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1.1. Inledning

Af sådan förändring wore tilläfventyrs att förwänta det jemte någon allmännare upplysning, tillika någon 

industri och medborglighet, äfwen hos Lapparne med tiden kunde inplantas, i stället för den tiggare-lefnad, den

uselhet, widskepelse, oordentlighet och lättja, som ännu caractiserar detta folk.1

Detta är ett citat som beskriver hur utbildningssituationen såg ut i Åsele pastorat vid 1800-talets 

början. I Åsele ansåg man att den rådande utbildningen inte var tillräcklig och behövde utökas för 

att bättre nå ut till befolkningen, speciellt den samiska.

År 1812 bildades en uppfostringskommitté vars uppgift var att ge förslag inför kommande reformer 

av utbildningen i Sverige. År 1813 skickades en enkät ut till Sveriges pastorat med ett antal frågor 

angående skol- och utbildningssituationen i pastoraten. Svaren på denna enkät ger en inblick i hur 

utbildningen i vartdera pastoratet såg ut, hur den utfördes, av vem och till vilka den riktade sig. 

Citatet ovan riktade uppmärksamheten mot samerna, vilket visar att etniciteten spelade roll för den 

utbildning man kunde få som barn. En annan viktig faktor var kön. Huruvida man var pojke eller 

flicka kunde spela roll för den utbildning man fick. Dessa två perspektiv, genus och etnicitet, går att 

undersöka utifrån de enkätsvar som skickades in till uppfostringskommittén. 

Möjligtvis speglar citatet ovan den allmänna attityd och omdöme som fanns angående samer under 

denna tid, år 1813. Faktum är att det inte finns några liknande uttalanden angående den samiska 

befolkningen från övriga pastorat. Detta betyder inte att citatet förblir ett undantag. Genom att 

undersöka och analysera enkäternas svar och den diskurs som används går det att kartlägga hur 

genus och etnicitet påverkade utbildningssituationen för barnen i norra Sverige. 

1 Urkund 8 1812 års uppfostringskommitténs enkät svaren från lappmarksförsamlingarna. Sid. 6 
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1.2. Syfte & frågeställningar

Uppsatsens syfte är att undersöka vilken betydelse genus och etnicitet hade för utbildningen i 

Norrland år 1813. Undersökningen kommer att betona de mål som fanns för utbildningen. Syftet är 

samtidigt att jämföra olika norrländska områden; landsbygd, och lappmark, för att se likheter och 

skillnader i hur barnens utbildning såg ut. Undersökningen kommer att kartlägga 

utbildningssituationen i Norrland utifrån svaren på uppfostringskommitténs enkät från år 1812. 

Undersökningen utgår från följande frågeställningar:

 Vilken utbildning gavs till flickor enligt enkätsvaren?

 Vilken utbildning gavs till pojkar enligt enkätsvaren?

 Vilken utbildning gavs till samer enligt enkätsvaren?

 Vilka skillnader och likheter går att utläsa ur en jämförelse av svaren på föregående frågor? 

Hur motiveras eventuella skillnader i svaren? Hur kan skillnaderna förklaras?
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1.3. Tidigare forskning

I Skolmostrar och Läsmästare beskriver Carin Bergström hur läraryrket och utbildningssituationen 

såg ut innan folkskolestadgan år 1842. Hennes undersökningsperiod sträcker sig från 1800-talets 

sekelskifte till år 1842 vilket även innefattar tidsperioden för denna undersökning.2 Enligt 

kyrkolagen från år 1686 så fanns det tre lärarkategorier som främst bar ansvaret för undervisningen:

prästen, klockaren och föräldrarna. Föräldrarna hade det största ansvaret. I praktiken blev prästen 

istället en examinator vid husförhören där barnens kunskap sattes på prov. Klockaren kunde endast 

undervisa om han hade kompetens eller tid, vilket inte alltid var fallet. Mycket berodde på den lön 

och sysselsättning som klockaren fick i orten. Kvar var föräldrarna som sista anstalt, men det var 

inte alltid som föräldrarna hade råd, tid eller kunskap att undervisa sina barn.3 Med denna kunskap 

kan man undersöka hur detta påverkade vilka barn som blev utbildade av vem, om nu 

undervisningsförutsättningarna var olika. Om barnen inte gavs samma förutsättningar till utbildning

i kristendomskunskap och läsning på grund av lärarbrist och bristande kompetens eller på grund av 

en viss prioritering från präster och klockare, så måste föräldrarna istället träda in och prioritera 

vem som skulle få utbildning. 

Bergström konstaterar att det fanns fler lärare utöver de tre ovan nämnda kategorierna. Dessa förblir

dock anonyma i forskningen på grund av sin låga status sina osäkra anställningsvillkor och sitt 

heterogena sociala ursprung i. I teorin kunde vem som helst med läskunnighet och grundläggande 

kristendomskunskap fungera som lärare på vilka villkor som helst, så länge lönen och 

sysselsättningen var tillräcklig. På grund av den osäkra definitionen av lärare kan det tolkas som att 

utbildningssituationen i Sverige var bristfällig. Detta är något som Bergström argumenterar emot. 

Hon hänvisar till Egil Johansson som har undersökt husförhörslängder och visat att läskunnighet var

utbredd i Sverige redan på 1600-talet. Samtidigt som det kunde konstateras att antalet skolor och 

etablerade lärare var sällsynta på landsbygden så hävdas det att läskunnigheten steg, vilket, enligt 

Bergström, borde tyda på en effektivitet hos de undervisare som då var verksamma.4

Sara Backman Prytz’ studie ”Utbildning och genus” i Utbildningshistoria redovisar hur skillnaden i

utbildningsmöjligheter såg ut för pojkar och flickor i Sverige under 1800-1900-talet. Den 

dominerande undervisningen var hemundervisningen som sköttes främst av föräldrarna. Även när 

folkskolorna etablerades fortsatte hemundervisningen att dominera på grund av ekonomiska eller 

2 Bergström, Carin Skolmostrar och Läsmästare. Uddevalla. 2000. Sid 9
3 Bergström. 2000. Sid 9-11
4 Bergström. 2000. Sid 12-13
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geografiska skäl. Pojkar fick främst förmånen till utbildning utanför hemmet då det ansågs att 

flickor inte behövde någon avancerad utbildning. Yrken som krävde utbildning var begränsade för 

kvinnor. Pojkar kunde få en mer yrkesförberedande utbildning medan flickor fick en utbildning som

förberedde dem för hushållsarbete och framtida familjeliv. Detta syntes tydligt i den högre klassen 

för vilka utbildning var mer en fråga om status och en konkurrensfaktor. Det ställdes lägre 

prestationskrav på flickor än pojkar även om de fick samma utbildning i skolan.5 Utbildningens 

innehåll beskrivs inte när det gäller hemundervisningen, vilket är problematiskt då den var den 

dominerande. Trots det ger hennes studie ett underlag för att tillämpa ett genusperspektiv på 

utbildningssituationen i Sverige under den tidsperiod som denna undersökning studerar. 

