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Daniel Lindmark 
 
 
 
 

Från Bygdeå till Budapest 
30 år av utbildningshistorisk projektforskning 
 
 
Forskningsarkivet vid Umeå universitet är en unik miljö såtillvida att den har vuxit 
fram ur forskningens behov och under hela sin 20-åriga historia har fortsatt att 
utvecklas i mycket nära samverkan med aktiva forskare. Införskaffandet av nya 
källmaterial har nämligen i hög grad styrts av enskilda forskares önskemål. Oavsett om 
materialet har förvärvats i fotokopierad, mikrofilmad eller digitaliserad form, har 
Forskningsarkivets personal alltid arbetat för att hitta effektiva och kreativa lösningar. 
Detta nära samarbete mellan arkivpersonal och forskare har haft en avgörande 
betydelse för arkivforskningens utveckling vid Umeå universitet, både bland forskare 
och studenter. 
 I denna artikel kommer jag att belysa tillkomsten och utvecklingen av Forsk-
ningsarkivet genom att beskriva den utbildningshistoriska projektforskning som inte 
bara drev fram arkivet, utan också fungerade som en viktig motor i verksamheten 
under arkivets första verksamhetsår. Tyngdpunkten i min beskrivning kommer att ligga 
på forskningens tematiska inriktning och huvudsakliga resultat under Forsknings-
arkivets 20-åriga historia, men forskningens betydelse för resursutvecklingen bildar 
likväl ett betydelsefullt inslag, särskilt för tiden före arkivets inrättande. Eftersom ett 
viktigt motiv till Forskningsarkivets tillkomst var att göra kyrkböckerna tillgängliga för 
forskare och studenter, blir det naturligt att inte bara beskriva viktiga delar av 
kyrkboksforskningens utveckling, utan också belysa andra försök att underlätta 
användningen av kyrkböckerna. 
 Flera av de projekt som beskrivs var formellt placerade på Forskningsarkivet, och 
forskningen blev därmed på ett naturligt sätt integrerad i arkivets verksamhet. Närheten 
mellan forskare och arkivpersonal skapade ovanligt gynnsamma förutsättningar för 
projektens materialförsörjning. Under sin löptid bidrog projekten med sina önskemål 
till att bygga upp arkivbeståndet, ibland med delfinansiering av nyförvärv. Men 
projekten har också efter sin avslutning fortsatt att förse Forskningsarkivet med 
material. “Prästprojektet” avkastade sålunda ett stort antal excerpter rörande kyrka och 
skola i lappmarken som nu förvaras vid Forskningsarkivet. “Enkätprojektet” har 
överlåtit kopior av svaren på 1812 års uppfostringskommittés enkät, och inom 
“Koloniprojektet” har Rolf Sjöström bringat samman ett omfattande material som 
kommer att överföras till Forskningsarkivet. Ett arbete har även inletts för att införliva 
“Läskunnighetsprojektets” grundmaterial i Forskningsarkivets samlingar. Ur ett 
historiskt perspektiv framstår detta som särskilt viktigt, eftersom det var erfarenheter 
från det projektet som ledde fram till inrättandet av Forskningsarkivet. 
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Forskargruppens bakgrund, organisation och sammansättning1 
Folkundervisningens historia i Sverige är ett forskningsfält som är nära förknippat med 
professor Egil Johansson vid Umeå universitet. När han började sin yrkesbana 1960 
som församlingspräst, brottades han med Svenska kyrkans undervisningsuppdrag. 
Detta skedde under ett årtionde när de flesta traditionella auktoriteter ifrågasattes, 
inklusive statskyrkan och Luthers lilla katekes. Medan majoriteten av hans 
prästkolleger tog sin tillflykt till modern undervisningsteknologi, sökte sig Egil 
Johansson tillbaka till den kristna undervisningens historiska rötter. Hans upptäckt av 
husförhörslängder i lokala kyrkoarkiv blev en avgörande vändpunkt som bildade 
inledning till en systematisk analys av detta förbisedda källmaterial. Den grund-
läggande uppgiften blev att övertyga skeptiska socialhistoriker och pedagoger om 
kyrkböckernas användbarhet. Egil Johanssons avhandling i pedagogik, som venti-
lerades vid Umeå universitet 1972, demonstrerade på ett övertygande sätt kyrk-
böckernas tillförlitlighet och tillämpade framgångsrikt nya metoder för att kvantitativt 
bearbeta materialet. Därefter kom Egil Johanssons akademiska karriär att ha ett dubbelt 
fokus: å ena sidan att utveckla metoder och resurser för att förbättra tillgången till 
historiska källor, å andra sidan att utveckla forskning kring folkundervisningens 
historia. 1977 blev Egil Johansson professor i pedagogik, en befattning som han 
lämnade 1981 för att leda forskningsenheten vid Demografiska databasen. 1984 utsågs 
Egil Johansson till professor i folkundervisningens historia med placering vid Forsk-
ningsarkivet. Tio år senare överfördes professuren till Institutionen för religionsveten-
skap, där Egil Johansson förblev till sin pensionering 1998. 
 Egil Johansson och hans forskning har presenterats tidigare (Lindmark, 1998a), 
men denna artikel utgör det första försöket att skissera den forskargrupp som Egil 
Johansson ledde under nära tre decennier. Från tidigt 70-tal till sent 90-tal drev Egil 
Johansson ett antal forskningsprojekt som undersökte olika aspekter av folkunder-
visningens historia. Även om många studenter och forskare var inblandade i dessa 
projekt, kom forskningen aldrig att ta sig uttryck i någon permanent struktur. I stället 
kom den informellt organiserade forskargruppen att befrukta olika institutioner, däri-
bland Pedagogiska institutionen, Demografiska databasen, Forskningsarkivet och 
Institutionen för religionsvetenskap. När Egil Johansson flyttade till nya institutioner, 
förde han med sig pågående projekt och initierade ny forskning till stöd för den 
institution där han verkade. Detta stöd manifesterade sig inte minst i de olika 
rapportserier som grundades. Projektgruppens publikationer dominerade Forsknings-
arkivets serier Urkunden och Scriptum samt Alphabeta Varia: Album Religionum 
Umense vid Institutionen för religionsvetenskap. 
 Frånvaron av en formell struktur erbjöd en frihet och flexibilitet som gynnade 
kreativiteten inom forskargruppen. Detta oberoende var en ovärderlig tillgång som 
gjorde det möjligt för gruppen att existera i olika skepnader under nästan tre decennier. 
I längden visade sig dock frånvaron av en fast organisation vara en svaghet, eftersom 
forskargruppen var helt beroende av extern finansiering av sina forskningsprojekt. Den 
allt starkare mångdisciplinära sammansättningen av gruppen var ytterligare en faktor 
                                                 
