke, P 
1978 Folklig kultur i Europa 1500-1800. Malmö 1983. 
Burstedt, I - Lohmander, I 
1989 Katekestradition i Skellefteå socken 1810-1880. Statistisk analys 

och förklarande faktorer. C-uppsats i kyrkohistoria, Umeå universi-
tet. 

de Castell, S - Luke, A - Egan, K (eds) 
1986 Literacy, Society and Schooling. A Reader. Cambridge. 

34 



Charlton, K 
1987 "False fonde bookes, ballades and rimes": An Aspect of Informal 

Education in Early Modern England. I: History of Education Quarter-
ly, vol 27, no 4, s 449-471. 

Cipolla, C M 
1969 Utbildning och utveckling. Lund 1970. 
Clark, P 
1976 The Ownership of Books in England, 1560-1640: The Example of Some 

Kentish Townsfolk. I: Stone (ed): Schooling and Society. Studies in 
the History of Education, s 95-111. Baltimore. 

Coe, R M 
1986 Teaching Writing: The Process Approach, Humanism, and the Context 

of "Crisis". I: de Castell - Luke - Egan 1986, s 270-312. 
Craig, J E 
1981 The Expansion of Education. I: Review of Research in Education 9, s 

151-213. 
Cressy, D 
1980 Literacy and the Social Order. Reading and Writing in Tudor and 

Stuart England. Cambridge. 
Davis, N Z 
1981 Printing and the People: Early Modern France. I: Graff (ed) 1981, s 

69-95. 
Degnbol, L (utg) 
1984 Materialer og metoder i historisk - psdagogisk forskning. Rapport 

fra nordisk symposium ved Institut for Dansk Skolehistorie Schaaf-
fergården, Köbenhavn. 4.-5. november 1982. Köpenhamn. 

Deijenberg, M 
1990 Läs vad du får! Om barnlitteraturens vägar till skilda läsargrupper 

i 1860-talets Sverige. (Pedagogiska uppsatser 21). Lund. 
Egan, K 
1987 Literacy and the Oral Foundations of Education. I: Harvard Educa-

tional Review, vol 57, no 4, s 445-472. 
Eisenstein, E L 
1980 The Emergence of Print Culture in the West. I: Journal of Communi-

cation, vol 30, no 1, s 99-106. 
1981 Some Conjectures about the Impact of Printing on Western Society 

and Thought: A Preliminary Report. I: Graff (ed) 1981, s 53-68. 
Engelsing, R 
1973 Analphabetentum und Lekture. Zur Sozialgeschichte des Lesens in 

Deutschland zwischen feudaler und industrieller Gesellschaft. 
Stuttgart. 

35 



Englund, T (red) 
1990 Politik och socialisation. Nyare strömningar i pedagogikhistorisk 

forskning. (Pedagogisk forskning i Uppsala 93). Uppsala. 
Ferdman, B M 
1990 Literacy and Cultural Identity. I: Harvard Educational Review, vol 

60, no 2, s 181-204. 

Field, A J 
1980 Industrialization and Skill Intensity: The Case of Massachusetts. 

I: The Journal of Human Resources, vol XV, no 2, s 149-175. 
Florin, C 
1987 Kampen om katedern. Feminiserings- och professionaliseringsproces-

sen inom den svenska folkskolans lärarkår 1860-1906. (Acta Univer-
sitatis Umensis 82). Umeå. 

Frykholm, C-U - Nitzler, R 
1989 Blå dunster - korn av sanning. En studie av gymnasieskolans under-

visning om arbetslivet. (Akademiska avhandlingar vid Pedagogiska 
institutionen, Umeå universitet, 26). Umeå. 

Furet, F - Ozouf, J 
1977 Reading and Writing. Literacy in France from Calvin to Jules Ferry. 

Cambridge 1982. 
Furet, F - Sachs, W 
1974 La croissance de 11alphabétisation en France XVIII:e-XIX:e siécle. 

I: Annales E.S.C. XXIX, no 3, s 714-737. 
Gage, J T 
1986 Why write? I: Petrosky - Bartholomae 1986, s 8-29. 
Gawthrop, R - Strauss, G 
1984 Protestantism and Literacy in Early Modern Germany. I: Past and 

Present 104, s 31-55. 
Gee, P 
1988 The Legacies of Literacy: From Plato to Freire through Harvey 

Graff. [Rec av Graff 1987b]. I: Harvard Educational Review, vol 58, 
no 2, s 195-212. 