Daniel Lindmarks Education and Colonialism är en jämförande studie mellan lappmarkernas 

kolonisering och de amerikanska kolonierna som Sverige besatte under 1600-1800-talet. Han menar

att det fanns skillnader i den svenska kolonialmentaliteten mellan dessa områden. I Amerika gick 

det diplomatiskt till, land köptes av de lokala invånarna och ett nära band etablerades. Våld och 

grymheter förekom till synes inte, i kontrast till hur de övriga europeiska kolonialmakterna 

agerade.6 I lappmarkerna motiverades kolonialismen annorlunda. Där skulle naturresurserna 

exploateras och ett land befolkas som saknade en klar gräns. Lindmark menar att det senare har 

tolkats i svensk historieskrivning som att Sverige har utövat en intern kolonisering.7 Lindmark 

problematiserar frågan om periferin och dess påverkan på den koloniala och imperialistiska 

attityden. Han utgår från att det finns ett ”naturligt Sverige” som saknar en verklig gränsdragning 

och bara finns i geopolitiska sammanhang. Det är därför områden som erövrats av Danmark och 

Norge blev helt assimilerade i Sverige medan territorier i Baltikum och de tyska staterna fick 

behålla språket och lagarna de hade sen tidigare. Lappmarkerna räknades in i detta naturliga Sverige

trots de stora avstånden och den glesa befolkningen. Alltså menar Lindmark att kristnandet av 

lappmarkerna ska jämföras med assimileringen av de danska och norska områdena.8 Ett undantag 

finns och det gäller språket. Här jämförs lappmarken med Finland som redan var assimilerat sedan 

länge i Sverige med undantag för just språket. Lindmark nämner fyra anledningar till att kristnandet

av samerna sköttes på främst samiska. För det första skiljer sig svenska från finska och samiska för 

mycket för att språkövergången ska rättfärdigas. Danska och norska är nära släkt med svenskan och 

gjorde det lättare att lära befolkningen svenska. För det andra skulle missionen få större framgång 

om man var hänsynsfull till lokalbefolkningens behov till språk. För det tredje fanns det en starkt 

5    Backman Prytz, Sara ”Utbildning och genus” i Utbildningshistoria. red Larsson, Esbjörn & Westberg, Johannes. 
Lund. 2011. Sid 308-311
6 Lindmark, Daniel Education and Colonialism. Umeå. 2000. Sid 16
7 Lindmark. 2000. Sid 15-16
8 Lindmark. 2000. Sid 19-20
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identifierande koppling mellan språk, etnicitet och yrke. Så länge renskötsel pågick identifierades 

man som same och försvenskande var då inget alternativ. Dock var det vanligt att bofasta samer 

blev klassade som nybyggare och ändrade sitt språk, speciellt i södra Lappland. Till sist förlitade 

man sig framför allt på svenska och finska nybyggare för att befolka lappmarkerna. Detta gjorde att 

samerna inte behövde bli försvenskade och byta språk. Undantag gjordes för de nordligaste 

lappmarkerna där finska brukades som undervisningsspråk även för samer eftersom den samiska 

dialekten inte förstods så långt norr upp.9 Mycket av Lindmarks forskning fokuserar på 1600-talet. 

Det som ändå gör Lindmarks studie relevant för undersökningen är att den politik som fördes under 

1600-talet formade den situation som var rådande för undersökningens tidsperiod och att politiken 

från 1600-talet delvis levde kvar i form av koloniseringen. 

Daniel Lindmark har även skrivit ett bidrag i Utbildningshistoria med Esbjörn Larsson och 

Johannes Westberg som redaktörer. Bidraget handlar om hemundervisningen och läskunnigheten 

under perioden 1600- till 1800. Lindmark skriver om vad som skulle undervisas och vilka 

kunskaper som skulle läras in. Det som skulle läras ut var kristendomskunskap och läsning enligt 

1600-talets kyrkolag. Hemundervisningen var den dominerande undervisningsformen i Sverige. 

Prästen kunde undervisa i kyrkliga sammanhang men husförhör förblev vanligast. 

Hemundervisningen reglerades i ett kungligt beslut av år 1723 som stadgade böter för de som 

försummade att lära barnen kristendomskunskap och att läsa. Samtidigt stadgades också att de 

fattigaste familjer kunde få undervisning på socknens bekostnad. Enligt det kungliga beslutet 

jämfördes hemundervisningen med ett samhälle där husbonden fungerade som den andliga och 

världsliga ledaren med ansvar att utbilda det övriga hushållet.10 Med tanke på att utbildning och 

kyrka var sammankopplade blev kristendomskunskapen väsentlig i utbildningen. Den 

grundläggande boken var Abc-boken som presenterade alfabetet och flera religiösa texter. Den 

användes också som bönbok. Luthers Lilla katekes och Svebius katekesutveckling användes men 

blev officiella år 1773. Abc-boken och Luthers Lilla katekes skulle memoreras medan Svebius 

skulle öva barnets förmåga att läsa.11 Det ställdes inga officiella krav på att barnen skulle lära sig 

skriva. Trots det gavs det tillfälle att lära sig av kunniga personer och sockenskolorna kunde också 

ge undervisning i att skriva mot betalning. Det var främst rika bönder som hade råd att låta pojkarna

undervisas i skrivkunnighet i yrkesförberedande syfte, därför kom skrivkunnigheten att vid 1800-

talets början bli exklusiv för pojkar från mer besuttna bondefamiljer som hade råd att bekosta en 

9 Lindmark. 2000. Sid 20
10 Lindmark, Daniel ”Hemundervisning och läskunnighet” i Utbildningshistoria. red Larsson, Esbjörn & Westberg, 

Johannes. Lund. 2011. Sid 64-65
11 Lindmark. 2011. Sid 65-68
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sådan undervisning.12  

1.4. Metod & Källmaterial

1.4.1. Metod

Uppfostringskommitténs svarsenkät från år 1813 är det enda källmaterial som kommer bearbetas i 

denna undersökning. Specifikt är det svaren från följande regioner som kommer att analyseras: 

Jämtland/Härjedalen, Medelpad, Västerbotten, Ångermanland och lappmarkerna. Det fanns vid 

denna tid 53 pastorat i landsförsamlingarna och 12 pastorat i lappmarkerna. De kommer presenteras

var för sig för att sedan kombineras i en analys.

Enkätsvaren har renskrivits av Daniel Lindmark och publicerats i Forskningsarkivets källskriftsserie

Urkunden. Det är dessa renskrivna svar som kommer att användas och alltså inte originaltexterna. 

Den huvudsakliga metoden för att genomföra undersökningen är kvantitativa analyser. Genom att 

redovisa pastoratens svar i kvantitativa sammanställningar representeras regionen mer rättvist än att 

djupanalysera varje svar för sig. Sammanställningarna kommer presenteras genom tabeller och/eller

löpande text som sammanfattar svarens tendenser i enkäten. Svaren i källmaterialet utgår från ett 

gemensamt frågeschema men de svar som gavs kan se enormt olika ut, inte bara när det gäller 

innehållet utan också omfattningen och detaljrikedomen. Vissa svar är längre och mer omfattande 

än andra vilket ger utrymme för en kvalitativ analys. Dock gäller det inte samtliga pastorat utan 

endast de som gav ett mer relevant svar för uppsatsens frågeställning eller för att ge typexempel för 

en generell tendens i de kvantitativa sammanställningarna. 

Det som kommer att redovisas i undersökningen och tolkas i analysen kommer vara: Vad barnen 

undervisades i, vem som undervisade, vilka barn som undervisades och om utbildningen ansågs 

vara tillräcklig för befolkningens behov och krav. Dessa aspekter av utbildningen täcks av 

enkätsvaren om än i varierande omfattning, och gör det möjligt att undersöka hur 

utbildningssituationen såg ut utifrån genus och etnicitet. 