1 Återstoden av artikeln har publicerats i en engelsk version, “Literacy, Text, Practice, and Culture: 
Major Trends in the Umeå History of Education Research Group, 1972-2002” i Lindmark, 2003a, s. 
11-31. 
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som bidrog till kreativitet och mångfald i forskningen. Men den gemensamma 
tematiska kärnan visade sig samtidigt vara för liten för att skapa en ny ämnesidentitet. 
När Egil Johansson pensionerades 1998, hade forskargruppen redan omformats till ett 
nätverk av oberoende forskare knutna till olika institutioner.  
 Under hela sin verksamhetsperiod deltog forskargruppen i ett ständigt utbyte med 
kolleger i Sverige och utomlands. Ett antal konferenser visade sig bli avgörande för 
utvecklingen av den tidiga läskunnighetsforskningen. Den internationella orienter-
ingen tog ett viktigt steg framåt vid en konferens i Uppsala 1972 (Johansson, 1973), 
och nordiska perspektiv befordrades starkt av Nordiska historikermötet i Jyväskylä 
1981 (Jokipii & Nummela, 1981). Moderna alfabetiseringskampanjer gav nya aspekter 
på den svenska historiska erfarenheten vid 1975 års Literacy Symposium i Persepolis, 
Iran. I sin rapport från konferensen identifierade Egil Johansson (1976b) ett antal 
områden där historia och nutid hade starka beröringspunkter. Detta gällde bland annat 
betydelsen av systematiska insatser, ideologiska komponenter och familjens engage-
mang för en framgångsrik alfabetisering. 
 Forskargruppen var särskilt mångdisciplinär under den senare perioden, 1986–
2002. Pedagoger, historiker, teologer och språkvetare deltog i olika projekt som 
anställda eller associerade medlemmar. Vid sidan av det intensiva utbytet inom 
gruppen mellan individuella forskare och projekt kom flera tvärvetenskapliga nätverk 
att bli av stor betydelse. I Barentsregionen samlade två olika nätverk forskare från 
Norge, Sverige, Finland och Ryssland inom samisk (Kvist, 1995; Finstad m.fl., 1997; 
Sköld, 2002) och religionsvetenskaplig forskning (Anderzén & Kristiansen, 1998; 
Anderzén, 1998). The International Standing Conference for the History of Education 
var en annan viktig arena för inspiration och utbyte av forskningsresultat (Anderzén, 
1995; Lindmark, 1998b, 1999a, 2001a; Sjöström, 2001). 1993 utsågs Egil Johansson 
att leda en forskningskommitté om etno-religiös tematik vid Forskningsrådsnämnden. 
Kommittén organiserade seminarier och initierade ny forskning, och flera medlemmar 
av forskargruppen i Umeå kom att engagera sig i dess verksamhet (Forsgren, 1997; 
Junefelt & Peterson, 1998).  
 
Urval och disposition 
Denna översikt kommer inte att omfatta all den forskning som utfördes av Egil 
Johansson och hans forskargrupp. Urvalet av projekt, teman och publikationer har 
vägletts av deras relevans för utbildningshistoria, särskilt religionsundervisningens 
historia. Med tiden fick forskningen en allt tydligare inriktning mot kyrkostudier, 
särskilt på folklig nivå, där kyrkböckerna tjänade som den minsta gemensamma 
nämnaren. Men även sådana teman som kyrkosed och kyrkorum var nära kopplade till 
pedagogiska aspekter på kyrkans verksamhet. Kyrkosedens historia tilldrog sig särskild 
uppmärksamhet. Dop- och nattvardssed blev föremål för särskilda undersökningar, 
men ibland införlivades dessa teman i bredare utbildningshistoriska studier (Johansson, 
1983, 1997; Anderzén, 1996; Bäckström 1999; Lindmark, 2002). Kyrkorummet som 
social och sakral arena var ytterligare ett annat tema med uppenbara pedagogiska 
dimensioner som Egil Johansson ägnade stort intresse. Denna översikt kommer dock 
att fokusera på huvudtemat, utbildningshistoria, men inte ens inom detta fält görs 
anspråk på fullständighet. Detta är särskilt fallet med referenserna till projektens 
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resultat. I regel begränsas referenserna till slutrapporter och bidrag av mera särpräglad 
karaktär. Internationella publikationer har vidare fått företräde framför inhemska. 
 Presentationen av forskargruppen följer en kombinerad tematisk och kronologisk 
disposition. Gruppens historia indelas i två perioder, där den första täcker skapandet av 
de viktigaste resurserna för att tillhandahålla källmaterial från 1972 till 1985. Medan 
tillkomsten av Forskningsarkivet 1983 bildar den organisatoriska slutpunkten för den 
första perioden, är det “Prästprojektet”, som från 1986 var placerat på Forsknings-
arkivet, som utgör startpunkten för den andra tidsperioden. Detta projekt avkastade inte 
bara rika forskningsresultat, utan var om möjligt ännu mera framgångsrikt som 
initierare av nya projekt. Nya grenar växte ut i olika riktningar från denna nordliga 
stam, grenar som slutligen kom att täcka många etniska och konfessionella gruppers 
utbildningshistoria i olika delar av världen. Denna internationalisering utgör ett 
huvudtema i presentationen tillsammans med utvecklingen av läskunnighetsforsk-
ningen från läskunnighetskvoter till sociala praktiker och text- och bokhistoria.  
 