Goody, J 
1968 Restricted Literacy in Northern Ghana. I: Goody (ed) 1968, s 199-

264. 
1977 The Domestication of the Savage Mind. Cambridge 1978. 
1986 The Logic of Writing and the Organization of Society. Cambridge. 
1987 The Interface between the Written and the Oral. Cambridge. 
Goody, J (ed) 
1968 Literacy in Traditional Societies. Cambridge. 
Goody, J - Watt, I 
1968 The Consequences of Literacy. I: Goody (ed) 1968, s 27-68. 

36 



Graff, H J 
1979 The Literacy Myth. Literacy and Social Structure in the Nineteenth-

Century City. New York. 
1981 Literacy in History. An Interdisciplinary Research Bibliography. 

New York. 
1985 The History of Literacy. I: Historical Social Research/Historische 

Sozialforschung 34, s 37-43. Köln. 
1987a The Labyrinths of Literacy. Reflections on Literacy Past and Pre-

sent. London. 
1987b The Legacies of Literacy. Continuities and Contradictions in Wes-

tern Culture and Society. Bloomington. 
Graff, H J (ed) 
1981 Literacy and Social Development in the West: A Reader. Cambridge. 
Green, A 
1990 Education and State Formation. The Rise of Education Systems in 

England, France and the USA. London. 
Guttormsson, L 
1981 Laesefaardighed og folkeuddannelse 1540-1800. I: Jokipii - Nummela 

1981, s 123-191. 
1985 Skrivefsrdighed i et skolelöst samfund (ca 1800-1880). I: Skov-

gaard-Petersen 1985, 49-65. 
1990 The Development of Populär Religious Literacy in the Seventeenth 

and Eighteenth Centuries. I: Literacy in the Nordic Countries 1550-
1900: a Comparative Study. (Scandinavian Journal of History, vol 
15, no 1, s 7-35). Sthlm 

Hansén, S-E 
1988 Folkets språk i folkets skola. Studier i modersmålsämnets mål- och 

innehållsfrågor i den svenska folkskolan i Finland 1866-1927. Åbo. 
Havelock, E A 
1963 Preface to Plato. 2nd ed. Cambridge, Mass. 1982. 
1980 The Coming of Literate Communication to Western Culture. I: Journal 

of Communication, vol 30, no 1, s 90-98. 
1986 The Muse Learns to Write. Reflections on Orality and Literacy from 

Antiquity to the Present. New Haven. 
Heath, S B 
1986 The Functions and Uses of Literacy. I: de Castell - Luke - Egan 

1986, s 15-26. 
Holmgren, J 
1948 Norrlandsläseriet. Studier till dess förhistoria och historia fram 

till år 1830. (Samlingar och studier till Svenska kyrkans historia, 
19). Lund. 

Houston, R A 
1983 Literacy and Society in the West, 1500-1850. I: Social History, vol 

8 no 2, s 269-293. 
1985 Scottish Literacy and the Scottish Identity. Illiteracy and Society 

in Scotland and Northern England 1600-1800. Cambridge. 
1987 The Literacy Campaign in Scotland, 1560-1803. I: Arnove - Graff 

(ed) 1987, s 49-64. 

37 



1988 Literacy in Early Modern Europé: Culture and Education 1500-1800. 
London. 

Inkeles, A - Smith, D H 
1974 Becoming Modern. Individual Change in Six Developing Countries. 

Cambridge, Mass. 
Jarrick, A 
1985 Psykologisk socialhistoria. Sthlm. 
1987 Den himmelske älskaren. Herrnhutisk väckelse, vantro och sekulari-

sering i 1700-talets Sverige. Sthlm. 
1990 Borgare, småfolk och böcker i 1700-talets Stockholm. I: Historisk 

tidskrift 1990/2, s 191-228. Sthlm. 
Johannesson, E 
1980 Den läsande familjen. Familjetidskriften i Sverige 1850-1880. (Nor-

diska museets Handlingar 96). Sthlm. 
Johansson, E 
1972 En studie med kvantitativa metoder af folkundervisningen i Bygdeå 

socken 1845-1873. (Akademiska avhandlingar vid Pedagogiska institu-
tionen, Umeå universitet, 2). Umeå. 

1973 Läskunnighet och folkundervisning i Sverige. Ett forskningsfält och 
dess möjligheter. I: Historisk tidskrift 1973/3, s 92-107. Sthlm. 