Kopplat till det som nämns senare i teoriavsnittet kommer undersökningen att genomföras med en 

diskursanalytisk metod. Syftet, begreppet och meningen bakom en beskrivning eller påstående 

kommer att ifrågasättas och problematiseras då varken sanningshalten eller tendensen kan 

12 Lindmark. 2011. Sid 71-72
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förutsättas vara självklar. Svaren från enkäterna kommer inte behandlas som objektiva fakta utan 

som reflektioner av en betraktare och aktör som formats av den samtida världsbilden.13

1.4.2. Källmaterial

Själva enkäten skickades ut till konsistorierna i april 1813 och distribuerades först till 

kontraktsprostarna och sedan till respektive kyrkoherde eller tjänstgörande präst i pastoraten. 

Enkäten skulle vara inne vid årsskiftet 1813 men vissa dröjde till året efter.14 Svaren varierar i 

omfång och innehåll. Om det inte fanns en skola i pastoratet föll många frågor bort vilket påverkade

de svar som skickades in. I frågeschema fyra är till exempel fråga 4-17 följdfrågor till fråga 1-3, och

om svaren på fråga 1-3  är negativa faller frågorna 4-17 naturligt bort. Om pastoratet råkade ha en 

skola eller kringgående lärare kunde svaren bli mycket utförligare och längre.15 Vissa svarande 

valde att utgå ifrån frågeschemat punkt för punkt, vilket gjorde att svaren blev mer organiserat och 

heltäckande, andra skrev i en löpande och fri text. I den löpande texten kan detaljer ha utelämnats 

och en del frågor stå obesvarade, beroende på vad den svarande tyckte var relevant att nämna. Även

de som besvarat frågorna punkt för punkt kan ha låtit vissa frågor stå obesvarade eller enbart delvis 

besvarade. 

Kyrkoherdens eller prästens utbildning, erfarenhet och intresse inför enkäten kunde påverka svarens

omfattning och utförlighet.16 Eftersom folkundervisningen var kyrkans ansvar fanns det en viss 

prestige i att kunna visa upp goda resultat, speciellt då präster eller kyrkans män var direkt 

inblandade som lärare. Detta betyder att källmaterialet kan vara tendentiöst och att man försöker 

lyfta fram en bättre sida av situationen än vad som egentligen var fallet. Eller tvärtom, kunde det 

också finnas ett intresse av att måla upp en värre bild än vad som var fallet för att försöka få gehör 

för ökade resurser.17

1.4.3. Källkritik

Som nämnts tidigare utgår enkätsvaren från två gemensamma frågescheman. Frågeschema fyra (se 

Bilaga) var det som besvarades i störst utsträckning, och i landsförsamlingarna det enda. 

Frågeschema tre (se Bilaga) rörde förekomsten av olika skolor och vissa enkätsvar utgick ifrån detta

13 Ledman, Anna-Lill  Att representera & representeras Samiska kvinnor i svensk och samisk press 1966 – 2006. 
Umeå. 2012. Sid 45-46

14 Lindmark, Daniel Barnaundervisningen i Härnösands stift Speglad i uppfostringskommités enkät 1813. Umeå. 
1988. Sid. 8-10

15 Lindmark. 1988. Sid. 8-9
16 Lindmark. 1988. Sid. 9
17 Lindmark. 1988. Sid. 10-11
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frågeschema för att täcka in lappskolorna. Det framgår inte alltid vilket frågeschema enkätsvaren 

utgått från, schema tre eller fyra, vilket innebär att en sammanställning av svaren blir problematiskt.

De svar som redovisas i de olika enkäterna har inte nödvändigtvis utgått från samma fråga. Detta 

har lösts genom att behandla lappskolorna för sig. Många av enkätsvaren har också detta upplägg 

vilket förenklar lösningen.

Syftet med enkäten var att kartlägga utbildningssituationen i Sverige genom att fråga pastoratens 

utbildningsansvarige om skolors förekomst, deras ekonomi, administration, vilka som var anställda 

etc. Undersökningens syfte inriktar sig istället på utbildningssituationen ur ett etnicitet- och 

genusperspektiv. Detta innebär att information som rör dessa frågor inte alltid finns med och att 

vissa pastorat kommer att representeras och analyseras mer än andra.

I syftet nämns att två områden ska kartläggas, landsbygd och lappmark. Ett tredje område utgjordes 

av Västerbottens stadsskolor men uteslöts från undersökningen eftersom svaren inte innehöll någon 

relevant information. Troligtvis på grund av att frågeschema tre användes, som inte frågade efter 

vilka som undervisades. 

Mörkertalet utgör ett tolkningsproblem: om vissa frågor helt utelämnades eller om svaren är 

innehållsfattiga, blir bara en bråkdel av pastoraten representerade i sammanställningarna. Att lägga 

till ytterligare källmaterial som till exempel husförhörslängder skulle vara möjligt men 

sammanställningarna skulle då utgå från två olika typer av källmaterial vilket kan ge en missvisande

bild. Problemet kan lösas genom att analysera diskursen och det underförstådda i de mer utförliga 

beskrivningarna som sedan får representera det generella. Metoden blir därmed både kvantitativ och

kvalitativ.

10



1.5. Teoretiska utgångspunkter

Postkoloniala teorier kommer att användas i de delar av undersökningen som behandlar 

lappmarkerna och den samiska befolkningen. Detta är dock inte relevant för landsförsamlingarna 

som inte hade någon samisk befolkning som kunde jämföras med den svenska. Postkoloniala teorier

handlar om att det finns en minoritetsbefolkning och en majoritetsbefolkning, där den sistnämnda 

förhåller sig till en kolonial politik riktad mot minoriteten. Följden blir en identitetsbildande effekt 

för båda parterna, oftast som kontraster till varandra. Anna-Lill Ledman beskriver postkoloniala 

teorier på detta vis i avhandlingen Att representera & representeras; Samiska kvinnor i svensk och 

samisk press 1966 – 2006.18 Hur den samiska befolkningen, barnen framför allt, kom att presenteras

och beskrivas i enkätsvaren påverkades av den svenska koloniala inställning som fanns i 

lappmarkerna. Ledman konstaterar att bilden av den svenska kolonialismen inte alls är lika 

framträdande som den internationella och västerländska. Detta gör att Sveriges koloniala historia 

kommer i skuggan av en nutida framställning av ett modernt Sverige präglat av rättvisa, frihet och 

mänsklighet, vilket gör det svårt att lyfta fram de koloniala effekterna då man inte har en tydlig bild 

av ett kolonialt Sverige att konfrontera. Sveriges samtida självbild påverkades även av den 

internationella kolonialismen.19 Ledman refererar till Edward W Saids bok Orientalism som en 

förgrundstext för postkoloniala analyser.20 Postkolonialismen verkar genom att skapa kontraster 

mellan Vi och De. Kontrasterande identiteter skapas genom gränsdragning som separerar grupper, 

hellre än förenar. Grupperna definieras bland annat av kön och etnicitet, men även av andra 

karaktäristiska drag. Dessa gränser ska sedan skyddas genom utbildning och uppfostran.21 ”Vi” är 

den moraliskt överlägsna standarden medan ”De” är underlägsna.22 Samma teoretiska perspektiv 

kommer att användas i denna undersökning. Genom att analysera retoriken och den beskrivning 

som enkätsvararen väljer att använda för att beskriva samer kan vi få en inblick inte bara i hur 

svararen uppfattar samerna utan även hur densamme identifierar sig själv som svensk. 