Från disputation till databas  
1972 disputerade Egil Johansson vid Pedagogiska institutionen vid Umeå universitet. 
Doktorsavhandlingen var inriktad på metodologiska aspekter på de svenska kyrk-
böckerna (Johansson, 1972). I en undersökning av folkskolans införande i Bygdeå 
socken i Västerbotten demonstrerade Egil Johansson hur husförhörslängderna kunde 
användas systematiskt i kvantitativ forskning. Individuella befolknings- och kunskaps-
data analyserades på aggregerad nivå, och avancerade statistiska metoder användes för 
att beräkna korrelationer mellan olika variabler. Empiriskt visade avhandlingen hur 
övergången från informell hemundervisning till formell skolundervisning var en lång 
process som inbegrep vissa mellansteg. Under lång tid var parallella utbildningssystem 
i funktion. Denna övergångsfas i den svenska utbildningshistorien kom att ägnas 
förnyat intresse två decennier senare, när 1842 års folkskolestadga firade sitt 150-
årsjubileum (Johansson, 1991a, 1993; Lindmark, 1993a). 
 Den banbrytande metod som Egil Johansson utvecklade i sin avhandling resul-
terade i ett forskningsprojekt om läskunnighet och folkundervisning i Västernorrland 
1750–1860 med fokus på Tuna socken.2 Inom kort omdefinierades dock “Tuna-
projektet” till att bilda embryot till Demografiska databasen (DDB), som formellt 
grundades 1973. Med utgångspunkt i Tuna socken digitaliserade DDB kyrkböcker från 
sju olika församlingar i ett pilotprojekt. Idag har tre större regioner införlivats i DDB 
(Skellefteå, Sundsvall och Linköping), och en fjärde region är under bearbetning (det 
samiska området). 
 DDB har utvecklats till en nationell resurs med många internationella användare. 
Huvuddelen av forskningen har utförts inom historisk demografi, där den demo-
grafiska och epidemiologiska transitionen under 1800-talet har tilldragit sig särskilt 
intresse. Trots att husförhörslängden utgör DDB:s grundläggande källa, har pedagog-
iska aspekter sällan utvecklats på DDB:s material (Gerger & Hoppe, 1980; Selander, 
1986). 

                                                 
2 ”Läskunnighet och folkundervisning i Västernorrland 1750-1860 enligt kyrkans förhörslängder och 
parallella källor”, finansierat av Riksbankens Jubileumsfond (RJ) och lett av Egil Johansson. 
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 Att bygga en fullskalig databas med information från många församlingar och 
olika typer av källmaterial – husförhörslängder, födelse- och dopböcker, död- och 
begravningsböcker, lysnings- och vigselböcker, in- och utflyttningslängder etc. – 
visade sig vara en komplicerad och tidskrävande process. Även när de första 
församlingarna var tillgängliga för forskning, lade den storskaliga datorteknologin 
hinder i vägen för en bredare användning av DDB:s material. I syfte att göra 
kyrkböckerna tillgängliga för en större allmänhet startade Egil Johansson 1981 ett 
projekt som syftade till att utveckla redskap för kyrkböckernas användning inom 
grundskolan.3 Programvara skräddarsyddes för att möjliggöra för skolklasser att bygga 
sina egna databaser i persondatorer; läroböcker skevs för att presentera kyrkböckernas 
värld; i speciella program tillhandahölls kyrkboksdata för att demonstrera källornas 
rikedom, t.ex. bänkdelningen i Tuna socken 1820 (Johansson, 1984, 1985; Grensjö, 
1986).  
 
Från läskunnighet till mikrokort 
1975 startade Egil Johansson ”Läskunnighetsprojektet”, som var inriktat på alfa-
betiseringsprocessen i det tidigmoderna Sverige.4 Med hjälp av ett slumpmässigt urval 
församlingar från hela landet kunde Egil Johansson och hans medarbetare kartlägga 
alfabetiseringens regionala variationer. Genom att sortera församlingsborna i de äldsta 
förhörslängderna i ålderskohorter utvecklade Egil Johansson en metod för att spåra den 
folkliga läsförmågan tillbaka till dess första början i mitten på 1600-talet. 
 ”Läskunnighetsprojektets” teoretiska ramverk utgjordes av push- och pull-
faktorerna. Inspirerad av emigrationsforskningen tillämpade Egil Johansson push-
begreppet på läskunnighetskampanjen, medan folklig efterfrågan tolkades i termer av 
pull. Till push- och pull-faktorerna kopplades skilda färdigheter och undervisnings-
situationer. Läsförmågan spreds genom den kyrkliga läskunnighetskampanjen, och 
hemundervisning under prästerlig kontroll skapade allmän läskunnighet oberoende av 
kön, yrke och bostadsort. Skrivkunnigheten var däremot begränsad till stadsmiljö, där 
framtida köpmän och hantverkare gick i skola för att erhålla redskap som var nöd-
vändiga i deras kommande yrkesutövning (Johansson, 1977, 1981a, 1987a, 1988a). 
 Genom att skilja mellan läsning och skrivning utmanade Egil Johansson det 
dominerande läskunnighetsbegreppet, enligt vilket läsning och skrivning var hårt sam-
mankopplade och intimt förknippade med 1800-talets modernisering och allmänna 
folkskola. Egil Johansson demonstrerade att läskunnighet kunde vara ett tidigmodernt 
fenomen styrt av religiösa mål och spritt genom hemundervisning. I ett försök att rädda 
förbindelsen mellan läskunnighet och modernisering valde vissa forskare att i den 
följande debatten definiera tidig svensk läsförmåga som en begränsad, passiv läsning 
till stöd för utanläsningen. Enligt denna tolkning var tidigmodern religiös läsförmåga 
totalt annorlunda än den aktiva läsning av okänd text som uppammades av folkskolan 
på 1800-talet. Genom att acceptera tidig religiös läsning som helt jämförbar med 
moderna färdigheter valde andra forskare att överge det postulerade sambandet mellan 
läskunnighet och modernisering. 