1975a Läskunnighet och samhällsförändring. I: Forskning om utbildning 
3/75, s 40-41. Sthlm. 

1975b Läs- och skrivkunnighet i Sverige och Finland. I: Johansson (utg): 
Folkbildning och samhällsutveckling. Pågående projektarbete 1975, 
Pedagogiska institutionen, Umeå universitet, s 1-31. Umeå. 

1977a The History of Literacy in Sweden in Comparison with Some Other 
Countries. (Educational Reports Umeå, nr 12, Pedagogiska institu-
tionen, Umeå universitet). Umeå. 

1977b Är vi på väg mot en ny analfabetism? I: Forskning om utbildning 
2/77, s 6-17. Sthlm. 

1977c Gå i skola hemma. I: Forskning och framsteg 1977/5-6, s 35-39. 
Sthlm. 

1981a Den kyrkliga lästraditionen i Sverige - en konturteckning. I: Joki-
pii - Nummela 1981, s 193-224. 

1981b Kunskapens träd i Norden. I: Jokipii - Nummela 1981, s 263-267. 
1981c Läsundervisningen före folkskolans tillkomst - motiv och metoder. 

I: Remgård - Wengström: Problem och metoder i utbildningshistorisk 
forskning, s 69-78. Lund. 

1986 På läsbräda, mikrokort och dator - eller kyrkolivets böcker i gam-
mal och ny undervisning. I: Föreningen Lärare i Religionskunskaps 
Årsbok 1986, s 89-100. 

1987a Pater Noster i Rafnasill och Alphabeta varia. Eller några av kyrko-
livets tecken. I: Arkivet, Historien, Rörelsen. Sven Lundkvist 60 
år, s 139-144. Sthlm. 

1987b Literacy Campaigns in Sweden. I: Arnove - Graff (eds) 1987, 65-98. 
1988 Problem i studiet av den allmänna läs- och skrivkunnigheten. I: 

Lindberg - Berge (red): Pedagogik som vetenskap - vetenskap som 
pedagogik. Installationsföreläsningar 1910-82, s 199-200. Lund. 

1990 Women and the Reading Tradition around 1700: Examples from Sweden 
and Germany. I: Women and Literacy. Yesterday, today and tomorrow. 
Institutionen för internationell pedagogik, Sthlm. (under utgiv-
ning). 

38 



Johansson, E (ed) 
1973 Literacy and Society in a Historical Perspective - A Conference 

Report. (Educational Reports Umeå, nr 2, Pedagogiska institutionen, 
Umeå universitet.) Umeå. 

Jokipii, M - Nummela, I (red) 
1981 Ur nordisk kulturhistoria. Läskunnighet och folkbildning före folk-

skoleväsendet. XVIII nordiska historikermötet Jyväskylä 1981. Mö-
tesrapport III. (Studia Historica Jyväkyläensia 22,3). Jyväskylä. 

Kaestle, C F 
1985 The History of Literacy and the History of Readers. I: Review of 

Research in Education 12, s 11-53. Washington. 
Laqueur, T W 
1974 Literacy and Social Mobility in the Industrial Revolution in Eng-

land. I: Past and Present, no 64, s 96-107. 
1976 The Cultural Origins of Populär Literacy in England 1500-1850. I: 

Oxford Review of Education, vol 2, no 3, s 255-275. 
1983 Toward a Cultural Ecology of Literacy in England, 1600-1850. I: 

Resnick 1983, s 43-57. 
Lenhammar, H 
1975 Kyrkan och boken. Kyrklig bokförmedling under 1800-talet. I: Kyrko-

historisk Årsskrift 1975, s 156-187. Uppsala. 
Lerner, D 
1958 The Passing of Traditional Society. Modernizing The Middle East. 

2nd ed. New York 1965. 
Lévi-Strauss, C 
1962 Det vilda tänkandet. Lund 1983. 
Lindmark, D 
1988 Barnaundervisningen i Härnösands stift speglad i uppfostringskom-

mitténs enkät 1813. (Scriptum 2). Umeå. 
1989 Präster, patroner och Pro fide. Folkundervisningen före folkskolan 

i Karlstads stift. (Otryckt manus). 
Lindmark, D - Neib, S 
1989 Undervisningen i lappmarken enligt svaren på 1812 års uppfostrings-

kommittés enkät. (Scriptum 16). Umeå. 
Lockridge, K A 
1974 Literacy in Colonial New England. An Enquiry into the Social Con-

text of Literacy in the Early Modern West. New York. 
Luttinen, R 
1981 Läskunnighet och undervisning i Finland före folkskolväsendet. I: 

Jokipii - Nummela 1981, s 225-261. 
1985 Skrivkunnigheten i Finland fram till början av 1900-talet. I: Skov-

gaard-Petersen 1985, s 31-48. 