Utbildningens påverkan på genus är påtaglig. Själva definitionen av genus är att könsegenskaper är 

socialt skapade och inte nedärvda. Det är utgångspunkten för Backman Prytz undersökning av 

utbildningssituationen för pojkar och flickor under 1800-talet.23 Utbildningsmöjligheterna påverkas 

av könstillhörigheten och därigenom reproduceras det typiskt manliga och det typiskt kvinnliga. 

18 Ledman. 2012. Sid 29
19 Ledman. 2012. Sid 29
20 Ledman. 2012. Sid 29-30
21 Goodman, Joyce & Martin, Jane Gender Colonialism and Education The Politics of Experience London. 2002. Sid 

1-2
22 Ledman. 2012. Sid 29-30
23 Backman Prytz. 2011. Sid 307
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Författaren tar hjälp av Yvonne Hirdmans teori om genussystemet. Den har två principer: Först, i 

samhället finns distinkta skillnader mellan manligt och kvinnligt, män och kvinnor som hela tiden 

hålls isär. Den andra är att det manliga är norm och värderas per definition högre än det kvinnliga.24 

Backman Prytz applicerar teorierna på folkskolan från mitten av 1800-talet till 1900-talet. Teorin 

kan även användas i denna undersökning då det går att se skillnader mellan pojkars och flickors 

undervisning i källmaterialet som kan kopplas till föreställningar om typiskt manliga och kvinnliga 

egenskaper och roller i samhället. 

Ledman använder kritisk diskursanalys (CDA) i sin avhandling, vilken även kan användas i denna 

undersökning. Detta innebär att det inte är enbart texten som bör analyseras utan även 

kommunikationen, maktordningen och den sociala kontext som texten presenteras i. En text kan 

inte stå för sig själv utanför den kontext den ska associeras med.25 Diskursteorin är användbar för att

tolka och förklara de sociala relationer som förmedlas i en text samt att identifiera den 

bakomliggande hierarkin i denna sociala relation.26 Ledman lyfter särskilt fram Norman Fairclough 

begrepp diskursiv praktik och sociokulturell praktik. Fairclough menar att diskursiv praktik är en 

kommunikation som förs mellan olika parter och producerar texten, medan den sociokulturella 

praktiken är den händelse, situation eller sammanhang som en text existerar och används i.27 Den 

information och kommunikation som inte förmedlas kan enligt detta perspektiv vara minst lika 

betydelsefull som den som faktiskt förmedlas. På samma sätt kan den användas i den här 

undersökningen för att analysera hur elever omnämns i enkätsvaren, vilken agenda som skrivaren 

haft etc. Med detta perspektiv kan också mörkertalet sättas in i en kontext och analyseras. 

24 Backman Prytz. 2011. Sid 307-308
25 Ledman. 2012. Sid 47-48
26 Ledman. 2012. Sid 48-49
27 Ledman. 2012. Sid 49-51
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1.6. Bakgrund

Att döma av prästernas husförhörslängder hade Sverige en läskunnig befolkning redan på 1700-

talet.28 Detta tycks vara ett resultat av 1686 års kyrkolag som föreskrev att föräldrar, klockare och 

präster hade ansvar att lära barnen kristendomskunskap och att läsa. Det största ansvaret föll på 

föräldrarna då hemundervisningen blev den dominerade undervisningsformen. Kyrkan blev den 

instans som upprätthöll undervisningen och kontrollerade kunskapen genom husförhör. Detta 

system var ett resultat av den svenska stormaktens försök att göra landet homogent och skapa goda 

och lydiga undersåtar genom det kristna budskapet.29 Skrivkunnigheten begränsades till den 

manliga överklassen men spreds allteftersom till landsbygden genom rikare bondesöner under 

1700-talet.30

Under senare delen av 1700-talet fördes en debatt angående folkundervisningen i Sverige och 

vilken riktning den skulle ta. Inspiration hämtades från Tyskland, England och Danmark där 

etablerade allmogeskolor fanns.31 Debatten stod mellan två sidor, den konservativa stånds-

pedagogiken mot det liberala medborgerliga bildningen. Den konservativa inställningen gick ut på 

att behålla utbildningssystemet som det var, kyrkan skulle behålla ansvaret och utbildningen skulle 

anpassas till den samhällsroll som invånarna hade. De högre ställda bland stånden behövde en 

utbildning inför de yrken som krävdes för att sköta samhällets alla administrativa funktioner medan 

allmogens undervisning begränsades till kristendomskunskap och läsning.32 Den liberala 

inställningen ville tvärtom ha en bildad och ansvarstagande medborgarbefolkning. Detta krävde att 

man upplyste befolkningen och då krävdes det att man separerade barnen från hemundervisningen 

och föräldrarna som ansågs vara traditionens försvarare.33

I debatten kritiserades 1807 års skolordning för att vara för gammalmodig och odemokratisk. År 

1809 infördes den nya regeringsformen som skapade förhoppningar om en demokratisering och ett 

uppmuntrande av allmogens utbildning. Samtidigt förlorades Finland vilket stärkte den nationella 

stämningen.34 Som ett resultat av debatten om utbildningen skapades till sist 

uppfostringskommittén, vars uppgift var att utreda utbildningssituationen i landet. Kommittén 

28 Lindmark. 2011. Sid 72
29 Lindmark. 2011. Sid 61-62
30 Lindmark. 2011. Sid 62
31 Lindmark. 2011. Sid 69-70
32 Lindmark. 2011. Sid 70
33 Lindmark. 2011. Sid 70-71
34 Urkund 5 1812 års uppfostringskommitténs enkät svaren från landsförsamlingarna i Jämtland-Härjedalen. Sid. III 

(Sidorna har de romerska siffrorna)
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leddes av ärkebiskop Lindblom och följdes av 14 andra ledamöter som representerade byråkratin. 

Redan 1813, året efter kommitténs bildande, skickades enkäten ut till Sveriges pastorat. 35

Kommitténs ställningstagande var för en folkbildning till en början men svängde sedan till en 

nyromantisk inställning och menade att bildningen skulle skötas på religiös grund. Detta ledde till 

att kommittén aldrig lade fram något förslag om allmän skola. Endast efter kungens påstötningar år 

1825 lade kommittén fram ett förslag som innebar att sockenskolor skulle skötas av kommunen. 

Kommitténs arbetsinsatser kom därefter att fokuseras på högre lärdomsanstalter.36

Med debatten i bakgrunden behövdes en klar bild över hur utbildningssituationen såg ut just då. Det

var här enkäten skulle bidra till den helhetsbild som behövdes för att ett beslut skulle kunna fattas.  

35 Lindmark. 1988. Sid. 6-7
36 Lindmark. 1988. Sid. III-IV (Sidorna har de romerska siffrorna)
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2. Undersökning

2.1. Landsbygd

Det är 53 pastorat som skickat in svar från de fyra landskapen: Jämtland, Västerbotten, Medelpad 

och Ångermanland, men det är bara 52 numrerade svarsenkäter. Detta beror på att Säbrå och 

Härnösand har samma numrering då enkäten mer eller mindre slagits ihop. Även för Skellefteå och 

Burträsk har enkätsvaren slagits ihop men där är numreringen separerad.37

En stor majoritet av pastoraten saknade någon form av skola eller undervisningssäte där föräldrar 

kunde lämna barnen och låta en lärare undervisa dem. Hemundervisning var den vanligaste formen 

av undervisning. Endast 10 av de 53 pastoraten beskrev att de hade någon form av skola eller 

kringgående lärare som kunde ta hand om barnens utbildning. De pastorat som kommer lyftas fram 

mest är de som ger relevant information om vilken utbildning som gavs till pojkar respektive 

flickor. Samtliga pastorat kommer att presenteras men vissa kommer lyftas fram extra mycket då de 

svarat utförligare eller har mer information. 