                                                 
3 ”Människan i samhällsomvandlingen”, finansierat av Skolöverstyrelsen och lett av Egil Johansson. 
4 ”Folkbildning och samhällsutveckling”, finansierat av RJ och lett av Egil Johansson.  
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 “Läskunnighetsprojektet” var emellertid inte begränsat till tidigmodern läsning, 
utan behandlade också skrivkunnighetens genombrott på 1800-talet. Sambandet mellan 
skrivkunnighet och skolundervisning kunde påvisas genom analys av skolstatistik och 
folkräkningar samt uppgifter om straffångar och beväringar (Johansson, 1975, 1976a, 
1977, 1981b; Schelin, 1978). Den tilltagande folkbildningen kunde även avläsas i 
demokratiseringen av den högre utbildningen. Läroverket undersöktes med hänsyn till 
studentrekrytering och implementering av nya läroplaner (Hoas, 1987).  
 Egil Johanssons forskning tog sin utgångspunkt i den svenska historiska erfaren-
heten. I sina första studier placerade han svenska kyrkböcker och svensk utbildnings-
historia i fokus för intresset. Den första komparativa ansatsen utvecklades inom 
”Läskunnighetsprojektet”, där svenska läs- och skrivkunnighetskvoter relaterades till 
internationella data, huvudsakligen från Europa. I ”Läskunnighetsprojektets” kölvatten 
utfördes även studier av Etiopiens alfabetisering, där Egil Johanssons metod att 
kvantifiera utbildningsdata och sociologiska data på individnivå framgångsrikt tilläm-
pades på undervisningen i ett utvecklingsland (Sjöström & Sjöström, 1982; Sjöström, 
1986, 1993). De etiopiska studierna gav belägg för lärarens avgörande betydelse, men 
mera förvånande var resultat som indikerade att läsundervisning på elevernas andra-
språk inte var ett sådant handikapp som hade kunnat förväntas. 
 Ännu mera systematiskt tillämpades det komparativa perspektivet på de nordiska 
länderna. I Sverige-Finland baserades folkundervisningen på hemundervisning, medan 
1739 års skolförordning engagerade klockarna som lärare i Danmark-Norge. I motsats 
till i Danmark-Norge spelade prästerskapet en viktig roll i folkundervisningen i 
Sverige-Finland, i synnerhet det lägre prästerskapet (Jokipii & Nummela, 1981; 
Johansson, 1981c). 
 Läskunnighetsforskningen var dock inte begränsad till historiska aspekter. Utvär-
deringen av den etiopiska alfabetiseringskampanjen utgör den mest omfattande studien 
av modern läs- och skrivkunnighet, men metoder och material i den svenska skolans 
läs- och skrivundervisning blev också föremål för en större undersökning (Andersson, 
1986). Egil Johansson behandlade även västvärldens problem med sjunkande läs-
kunnighetstal, det s.k. post-literacy-problemet, i en kritisk utvärdering av studier av 
elevers läsförmåga (Johansson, 1979).  
 Precis som fallet var med ”Tunaprojektet”, kom även ”Läskunnighetsprojektet” 
att få spin off-effekter på forskningsteknologi. Sedan 1950-talet hade svenska kyrk-
böcker varit tillgängliga på mikrofilm, men den omfattande användningen av husför-
hörslängder i ”Läskunnighetsprojektet” demonstrerade tydligt begränsningarna i film-
rullsteknologin. Filmrullarna existerade i få kopior där varje rulle täckte flera volymer 
kyrkböcker, vilket skapade irriterande köproblem för användarna. Därför startade Egil 
Johansson 1981 ett projekt för att konvertera filmrullarna till mikrokort, Svensk arkiv-
information (SVAR). Mikrokorten medgav mera specifika beställningar, och korten 
var enkla att kopiera och distribuera. För att göra kyrkböckerna tillgängliga på detta 
nya medium för forskare och studenter vid Umeå universitet lämnade Egil Johansson 
sin tjänst som forskningsledare vid DDB för att skapa en ny institution, Forsknings-
arkivet, som inrättades 1983. Följande år inordnades SVAR under Riksarkivet, där 
SVAR idag bildar en särskild organisatorisk enhet för produktion och distribution av 
mikrokort. 
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Från svenska till internationella perspektiv –  den multi-etniska linjen 
1986 sjösatte Egil Johansson och Sten Henrysson ett forskningsprojekt om det norr-
ländska prästerskapets pedagogiska funktion före folkskolans genomförande, ”Präst-
projektet”. (Henrysson, Alm, Forsgren & Johansson, 1993).5 Detta projekt blev start-
punkten för en forskargrupp som i närmare 15 års tid engagerade ett tiotal forskare i 
olika projekt. ”Prästprojektet” rörde sig inom två skilda kulturella landskap, geograf-
iskt, socioekonomiskt och etno-religiöst. I det samiska området komplicerades under-
visningsinsatserna av de renskötande samernas nomadiska livsstil. Samernas religion 
och språk reste speciella hinder för den kristna undervisningen. Det andra under-
sökningsområdet bestod av jordbruksbygden i Övre Norrlands kustförsamlingar 
(Johansson, 1988b). Särskild uppmärksamhet ägnades åt den regionala rekryteringen 
av prästerskapet via Piteå trivialskola (Lindmark, 1990). 
 I “Prästprojektet” togs de etniska dimensionerna av den svenska folkunder-
visningen upp till behandling. Sameskolans funktion analyserades genom studier av 
läroplaner, läroböcker, elevrekrytering, skolgång och framtida karriär. I rapportserien 
Scriptum publicerades specialundersökningar av sameskolorna i Jokkmokk (vol. 9, 14), 
Föllinge (vol. 17), Arjeplog (vol. 18, 21), Jukkasjärvi (vol. 24-25), Åsele (vol. 30, 33) 
och Gellivare (vol. 31). Språket blev en kärnfråga vid analysen av den samiska 
undervisningen. Sedan kyrkan hade misslyckats med att rekrytera samer till präster i 
det samiska området, valde de kyrkliga myndigheterna att stödja söner till präster som 
var verksamma bland samerna. Den selektiva stipendiepolitiken gynnade uppkomsten 
av ett fåtal stora prästsläkter som i flera generationer var verksamma bland samerna. 
(Fröjd & Olsson, 1989; Henrysson, 1989). Den samiska och finska kyrko- och under-
visningslitteratur som användes i sameundervisningen blev föremål för särskilda 
undersökningar (Forsgren, 1988, 1990). Åtskillig uppmärksamhet ägnades åt det 
faktum att finska valdes som undervisningsspråk i Torne lappmark. Det samiska 
skriftspråket byggde på sydsamiska dialekter, och även om det s.k. sydsamiska bok-
språket modifierades på 1740-talet och införlivade mera nordliga drag, var det ändå 
inte begripligt i så nordliga områden som Torne lappmark. Utbildningsinsatserna och 
deras resultat i Torne lappmark blev grundligt genomlysta i en undersökning som 
kvantifierade individbaserad information från kyrka och skola i Jukkasjärvi församling 
1744-1820 (Anderzén, 1992, 2003). 1766 inleddes en period av intensiv alfabetisering 
som ledde till en närmast allmän läskunnighet på finska vid sekelskiftet. Det finska 
språkets betydelse som lingua sacra i den læstadianska väckelsen uppmärksammas i 
aktuell forskning om de læstadianska missionsskolorna i norra Sverige 1848–1861. 
Denna skolform var avgörande för spridningen av väckelsen, men samtidigt fördröjde 
den implementeringen av 1842 års folkskolestadga (Anderzén, 2001, 2002). 
 Samisk undervisning följdes även upp i ett forskningsprojekt som inriktade sig på 
1900-talets första hälft.6 De svenska attityder gentemot samerna som kom till uttryck i 
samtida forskning och skolpolitik ägnades särskild uppmärksamhet (Henrysson & 
Flodin, 1992a, 1992b; Henrysson 1993). Evolutionsteorierna från sekelskiftet 1900 om 
                                                 