39 



Markussen, I 
1985 Den danske befolknings skrivefaardighed i 1800-tallet. I: Skovgaard-

Petersen 1985, s 8-19. 
1988 Visdommens larnker. Studier i enevasldens skolereformer fra Reventlow 

til skolelov. Odense. 
1990 The Development of Writing Ability in the Nordic Countries in the 

Eighteenth and Nineteenth Centuries. I: Literacy in the Nordic 
Countries 1550-1900: a Comparative Study. (Scandinavian Journal of 
History, vol 15, no 1, s 37-63). Sthlm 

Markussen, I - Skovgaard-Petersen, V 
1981 Lass eindlasr ing og lassebehov i Danmark ca. 1550 - ca. 1850. I: Joki-

pii - Nummela 1981, s 13-71. 
McLaren, P L 
1988 Culture or Canon? Critical Pedagogy and the Politics of Literacy. 

[Rec av Freire - Macedo: Literacy: Reading the Word and the World]. 
Harvard Educational Review, vol 58, no 2, s 213-234. 

Nilsson, A - Pettersson, L 
1990 Some Hypoteses Regarding Education and Economic Growth in Sweden 

During the First Half of the 19th Century. Paper vid det femte 
nordiska utbildningshistoriska symposiet i Kungälv den 10-12 okto-
ber 1990. 

0'Boyle, L 
1970 The Problem of an Excess of Educated Men in Western Europé, 1800-

1850. I: The Journal of Modern History, vol 42, no 4, s 471-495. 
Chicago. 

Odén, B 
1975a Läskunnighet och samhällsförändring. I: Forskning om utbildning 

1/75, s 17-31. Sthlm. 
1975b Replik [på Johansson 1975a]. I: Forskning om utbildning 3/75, s 41-

42. Sthlm. 
Olson, D R 
1980 On the Language and Authority of Textbooks. I: Journal of Communi-

cation, vol 30, no 1, s 186-196. 
Olson, D R - Torrance, N - Hildyard, A (eds) 
1985 Literacy, Language, and Learning. The Nature and Consequences of 

Reading and Writing. Cambridge. 
Ong, W J 
1980 Literacy and Orality in Our Times. I: Journal of Communication, vol 

30, no 1, s 197-204. 
1982 Orality and Literacy. The Technologizing of the Word. New York. 
1986 Writing is a Technology that Restructures Thought. I: Baumann (ed): 

The Written Word. Literacy in Transition, s 23-50. Oxford. 
Otto, W - White, S (eds) 
1982 Reading Expository Material. New York. 

40 



Parry, M 
1971 The Making of Homeric Verse. The Collected Papers of Milman Parry. 

Oxford. 
Petrosky, A R - Bartholomae, D (eds) 
1986 The Teaching of Writing. (Eighty-fifth Yearbook of the National 

Society for the Study of Education. Part II). Chicago. 
Pleijel, H 
1970 Hustavlans värld. Kyrkligt folkliv i äldre tiders Sverige. Sthlm. 
Pleijel, H - Olsson, B - Svensson, S 
1967 Våra äldsta folkböcker. Lund. 
Qvarsell, R 
1988 Kulturmiljö och idéspridning. Idédebatt, bokspridning och säll-

skapsliv kring 1800-talets mitt. Sthlm. 
Ramirez, F 0 - Meyer, J W 
1980 Comparative Education: The Social Construction of the Modern World 

System. I: Annual Review of Sociology 6, s 369-399. Palo Alto. 
Resnick, D P (ed) 
1983 Literacy in Historical Perspective. Washington. 
Resnick, D P - Resnick, L B 
1977 The Nature of Literacy: An Historical Exploration. I: Harvard Edu-

cational Review, vol 47, no 3, s 370-385. 
Runeby, N 
1974 "Varken fågel eller fisk" Om den farliga halvbildningen. I: Veten-

skapens träd. Idéhistoriska studier tillägnade Sten Lindroth, s 
157-183. Sthlm. 

Sandberg, L G 
1978 Banking and Economic Growth in Sweden before World War I. I: The 

Journal of Economic History, vol 38, no 3, s 650-680. 
1979 The Case of the Impoverished Sophisticate: Human Capital and Swe-

dish Economic Growth before World War I. I: The Journal of Economic 
History, vol 39, no 1, s 225-241. 