2.1.1. Vad undervisades

Det som undervisades i pastoraten var framförallt kristendomskunskap och läsning. I svaren från 52

av 53 pastorat beskrevs att barnen på ett eller annat sätt fick lära sig grundläggande 

kristendomskunskap. Hede pastorat var det enda som inte uttalat skrev att kristendom lärdes ut men 

detta kan bero på att svaren från just Hede är ovanligt kortfattade och innehållslösa.38 Den kunskap 

som oftast nämns först i svaren är läsning.

Härmed går och förhåller det sig egentl:n så: När Barnen äro komne till en viss Ålder eller omtrent till 7:de, 

8:de, och 9:de året, då de både kunna och böra börja att lära känna Bokstäfverna, stafva, och läsa innan till39

Av 53 pastorat uppgav 43 att läsning av läroböcker var viktig för undervisningen. Boteå pastorat 

svarade att litteraturen förklarades och att kristendomskunskapen lärdes ut men inget nämns om 

37 Lindmark. 1988. Sid. 70
38 Urkund 5 Sid. 24
39 Urkund 5 Sid. 7
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läsningen.40 Samma sak gäller för svaren från Lövånger: 

Barna-Undervisningen har härstädes ifrån ålder blifvit bestridd och bestrides ännu af Föräldrarne sielfve, eller 

dem, som i deras ställe åtagit sig Barnens uppfostran, och det blott i Christendoms Kundskapen efter de i 

Svenska Församlingen antagna Läro Böcker...41

Skrivning och räkning lärdes ut i mindre utsträckning och nämns inte som något som var 

nödvändigt att lära sig. Det var bara ett fåtal pastorat som svarade att man undervisade i detta. I 

svaren från Nordmaling uppges att skrivning och räkning förekom efter det att grunderna klarats 

av.42 

Den vanligaste litteraturen var Abc-boken och Luthers lilla katekes. Katekesen nämns i 35 pastorat 

som standardlitteratur, speciellt i samband med kristendomskunskapen medan Abc-boken omnämn i

13 av pastoraten. I bland är det är svårt att tyda vilken litteratur som användes i vissa pastorat:

…handleda barnen wid deras första underwisning i Innanläsning, samt wid Utanläsningen af de föreskrefne 

Läro-Böcker i Christendomen; likwäl utan någon skyldighet att underwisa i skrifva och räkna.43

De föreskrivna läroböckerna varierade mellan pastoraten och liknande uttalanden som i det 

föregående citatet var inte ovanliga vilket tyder på att  den litteratur som faktiskt användes kunde 

variera. Psalmboken och bibeln nämns också som litteratur men inte alls lika ofta. 

2.1.2. Vem undervisade

Föräldrarna var de vanligaste undervisarna runt om i pastoraten. 50 av enkätsvaren uppger att 

föräldrar stod för undervisningen i pastoratet. Även om en lärare var närvarande och tillgänglig i 

pastoratet var det föräldrarna som i första hand måste undervisa det de kunde till sina barn. Om 

detta inte gick, om föräldrarna var för fattiga eller liknande, fanns det barnlärare som kunde ta hand 

om undervisningen.44 I frågeschemat frågades om klockaren var involverad i utbildningen men 

svaret blev sällan ja. Klockaren var delaktig i 10 av pastoraten. Tvärtom kunde han beskrivas som 

inkompetent och ovillig som i Rödön.45 Det var vanligt att andra personer än föräldrarna också 

40 Urkund 2 1812 års uppfostringskommitténs enkät svaren från landsförsamlingarna i Ångermanland. Sid. 16
41 Urkund 4 1812 års uppfostringskommitténs enkät svaren från landsförsamlingarna i Västerbotten. Sid. 10
42 Urkund 4 Sid. 1-2
43 Urkund 5 Sid. 18
44 Urkund 4 1812 års uppfostringskommitténs enkät svaren från landsförsamlingarna i Medelpad. Sid. 1
45 Urkund 5 Sid. 5
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undervisade barn, i 32 pastorat uppgavs det att en annan än präst, klockare eller förälder tog hand 

om undervisningen. Gamla militärer eller allmänt kunniga personer kunde ställa upp efter en 

överenskommelse med föräldrarna.

2.1.3. Vilka barn undervisades

Tabell 1. Jämförelse av pojkars och flickors undervisning i landsförsamlingarna enligt enkätsvaren
år 1813 med avseende på undervisningens innehåll.

*Jämtland sammanförs med Härjedalen i enkätsvaren, också i tabellen.

**Från Nordmaling skickades svaren till både Västerbotten och Ångermanland men har räknats till  Västerbotten i 

tabellen för att undvika förvirring. 

Källa: Urkunden 2-5 Umeå Universitetet. Umeå.

Tabellen representerar enbart de pastorat som nämner kön i ett undervisningssammanhang. Tabellen

visar också hur pastoraten beskriver hur de olika könen undervisas. 16 pastorat beskriver att könen 

undervisas olika, 2 lika. 

I tabellen finns ett stort bortfall. Endast 18 av 53 pastorat nämnde elevernas kön och om pojkar och 

flickor undervisades olika eller lika. I svaren från resten av pastoraten nämns inte könen alls eller så

nämns de men inte i undervisningssammanhang för barn. Fråga 12 i schema fyra lyder ”Skillnaden i

undervisning bägge könen emellan?”46 Denna fråga besvarades av Offerdal, Torp och Nordmaling 

men det faktum att så få pastorat svarade på frågan direkt gör det svårt att göra en kvantitativ 

46 Urkund 5 Sid. 28
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Pastorat Olika Lika
Rödön x
Offerdal x

Jämtland* Revsund x
Sunne x
Oviken x
Torp x

Medelpad Tuna x
Selånger x
Nordmaling** x

Västerbotten Degerfors x
Bygdeå x
Nordingrå x
Gudmundrå x
Torsåker x

Ångermanland Sollefteå x
Boteå x
Resele x
Sidensjö x



analys. Två av pastoraten, Gudmundrå och Torsåker nämnde undervisning och skillnad mellan 

könen under fråga 18, som handlade om hur barnen undervisades om ingen skola fanns. Ytterligare 

fem av pastoraten, Rödön, Bygdeå, Sollefteå, Boteå och Resele beskrev undervisning och 

könsskillnader under fråga 22 som handlade om vilka yrken som dominerade i pastoratet. Här 

kunde barnen bli undervisade i yrkesrelaterade sammanhang, främst av sina föräldrar och, enligt 

tabellen, på olika sätt för pojkar och flickor. 

På vilket sätt beskrivs undervisningen av pojkar respektive flickor i enkätsvaren? Detta varierar från

pastorat till pastorat, men också under vilken fråga svararen har valt att ta upp könsfrågan. De tre 

som svarat på fråga 12 har gett direkta svar. Från Torp svarades rakt ut att könen undervisades 

lika.47 Offerdal inledde med att det inte var något att anmärka när det gäller skillnaden i 

undervisningen annat... 