5 “Prästen som folkuppfostrare. Prästens roll i norrländskt samhällsliv före folkskolans genom-
förande”, finansierat av RJ och lett av Sten Henrysson. 
6 “Sameskolans historia 1900-1950”, finansierat av RJ och lett av Sten Henrysson. 
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mänsklighetens utveckling genom hierarkiskt ordnade kulturella stadier urskildes som 
en bärande idé bakom 1913 års nomadskola, den mest inflytelserika formen av modern 
sameundervisning. Nomadskolan syftade till att behålla de renskötande fjällsamerna på 
deras kulturella nivå genom att erbjuda en undervisning som inte verkade i 
civiliserande riktning. Bofasta samer som övergått till andra näringar skulle däremot 
bli helt assimilerade i den svenska majoritetskulturen genom den svenska folkskolan. 
Samtidigt reserverades de samiska minoritetsrättigheterna till land och vatten för de 
“äkta” samer som ägnade sig åt den nomadiska renskötseln.  
 Språkförhållandena i det samiska området blev en huvudfråga även i “Koloni-
projektet”.7 Den språkvetenskapliga undersökning som genomfördes i projektet kom 
dock att inriktas på de attityder gentemot samerna som kom till indirekt uttryck i 
topografiska beskrivningar och missionsskildringar (Forsgren, 1996, 1999a, 2000). I 
det samiska området tjänade undervisningen en integrerande funktion genom att 
kolonisera de koloniserades själar (Lindmark, 2000b). “Den koloniala läroplanen” 
(colonial curriculum) var ett koncept som kom att få stor betydelse inom projektet, 
sedan det först tillämpats på det karibiska undersökningsområdet (Sjöström, 2000). 
Vissa begränsade färdigheter, grundläggande normer och lämpliga dygder skulle över-
föras genom undervisning i religion och moral, ibland kompletterad med läsunder-
visning och yrkesutbildning. Etnisk, språklig och religiös mångfald var tematik som 
dominerade projektet, som inbegrep tre områden för svenskt kolonialt intresse. I den 
amerikanska diasporan på 1700-talet, företedde undervisningen bland Nya Sverige-
ättlingarna en utveckling från konfessionell svensk-luthersk undervisning via 
pietistiskt-luthersk omvändelsekristendom till allmän medborgerlig bildning 
(Lindmark, 2000c, 2003b). Denna sekularisering försiggick parallellt med en amerika-
niseringsprocess, såtillvida att svenska språket övergavs som undervisningsspråk redan 
under den andra fasen. I den karibiska kolonin Saint-Barthélemy kännetecknades 
skolundervisningen av “kantonisering” under den svenska överhögheten (1784-1878). 
Protestantisk, engelskspråkig undervisning erbjöds i Gustavia, öns kommersiella och 
administrativa centrum, medan den jordbrukande landsbygdsbefolkningen erhöll 
fransk-katolsk skolundervisning (Sjöström, 2000, 2001, 2002, 2003). 
 Etniska frågor togs även upp i det baltiska området, där Sverige etablerade 
besittningar under tidigmodern period. I ett forskningsprojekt om sociala och politiska 
förhållanden under den svenska stormaktstiden undersöktes utbildningsinsatser i 
Estland och Livland. Särskild uppmärksamhet ägnades åt införandet av ett skolsystem i 
Estland samt funktionen av “Forselius Seminar”, en kortlivad skola i Dorpat som 
införde lärarutbildning (Põldvee, 2000; Aarma, 1993). Jämfört med situationen i 
Sverige framstår utbildningsinsatserna i Estland vid 1600-talets slut som anmärknings-
värda. Ur ett regionalt perspektiv var de emellertid inte helt unika; ett liknande system 
inrättades i den lettiska delen av Livland. 
 