1982 Ignorance, Poverty and Economic Backwardness in the Early Stages of 
European Industrialization: Variations on Alexander Gerschenkron's 
Grand Theme. I: The Journal of European Economic History, vol 11, 
no 3, s 675-697. 

Sanderson, M 
1972 Literacy and Social Mobility in the Industrial Revolution in Eng-

land. I: Past and Present 56, s 75-104. 
1974 Literacy and Social Mobility in the Industrial Revolution in Eng-

land. A Rejoinder. I: Past and Present 64, 108-112. 
Sandin, B 
1986 Hemmet, gatan, fabriken eller skolan. Folkundervisning och barnupp-

fostran i svenska städer 1600-1850. (Arkiv avhandlingsserie 22). 
Lund. 

41 



Schofield, R S 
1968 The Measurement of Literacy in Pre-Industrial England. I: Goody 

(ed) 1968, s 311-325. 
1973 Illiteracy in Pre-Industrial England: The Work of the Cambridge 

Group for the History of Population and Social Structure. I: Jo-
hansson (ed) 1973, s 1-21. 

Scribner, S - Cole, M 
1981 The Psychology of Literacy. Cambridge, Mass. 
Selander, S-Å 
1986 Livslångt lärande i den svenska kyrkoförsamlingen. Fleninge 1820-

1890. Uppsala. 
Sjöstrand, W 
1965 Pedagogikens historia, 111:2. Utvecklingen i 

1809-1820. Lund. 
1973 Freedom and Equality as Fundamental Educational 

tern Democracy from John Locke to Edmund Burke. 
undervisningshistoria 129). Sthlm. 

Skovgaard-Petersen, V 
1990 Introduction: Literacy Research. I: Literacy in the Nordic Countri-

es 1550-1900: a Comparative Study. (Scandinavian Journal of Histo-
ry, vol 15, no 1, s 1-6). Sthlm 

Skovgaard-Petersen, V (red) 
1985 Da menigmand i Norden lasrte at skrive - en sektionsrapport fra 19. 

nordiske historikerkongres 1984. Institut for dansk skolehistorie, 
Danmarks Laarerhöjskole. Köpenhamn 

Stephens, W B 
1977 Illiteracy and Schooling in the Provincial Towns 1640-1870: A Com-

parative Approach. I: Reeder (ed): Urban Education in the Nine-
teenth Century, s 27-47. London. 

1987 Education, Literacy, and Society, 1830-70: The Geography of Diver-
sity in Provincial England. Manchester. 

Stone, L 
1969 Literacy and Education in England 1640-1900. I: Past and Present 

42, s 69-139. 
Stone, L (ed) 
1976 Schooling and Society. Studies in the history of Education. Balti-

more. 
Suhor, C 
1984 The Role of Print as a Medium in Our Society. I: Purves - Nile: 

Becoming Readers in a Complex Society. (Eighty-third Yearbook of 
the National Society for the Study of Education. Part I), s 16-46. 
Chicago. 

Sörbom, P 
1972 Läsning för folket. Studier i tidig svensk folkbildningshistoria. 

Sthlm. 

Sverige under tiden 
Principles in Wes-
(Årsböcker i svensk 

42 



Thomas, K 
1986 The Meaning of Literacy in Early Modern England. I: Baumann (ed): 

The Written Word. Literacy in Transition, s 97-131. Oxford. 
Tortella, G (ed) 
1990 Education and Economic Development Since the Industrial Revolution. 

Valencia. 
Tveit, K 
1981 Lesekunne og undervisning för folkskolevesenet. I: Jokipii - Num-

mela 1981, s 87-121. 
1989 Allmugeskolen på austlandsbygdene 1730-1830. 1.3. Skolens utvik-

ling. Oslo. 
Vannebo, K I 
1984 En nasjon av skriveföre. Om utviklinga fram mot allmenn skrivefer-

dighet på 1800-tallet. (Oslo-studier i språkvitenskap II). Oslo. 
Winchester, I 
1985 Atlantans, Centaurians, and the Litron Bomb: Some Personal and 

Social Implications of Literacy. I: Olson - Torrance - Hildyard 
1985, s 34-49. 

Zasloff, T 
1983 Readings on Literacy: A Bibliographical Essay. I: Resnick 1983, s 

155-170. 

43 