...än att Stånds Personers Döttrar lära det nödigaste i Hushållningen och andra Yrken som dem tillhöra af sina 

Mödrar, eller om Föräldrarne hafva råd, sändas de i Pension till någon skicklig Dame å landet eller i Staden.48

I Offerdals fall beskrevs det att pojkarna utbildades mer än flickor och att undervisningen handlade 

om yrkesförberedande ämnen, inte läsning, skrivning eller kristendomskunskap, men detta kan ha 

varit r underförstått. Nordmalings svar på fråga 12 lyder:

Skillnaden i undervisningen bägge Könen emellan består deruti att qvinno-könet undervises endast i 

Christendomskunskapen.49

Här beskrivs det att flickor endast fick den obligatoriska undervisningen, underförstått att pojkarna 

kunde få en mer omfattande undervisning. Tillsammans med övriga frågor i Nordmalings svars ges 

en mer utförlig bild av vad eleven fick lära sig. Fråga 10 handlade mer konkret om vad som 

undervisades men utan att göra skillnad mellan könen. På denna fråga svarades det i Nordmaling 

att:

Undervisningen sträcker sig ej vidare än till Christendomskunskapen, räkning och skrifning (...) I 

Christendoms kunskapen går undervisningen såvidt, som omförmälde Handbok medgifver; men i Skrif- och 

räknekonsten drifwes den till olika högd; De fläste af Lärjungarne uphöra när de inhämtat de första 

grunderna.50

47 Urkund 4 Sid. 6
48 Urkund 5 Sid. 10
49 Urkund 3 Sid. 2
50 Urkund 3 Sid. 1-2
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Enligt detta svar var kristendomskunskap det som garanterat undervisades medan räkning och 

skrivning kunde förekomma utöver detta. Läsning nämndes inte specifikt. Enligt svaret på fråga 12 

undervisades dock flickor enbart i kristendomskunskap vilket innebar att flickorna inte ingick i 

fråga 10:s beskrivning av att även annan undervisning gavs. I Gudmundrås och Torsåkers svar på 

fråga 18 gavs först en beskrivning av vad som lärdes ut till samtliga elever, kristendomskunskap 

tillsammans med litteratur och läsning. Därefter nämns det att pojkar, specifikt, fick möjligheter att 

undervisas i skrivning och räkning om tillfälle gavs.51 Revsund, Oviken och Selånger gav sina svar i

löpande text men med samma beskrivningar av att endast pojkar fick tillfälle att lära sig skrivning 

och räkning.52 I Offerdal, svarade man vid sidan av fråga 12, även på fråga 10 att pojkar kunde få 

lära sig räkna och skriva av de som hade förmågan att lära ut.53 

Tabell 2. Jämförelse av pojkars och flickors undervisning i landsförsamlingarna enligt enkätsvaren
år 1813 med avseende på olika ämnen

*Jämtland sammanförs med Härjedalen i enkätsvaren, också i tabellen.

**Nordmaling besvaras i både Västerbotten och Ångermanland men representeras enbart i Västerbotten i tabellen.

Skrivning och räkning uteslutande för flickor förekom inte i källmaterialet.

Källa: Urkunden 2-5 Umeå Universitetet. Umeå.

Den andra delen av undervisningen var den yrkesförberedande. Denna utbildning sköttes 

uteslutande av föräldrarna då det var deras yrke som barnen skulle ärva. Denna undervisning 

51 Urkund 2 Sid. 10, 12
52 Urkund 5 Sid. 15, 20 Urkund 4 Sid. 29
53 Urkund 5 Sid. 9
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Skrivning och räkning Yrkesförberedande
Flickor Pojkar Flickor Pojkar

Pastorat
Rödön x
Offerdal x x

Jämtland* Revsund x
Sunne x
Oviken x
Tuna x x

Medelpad Selånger x
Nordmaling** x

Västerbotten Degerfors x x
Bygdeå x x
Gudmundrå x
Torsåker x

Ångermanland Sollefteå x x
Boteå x x
Resele x x
Sidensjö x x



beskrevs i enkätsvaren främst i samband med fråga 22 som gällde vilka yrken som fanns i pastoratet

och om det fanns tillräcklig utbildning som främjade dessa yrken. Enligt Tabell 2 var det 10 olika 

pastorat som nämnde könsskillnader i samband med yrkesundervisning. Men även här beskrevs det 

olika i svarsenkäterna. Rödön, Offerdal och Sunne nämnde enbart att flickorna fick undervisning av

sina mödrar i deras respektive yrke, främst hushållsarbete eller textilarbete som vävning. Endast 

Sunne svarade detta under fråga 22 och nämnde specifikt att mammorna handledde sina döttrar i 

respektive yrke.54 Från Degerfors svarade man att pojkarna lärde sig slöjder, åkerbruk och snickeri 

medan flickorna lärde sig boskapsskötsel och textilarbete.55 I svaren från Tuna uppgav man att 

döttrarna tog efter sina mammor i deras respektive yrke eller sysslor vid 9 eller 10 års ålder. Dessa 

sysslor kunde utföras hemma på bondgården som textilarbete, bakning och bryggning. Pappan 

gjorde samma procedur med sönerna och inkluderade dem i sitt eget arbete som snickare eller 

bönder.56 Från Sidensjö skrev man att det viktigaste yrket i församlingen var linvävnad och att båda 

könen undervisades i detta yrke.57 I Resele där vävnad och annat textilarbete ortens huvudyrke 

påpekades att även pojkar borde få undervisning i detta yrke:

Wäl vore om äfven Gossar kunde inöfvas i att Spinna samt reda Ull och Lin58

Detta kan tolkas som att det enbart var flickor som sysslade med detta yrke under den tiden, vilket 

stärks av exemplen innan. Det samma framgår också av svaren från Sollefteå, Boteå och Resele. I 

Sollefteå och Boteå rekommenderades undervisningsanstalter som främjar yrkesförberedande 

undervisningar. I båda fall så rekommenderades det att båda könen fick yrkesförberedande 

undervisningar, alternativt att flickorna skulle få yrkesförberedande utbildningar.59 I Reseles fall 

gällde rekommendationen mer specifikt att pojkar skulle få lära sig textilarbete, vilket framgår av 

fortsättningen på föregående citat:

Wäl vore om äfven Gossar kunde inöfvas i att Spinna samt reda Ull och Lin, i synnerhet, som de nu äro nästan 

sysslo-löse ända till dess de kunna deltaga i det grofva Arbetet i Skogen eller wid Åkerbruket, och de dess 

förinnan hafva nästan fritt wahl emellan Åk -Kälken och ABCBoken. (...) Flickor undervisas lättare och bättre; 

ty deras wahl är emellan annan nyttig, ofta mödosam sysselsättning och Boken.60

54 Urkund 5 Sid. 6
55 Urkund 3 Sid. 6
56 Urkund 4 Sid. 26-27
57 Urkund 2 Sid. 26
58 Urkund 2 Sid. 29
59 Urkund 2 Sid. 15-17
60 Urkund 2 Sid. 19

20



I pastoratet beskrevs det att yrkena i huvudsak var just vävning och annat textilarbete. Citatet 

beskriver att pojkarna blev sysslolösa när deras arbete var klart för säsongen. Rekommendationen 

syftade främst till att lösa pojkarnas sysslolöshet genom att ge dem utbildning i ett alternativt yrke. 

Flickor kunde växla mellanhushållsarbete och textilarbete. 