                                                 
7 ”Utbildning och kolonialism. Svenska undervisningsprojekt i Lappland och Nya Världen under 
1700- och 1800-talen”, finansierat av RJ och lett av Egil Johansson.  
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Från läskunnighetskvoter till läsning och skrivning som sociala praktiker 
På 1970-talet ägnade sig den historiska läskunnighetsforskningen åt frågor kring 
färdigheternas spridning. Genom att bearbeta massdata med kvantitativa metoder 
försökte forskare etablera samband mellan läskunnighet och social utveckling. När 
Egil Johansson publicerade sina resultat om tidigmodern läskunnighet i det agrara 
Sverige som saknade alla tecken på modernisering, stod den tidiga och massiva 
alfabetiseringen av Sverige i stark kontrast till det allmänna mönstret i Västerlandet. 
Genom att utmana moderniseringsteorin bidrog den svenska alfabetiseringen till ett 
ökat intresse för läs- och skrivkunnighetens funktion i olika social och kulturella 
miljöer. 
 I själva verket var det Egil Johansson själv som ledde forskningen i den nya 
riktningen. I fallstudier om användningen av den religiösa läskunnigheten kunde han 
demonstrera hur läsningen i det tidigmoderna Sverige var intimt förknippad med 
bruket av särskilda texter i den allmänna gudstjänsten, i husandakten och i kristen-
domsundervisningen (Johansson, 1986, 1987b, 1991b, 1991c). På 1980-talet utveck-
lades Egil Johanssons forskning till kristendomsundervisningens texthistoria. Denna 
linje följdes upp i ett forskningsprojekt om barnundervisningen före folkskolan.8 I 
detta “Enkätprojekt” analyserades hustavlans spridning och funktion som text i 
folkundervisningen. Hustavlan användes flitigt vid sekelskiftet 1800, när 
folkundervisningen uttryckligen skulle fylla en integrerande funktion i ett föränderligt 
samhälle (Lindmark, 1993b). Denna textforskning fick även en språklig vinkling i en 
analys av upplysningsbegreppet i pedagogiska texter från samma tid (Lindmark, 1995a). 
 I samma projekt kompletterades “Läskunnighetsprojektets” resultat om den 
svenska alfabetiseringen med en analys av skrivundervisning och skrivförmåga före 
folkskolan (Lindmark, 1994). Undersökningen visade att skrivundervisningen kunde 
fylla både kvalificerande och ideologiska funktioner. Egil Johanssons pull-mönster 
bekräftades såtillvida att skrivkunnigheten på landsbygden var nära förknippad med 
jordbrukets kommersialisering. De tidigaste sockenskolorna inrättades i regioner med 
marknadsorienterad produktion, och skrivundervisning efterfrågades nästan uteslut-
ande av bondsöner. Föreskrifterna i skrivundervisningen erbjöd emellertid inte bara 
mallar för formella ekonomiska och juridiska dokument, utan förmedlade också 
ideologiska budskap. De inpräglade borgerliga dygder som självkontroll, flit, 
anspråkslöshet och medborgerliga plikter.  
 Läs- och skrivkunnighetens sociala praktiker har undersökts mera djupgående i 
lokala studier. Det radikala nyläseriet i Övre Norrland vid 1800-talets början utgjorde 
en exklusiv läskultur som hölls samman av en gemensam hållning till läsningens 
innehåll, organisation, syfte och funktion. Eftersom läsarna fördömde alla andra böcker 
än Luthers skrifter och de gamla kyrkliga böckerna, kan rörelsen betecknas som en 
textgemenskap. Men väckelsen kan också betraktas som en tolkningsgemenskap, 
eftersom förståelsen av Luthers skrifter på vitala punkter avvek från kyrkans 
auktoriserade tolkning (Lindmark, 1999b, 1997, s. 55-83). 
                                                 
8 “Barnaundervisningen före folkskolan. 1812 års uppfostringskommittés enkät”, finansierat av 
Humanistisk-samhällsvetenskapliga forskningsrådet (HSFR) och lett av Egil Johansson. Ambitionen 
att göra källmaterial tillgängligt tog sig uttryck i publicering av svaren från Norrland i serien 
Urkunden, nr 2-6 och 8. 
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 Den speciella byabönstraditionen skapade läsgemenskaper i huvuddelen av Övre 
Norrlands byar. Byarna valde lekmän att leda en förenklad variant av sockenkyrkans 
gudstjänst med läsning av föreskrivna böner och bibeltexter samt uppläsning av en 
predikan ur en godkänd postilla. Denna tradition inte bara ökade sammanhållningen 
inom byarna, utan knöt också nybyggarbyar till deras moderbyar när kolonisationen tog 
fart på 1800-talet. Invånarna i dylika “satellitbyar” fortsatte att bevista byabönen i 
moderbyn, tills byn hade blivit tillräckligt stor för att hålla sin egen byabön. På sina 
ställen kunde byabönen alternera mellan två eller tre byar, och i vissa fall fungerade 
högt respekterade “läspräster” som kringresande bönledare (Hansson, 1996). Byaböns-
traditionen infördes även bland samerna. Postillor spreds och samiska skolelever fick 
träning i att hålla byabön (Anderzén, 1993) . 
 Bland svenskarna i det koloniala Amerika blev den religiösa litteraturen viktig i 
den etniska “väckelse” som ägde rum vid sekelskiftet 1700. Från 1680-talet hade 
svenska nybyggare blivit utsatta för press från nya immigranter som ifrågasatte 
svenskarnas rätt till jordinnehav och religionsutövning. Att manifestera sin svenskhet 
genom svensk undervisning och lutherskt församlingsliv blev ett sätt för svenskarna i 
Amerika att hävda de rättigheter som de erhållit som svenskar vid kapitulationen under 
holländare och engelsmän. Efter hänvändelse till de svenska myndigheterna blev 
svenskarna i den amerikanska diasporan rikligt försedda med religiös litteratur i fem 
större leveranser mellan 1697 och 1720. Böckernas ankomst hälsades med stor 
entusiasm och ledde till intensiv läsaktivitet (Lindmark, 2001a). 
 Studiet av läskunnighetens sociala praktiker var dock inte inskränkt till böckernas 
spridning och läsningens funktion. Särskilda forskningsprojekt om det första svenska 
traktatsällskapet kom även att ge utrymme för forskning om produktionen av den 
folkliga litteraturen. “Berättelseprojektet” och “Exempelprojektet” fokuserade på 
produktionen av den religiösa exempelberättelsen inom Samfundet Pro Fide et 
Christianismo under perioden 1771–1780, det första decenniet av dess verksamhet.9 
Genrens funktion byggde på förebildlighet, vilket i sin tur förutsatte autenticitet och 
trovärdighet. När förebildligheten överbetonades riskerade en berättelse att förlora i 
trovärdighet, eftersom föreställningen om autenticitet inte kunde upprätthållas 
(Lindmark, under utg.). Riskerna med genren diskuterades grundligt inom Pro Fide, 
särskilt när man förberedde ett manuskript för tryckning som presenterade en samling 
religiösa exempelberättelser ifrån 1760-talets Jokkmokk (Lindmark, 1999c). I 
“Berättelseprojektet” behandlades frågor kring berättelsernas autenticitet och tendens i 
jämförelse med andra samtida källor (Anderzén, 1999; Forsgren, 1999b). Den påvisade 
idealiseringen ledde till fortsatta jämförelser inom genren missionsberättelser 
(Lindmark, 2001b).10 
 