Klockare som undervisade barn, undervisade som regel både pojkar och flickor. Detta uppgavs 

uttryckligen i svaren från Sköns pastorat.61

2.1.4. Om utbildningen var tillräcklig för befolkningens behov

I en stor majoritet av enkätsvaren sägs att utbildningssituationen var bristfällig. Men det fanns också

pastorat som beskrev situationen som tillräcklig.62 Från Revsund svarades helt kort att 

utbildningssituationen var tillräcklig, någon längre och utförligare utläggning gavs inte.63 Från 

Skellefteå svarades att situation till ”det mästa nöjaktigt swarade” mot invånarnas 

utbildningsbehov.64  Från Nordmaling gavs ett svar som var mer talande för utbildningssituationen 

generellt i Norrland. Det fanns en läroanstalt som var tämligen tillräcklig men inte för alla 

Skolan är vist icke för alla Allmogens barn tillräcklig, i synnerhet som många äro besvärade af Fattigdom, och 

derigenom urståndsatte att hålla sina barn vid Skolan, och hafva dessutom lång väg.65

Det som lyfts fram här är fattigdomen och avståndet. Även från Bygdeå gavs en utförlig 

beskrivning av hur utbildningssituationen såg ut och hur fattigdomen påverkade barnens 

utbildningsmöjligheter. De mer förmögna kunde skicka barnen till en person som undervisade dem, 

vilket inte de fattiga kunde, som istället tvingades att lära sig av sina föräldrar som själva kunde ha 

bristfälliga kunskaper. Detta tillsammans med avståndet från kyrkan gjorde det svårt för prästerna 

att hjälpa församlingen på ett tillräckligt sätt.66

61 Urkund 4 Sid. 31
62 Urkund 3 Sid. 2
63 Urkund 5 Sid. 15
64 Urkund 3 Sid. 12
65 Urkund 3 Sid. 2
66 Urkund 3 Sid. 8-9
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2.2. Utbildningssituationen i lappmarkerna

I lappmarkerna fanns det tolv pastorat, av vilka alla utom Enontekis och Arvidsjaurs pastorat 

lämnade in sina enkätsvar. I Enontekis fall var tjänsten som präst vakant på grund av att pastoratet 

delades efter finska kriget åren 1808-1809 och någon präst inte hade tillsatts i den svenska delen. I 

Arvidsjaurs fall var orsaken till enkätsvarets frånvaro ”kyrkoherdens väldokumenterade 

oduglighet”.67 Svaren varierar enormt i omfång då man i pastorat som Åsele svarar utförligt på 

schema tre och fyra, med bilagor medan svaret från Gällivare begränsar sig till en halv sida. Det 

som är unikt med lappmarkerna är de särskilda lappskolorna som var specifikt inriktade på att 

utbilda samiska barn. I Åsele och Jokkmokk har man gått efter frågeschema tre för att besvara 

frågor som angår lappskolan medan man i Lycksele, Arjeplog, Gällivare, Jukkasjärvi och Föllinge 

har följt schema fyra eller en lösare och mer öppen presentation i form av löpande text. Övriga 

pastorat har svarat enligt schema fyra, vilket inkluderar den dominerande hemundervisningen. 

En unik företeelse som fanns i lappmarken och som skulle underlätta utbildningen av samerna var 

så kallade ”kateketer”. Dessa var i huvudsak forna elever som blivit anställda av pastoratet eller fick

sina löner av Lappmarkens Ecklesiastikverk som i slutänden också hade ansvaret för dem. En 

kateket var mellan t 20-25 år vid rekryteringen, och kom oftast från en fattig familj. Under tjänsten 

blev det oftast flera arbetssysslor vid sidan av undervisningen eftersom lönen sällan räckte till och 

arbetet i en sameby var hårt. Detta ledde till att omsättningen av kateketer var väldigt hög. Deras 

uppgift var att bo och arbeta bland samebefolkningen och att hjälpa till med att utbilda barn och 

vuxna i kristendomskunskap och läsning. Hembyn blev vanligtvis platsen för deras undervisning då 

de oftast inte hade eget fast boende i en nomadiserande miljö. Kateketen skulle komplettera 

hemundervisningen som de samiska föräldrarna eller vårdnadshavarna inte kunde utföra på grund 

av att läskunnigheten var låg hos äldre samer. Verksamheten började under 1740-talet i Jämtland 

och spred sig långsamt för att sedan tillämpas i övriga pastorat i Norrland. Undervisningen skulle 

ske året om men i praktiken skedde den främst under vinterhalvåret samtidigt som den påverkades 

av hur framgångsrik renskötseln var. Det sistnämnda påverkade kateketens sysslor och även hur 

mycket byn var villig att bekosta katekesens tjänster och underhåll.68

Vad och vilka kateketerna undervisade har varierat över tid. Först ska det nämnas att den 

undervisning som kateketer gav var bristfällig och ojämn. Långa distanser mellan byarna gjorde att 

67 Lindmark, Daniel Undervisning i Lappmarken enligt svaren på 1812 års uppfostringskommités enkät. Umeå. 1989. 
Sid. 6

68 Lindmark. 1989. Sid. 27-30
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kateketerna prioriterade de närliggande familjerna och lät periferin halka efter. Från början under 

1740-talet, var det enbart pojkar som undervisades på grund av den lutherska patriarkala strukturen 

och samernas ”negativa kvinnouppfattning” som Lindmark uttrycker det.69 Detta ändrades dock 

snabbt då uppfattningen blev att det var kvinnans uppgift att undervisa i hemmet samtidigt som 

kvinnor fick allt färre sysslor utanför hemmet. På så vis ändrades rekryteringen av kateketer och 

flickor tog större del av undervisningen för att uppfylla sin framtida roll samtidigt som även flickor 

kunde bli kateketer.70

2.3. Lappskolor

2.3.1. Vad undervisades

Det som undervisades på skolorna höll sig strikt till de instruktioner som gavs för lappskolorna, 

vilket var att läsa på samiska och svenska, lära sig läsning innan och utantill av den litteratur som 

användes och framförallt att tillägna sig en förståelse av de begrepp, det vill säga innehållet, som 

användes i litteraturen för att bli goda kristna och underlätta vidareförmedling av kunskapen som de

lärt sig.71 Endast vid få tillfällen beskrivs det att skolan gick utanför ramarna för dessa instruktioner.

Svaren från, Åsele är typiska: 

Sällan gifwes tillfälle till andra kunnskapers bibringande än hwad till Skolans egenteliga föremål hörer. 

Sällsynt är ock, att undervisningen sträckes längre, än hwad Instructionen föreskrifwer. Inga andra sysselsättas 

med skrifning, än de som wisa fallenhet och hafwa någon bettre fattningsgåfwa att wäl medhinna hwad de i 

läsning böra prastera. Stilöfningen sträcker sig vanligen icke längre, än att skrifwa någodt efter förskrift.72

Liknande beskrivningar syns i övriga enkätsvar där kristendomskunskap och läsning på båda 

språken prioriteras för eleverna, samtidigt som skrivning kunde förekomma för de som 

skolmästaren tog sig tid att undervisa. Beskrivningarna av vad som undervisades varierade 

beroende på vad skrivaren ville lyfta fram och prioritera. I svaren från Jokkmokk, Lycksele och 

Gällivare nämns i första hand kristendomskunskapen medan läskunnigheten och läroböckerna sätts 

främst i svaren från Arjeplog och Jukkasjärvi. Utbildningens omfång begränsades också av att ingen

av skolorna hade kroppsövningar (frågeschema 3) eller yrkesförberedande undervisning. I 

majoriteten av enkätsvaren lämnades frågor om slöjd, hantverk och industri helt obesvarade för att 

69 Lindmark. 1989. Sid. 30
70 Lindmark. 1989. Sid. 30
71 Urkund 8 Sid. 11-12
72 Urkund 8 Sid. 4
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ge utrymme för det som faktiskt undervisades. 