                                                 
9 ”De Fide Historica. Samfundet Pro Fide et Christianismo och den religiösa exempelberättelsen i 
Sverige 1771-1800”, finansierat av Samfundet Pro Fide et Christianismo, respektive ”Exemplets 
makt. Den förebildliga personskildringen i Sverige 1770-1830” finansierat av HSFR. Båda projekten 
leddes av Daniel Lindmark. 
10 Detta tema kommer att utvecklas i forskningsprojektet ”Religionens domesticering. Folklig 
religiositet i det nordliga rummet 1600-1800”, finansierat av RJ och lett av Daniel Lindmark. 
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Från svenska till internationella perspektiv – den interkonfessionella linjen 
Egil Johanssons intresse för texthistoria ledde honom i nya riktningar. Hans upptäckt 
att ABC-boken representerade övergången från muntlig till skriftbaserad undervisning 
hade vidare implikationer än friläggandet av läsundervisningens historiska rötter. 
Genom att undersöka ABC-böcker i andra kyrkotraditioner, särskilt den romersk-
katolska kyrkan, fann han att det grundläggande mönstret i medeltida kristen under-
visning hade bevarats inte bara i den lutherska traditionen, utan också i andra religiösa 
traditioner. Detta nya internationella perspektiv födde idén till nya forskningsprojekt, 
där grundläggande kristen undervisning analyserades i olika kyrkotraditioner och 
tidsperioder. 
 De historiska aspekterna utvecklades i tre på varandra följande projekt om under-
visningen inom den östliga traditionen i Europa. “Alphabeta Varia-projektet”11 in-
riktades mot ABC-bokens historiska betydelse genom att analysera utvecklingen av 
tryckkultur och folkläsning i den rysk-ortodoxa kulturen (Attius Sohlman, 1994a). I 
följande projekt, “Bilden och ordet”, jämfördes rysk-ortodox kristendomsundervisning 
i det medeltida och tidig-moderna Novgorod med de svenska och baltiska tradi-
tionerna. Inledningsvis avkastade projektet analyser av västerländska resenärers 
beskrivningar av Ryssland (Attius Sohlman, 1994b, 1997). Snart nog stod det klart att 
kristendoms-undervisningen i den rysk-ortodoxa världen var mer inriktad på ikonens 
mystiska och syntetiska tankevärld än på de analytiska aspekter som odlades i den 
västliga kulturens fokusering på ordet (Attius Sohlman, 2002). Presentationen av en 
utställning av ryska ikoner var ett påtagligt resultat av detta projekt (Attius Sohlman, 
1994c). Undersökningar av olika rysk-ortodoxa kyrkor företogs, t.ex. de ortodoxa 
kyrkorna på Balkan (Attius Sohlman, 1996), den uniatiska kyrkan i Karpaterna och 
Slovakien (Attius Sohlman, 2001, s. 120-132) och dess utvandrade gren, den ukrainska 
kyrkan i Alberta, Kanada (s. 132-139) samt den mångreligiösa och mångkulturella 
miljön kring Vilnius (s. 97-116; 1998). Projektets rysk-ortodoxa gren av projektträdet 
växte till en vidare kulturhistoria där de utbildningshistoriska aspekterna tonades ner. 
Detta stod klart i det tredje projektet, “Tro och tanke”, som ägnades åt religions- och 
kulturmöten i Östeuropa.12 
 Historiska aspekter på mångreligiösa miljöer och interkonfessionella relationer 
intog också en framträdande plats i “Koloniprojektet”. De amerikanska mellan-
kolonierna kännetecknades av religionsfrihet och religiös mångfald redan på 1600-
talet, en situation som utmanade såväl de svensk-lutherska församlingarna som 
företrädarna för Svenska kyrkans mission. Från 1700-talets början samarbetade 
svenska präster med anglikanerna, och vid seklets mitt hotades de svenska 
församlingarnas konfessionellt lutherska karaktär av en konfessionsövergripande 
omvändelsekristendom. I den merkantila besittningen Saint-Barthélemy införde de 
svenska myndigheterna religionsfrihet. Katoliker, anglikaner, metodister och 
lutheraner tilläts utöva sin religion och organisera konfessionellt grundad 
folkundervisning. Den koloniala administrationen inte bara accepterade religiös 
                                                 
11 “Alphabeta varia. Tidiga ABC-böcker i skilda kyrkotraditioner”, finansierat av HSFR och lett av 
Egil Johansson. 
12 “Tro och Tanke. Brytpunkter och gränsöverskridanden i östra Europas religions- och 
kulturlandskap”, finansierat av Forskningsrådsnämnden och lett av Egil Johansson.  
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mångfald, utan stödde också aktivt olika skolprojekt. Detta system med offentligt stöd 
till ett konfessionellt uppdelat skolväsende betecknades i projektet som 
“kantonisering”. Medan svenska lutheraner i Amerika föredrog att samarbeta över 
konfessionsgränserna, blev konfessionell särart det dominerande mönstret i den 
karibiska kolonin. 
 Mera samtida aspekter på mellankyrkliga relationer har utvecklats i studier av 
undervisningsmönster i den religiösa mångfald som präglade 1900-talets Ungern 
(Zipernovszky & Forsgren, 2003). Vid äktenskap över konfessionsgränserna regler-
ades barnens religiösa fostran genom avtal, där kulturella traditioner och individuella 
överväganden bestämde religionsundervisningens konfessionella färg. Även historiska 
perspektiv på Ungerns flerspråkighet och religiösa mångfald har anlagts 
(Zipernovszky, 1998, 2002a). Invandrarkyrkorna i Sverige har blivit föremål för den 
mest samtida ansatsen i studiet av religiös mångfald. Sedan 1980-talet har Egil 
Johansson och andra forskare utvecklat kontakter med sådana invandrarkyrkor som 
den etiopisk-ortodoxa, den syrisk-ortodoxa och den rysk-ortodoxa. Även om dessa 
kontakter har varit inspirerande – de har bekräftat att kristendomsundervisningen vilar 
på en gemensam historisk grund – har resultaten än så länge varit magra i fråga om 
projekt och publikationer. 
 Den ökande religiösa mångfalden i Sverige har även blivit belyst ur ett annat 
perspektiv. I “Dopprojektet” använde Egil Johansson individuella data från Svenska 
kyrkans medlemsregister för att analysera dop- och konfirmationssedens regionala 
variationer.13 Projektet syftade också till att granska och korrigera Svenska kyrkans 
medlemsstatistik för att skapa ett tillförlitligt källmaterial. I detta hans sista projekt 
återvände Egil Johansson till det koncept som dominerade på 1970-talet och det tidiga 
1980-talet, när forskningsprojekten ofta hade dubbla syften: att avkasta nya empiriska 
resultat och att utveckla metoder och resurser för forskningen. Detta nationella projekt 
hade även en internationell motsvarighet, där Riksarkiven i Sverige och Ungern utbytte 
erfarenheter kring digitalisering av källmaterial. Ett gemensamt forskningstema var 
dopet som utgångspunkt för europeiska befolkningsregister (Forsgren, 2002).14 I en 
specialstudie undersöktes kyrkböcker från Sverige och Ungern ur ett komparativt 
perspektiv (Zipernovszky, 2002b).  
 
Avslutande reflexioner 
Den forskning som under tre decennier utfördes av Egil Johansson och hans 
utbildningshistoriska forskargrupp vid Umeå universitet kan indelas i två perioder. 
Under den första perioden, 1972-1985, stod forskningsprojekten i nära samband med 
utvecklingen av metoder och resurser. I perioden efter 1985 kunde forskningen dra 
nytta av den materialtillgång och metodiska kompetens som utvecklats inom den 
forskningens infrastruktur som representerades av Demografiska databasen, Svensk 
arkivinformation och Forskningsarkivet. Under den andra perioden, 1986-2002, före-
togs endast mindre försök att integrera empirisk forskning och infrastrukturellt 
                                                 
13 “Kris och förnyelse. Dop, konfirmation och kyrkotillhörighet i ett fördjupat svenskt och jämförande 
internationellt perspektiv”, finansierat av RJ och lett av Egil Johansson.  
14 “Arkivens digitala infrastruktur”, samfinansierat av RJ och Länsstyrelsen i Västernorrland och lett 
av Jan Sahlén. 
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utvecklingsarbete. I stället drevs forskningen mera av sin egen inre dynamik. Nya 
projekt växte organiskt fram ur pågående projekt, och tematiskt utvecklade projekt-
trädet ett antal tydligt urskiljbara grenar, alla beroende av kristendomsundervisningens 
gemensamma rötter som bärande idé. Den tematiska mångfalden under den andra 
perioden gynnades av projektgruppens mångdisciplinära sammansättning med peda-
goger, teologer, historiker och språkvetare. Medan läskunnigheten bildade ett huvud-
spår under den första perioden, var det religionsundervisningen som dominerade 
forskningen under den andra perioden. Införlivandet av frågor kring kulturell och 
religiös mångfald representerade de mest påtagliga perspektivförändringarna, som tog 
sig uttryck i olika komparativa ansatser. Den internationella orienteringen utvecklades 
under den senare perioden till ett tydligt karaktärsdrag, och den svensk-lutherska 
historiska erfarenheten kunde därmed ställas i relief mot en bredare bild. Läskunnighet 
med dess sociala praktiker, texthistoria och tryckkultur betecknar några av de viktigare 
ledorden i beskrivningen av forskningsutvecklingen inom projektgruppen, där reli-
gionsundervisningen kom att bilda en minsta gemensam nämnare. 
 Till sist finns det anledning att understryka Egil Johanssons odisputabla roll som 
projektgruppens primus motor. Kyrkboksforskningen, sådan den visade sig i hans 
banbrytande avhandling, var den givna utgångspunkten för utvecklingen av metoder 
och resurser så väl som empirisk forskning inom folkundervisningens historia. Hans 
egen eminenta forskning, hans outtröttliga engagemang och unika generositet skapade 
en inspirerande och tillåtande atmosfär där individuella forskare och projekt kunde 
utveckla stor kreativitet. Även om Egil Johansson formellt ledde huvuddelen av 
projekten, valde han att utöva sitt inflytande genom stödjande samtal snarare än genom 
maktspråk. Egil Johanssons individuella kvalitéer och personliga ledarstil i 
kombination med den frihet som den självstyrande projektgruppen åtnjöt skapade 
gynnsamma arbetsvillkor för alla inblandade. Också nu när projektgruppen formellt är 
upplöst, fortsätter tidigare medlemmar ett fruktbart samarbete i olika forsknings-
projekt. Vid sidan av en lång rad projekt och publikationer utgör det fortsatta nätverket 
det bästa beviset för den kreativitet och produktivitet som utmärkte Egil Johansson och 
hans projektgrupp vid Umeå universitet.  
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