I svaren från Åsele, Lycksele, Arjeplog och Jokkmokk beskrivs disciplineringen i skolan och hur 

den hanterades. I Arjeplog refererade man till instruktionen för skolan medan man i de övriga fallen

gav längre förklaringar, som dock skiljde sig minimalt från varandra. Skamstraff utdelades till de 

som inte skötte sig, aga om det inte blev bättre. Belöning och uppmuntran kunde utfärdas om eleven

visade extra prov på flit och sedlighet.

Den litteratur som användes av samtliga svarande lappskolor var Abc-boken, Luthers lilla katekes 

och Svebilius förklaring. Utöver dessa läromedel svarade Åsele, Arjeplog och Jokkmokk att de även

använde Nya Testamentet och Psalmboken. Högströms Spörsmål förekom också i dessa pastorat 

utom i Åsele. Från Gällivare uppgavs bara att eleverna undervisades i kristendomskunskap, vilket 

gör det oklart vilka böcker som användes.73 Språket som användes i skolorna och undervisningen 

beskrevs av vissa svaranden. Instruktionen antydde dock att litteraturen och undervisningen skulle 

ske på båda språken: 

...att när den på Lappska lärdt ett stycke af A B C Boken eller Catechismo, han tå strax wänjer dem att gifwa 

det på swenskan, emedan ock Scholagböckerna på bägge Språken äro upplagde:74

Språket kan ha varit underförstått när de svarande nämnde den litteratur som användes och med 

tanke på att eleverna var samer så förväntades det möjligtvis att litteraturen var på båda språken. I 

Åsele nämnde man att båda språken användes samtidigt med hänvisning till instruktionen.75 I 

Jokkmokk hänvisade man enbart till instruktionen vilket antyder att båda språken användes.76 

Ett undantag finns i Jukkasjärvi där utbildningen skedde på finska istället för samiska. Någon 

motivering för detta gavs inte i svaren men anledningen är att den samiska dialekten som användes i

litteraturen inte var begriplig så långt norr upp.77

2.3.2. Vem undervisade

Lappskolorna sköttes av en skolmästare som ansvarade för skolan och var lärare för eleverna. 

Skolmästaren skulle vara kunnig i både svenska och samiska för att kunna genomföra 

73 Urkund 8 Sid. 37
74 Urkund 8 Sid. 10
75 Urkund 8 Sid. 4
76 Urkund 8 Sid. 33
77 Lindmark. 2000. Sid 20
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undervisningen.78 En inspektor skulle en gång om året besöka skolorna för visitering av 

skolmästarens arbete, elevernas förhållande och hälsa, och själva skollokalen.79 Skolan skulle 

årligen ta in sex stycken elever av båda könen och elevernas undervisning och uppehälle skulle vara

gratis.80

Det var uteslutande skolmästarens roll att sköta undervisningen i lappskolorna. I Jokkmokk, 

Jukkasjärvi och Frödinges fall var skolmästaren även pastor i respektive pastorat. I samtliga skolor 

skulle sex stycken elever närvara. Antagningskriterierna var mycket generösa vilket framgår av 

Åseles svar:

Intagandet i Skolan sker utan willkor af ålder, kunskaper och kostnader. Wanliga åldern är ifrån 8 till 12 å 14 

år. Faderlösa och mäst fattiga pläga till inskrifning njuta företrädes-rätt.81

2.3.3. Vilka barn undervisades

Kostnaden för eleverna var också minimal. Samtliga som beskrev levnadsvillkoren skriver att 

eleverna levde kostnadsfritt när det gällde husrum, antagning och litteratur. De antagna barnens 

ålder varierade mellan 8 och 10 som ett minimum och upp till 20 som maxålder. Prioriteringen var 

att de lägst ställda skulle få företräde runtom i pastoraten. Vilka som faktiskt blev antagna och hur 

processen gick till att välja ut vilka som skulle fo bli elever är oklart med undantag för Lycksele där 

man uppgav att man valde de med bästa möjlighet att bli framtida kateketer.82 Beskrivningen av 

könsfördelningen varierar också. Ingen skola beskrev att deras skola var exklusiv för antingen 

pojkar eller flickor utan öppen för båda. Från Jukkasjärvi och Åsele uppgavs att båda könen blev 

antagna, medan man i Arjeplog och Jokkmokk nämnde specifikt att pojkar och flickor hade tre 

platser vardera. 

78 Urkund 8 Sid. 10
79 Urkund 8 Sid. 8-9
80 Urkund 8 Sid. 11
81 Urkund 8 Sid. 4
82 Urkund 8 Sid. 25

25



Tabell 3. Könsfördelning av elever som antagits till lappskolorna enligt enkätsvaren år 1813

”Underförstått” betyder att båda kön finns på plats i skolan men svarsenkäten nämner inte detta specifikt men detta kan 

utläsas genom andra svar.

Källa: Urkunden 8 1812 års uppfostringskommitténs enkät. Svaren från lappmarksförsamlingarna. Umeå Universitetet. 

Umeå.

Enligt instruktionen för lappskolor skulle både samer och svenska nybyggare få tillträde till 

lappskolorna.83 Endast i Lycksele angavs att man reserverade två av sina platser till svenska 

nybyggare.84 Könsfördelningen där är oklar. Same-eleverna och nybyggareleverna fick här olika 

undervisningar. Sameeleverna fick läsa i Abc-boken, Luthers lilla katekes, Högströms frågor och 

Svebilius förklaring medan nybyggareleverna fick läsa i Abc-boken, Luthers lilla katekes och den 

nya förbättrade upplagan av Svebilius förklaring. Sedan kom denna mening:

Stundom få desse äfwen lära räkna och skrifwa: men som detta är en bisak, så har sällan någon deruti innan 

Dimission hunnit komma till synnerlig färdighet.85

Meningen kan tolkas som att räkna och skriva lärdes ut till några få elever men av  kontexten ligger 

det närmast till hands  att tolka ”desse” som att det gällde  nybyggareleverna. 

83 Urkund 8 Sid. 11
84 Urkund 8 Sid. 25
85 Urkund 8 Sid. 26

26

Pastorat Lika fördelat Båda kön Underförstått Nämner inte
Arjeplog x
Jokkmokk x
Åsele x
Jukkasjärvi x
Lycksele x
Föllinge x
Gällivare x



Tabell 4. Jämförelse av pojkars och flickors undervisning i lappskolorna enligt enkätsvaren år 1813
med avseende på undervisningens innehåll

*Föllinge skriver att könen undervisas lika men inflikar att ”man ofta finna eldigare fattningsgåfwa och mognad hos 

flickor än hos gossar.”86

Källa: Urkunden 8 1812 års uppfostringskommitténs enkät. Svaren från lappmarksförsamlingarna. Umeå Universitetet. 

Umeå.

Lycksele är det enda pastorat som nämner en skillnad mellan könen var det gäller utbildningen, den 

skillnad de nämner är att pojkar är de enda som har undervisats i räkning och skrivning.87 Från 

Föllinge skriver man att könen undervisas lika men inflikar att ”man ofta finna eldigare 

fattningsgåfwa och mognad hos flickor än gossar”

2.3.4. Om utbildningen var tillräcklig för befolkningens behov

Vad gällde frågan om utbildningssituationen motsvarade pastoratens behov gavs olika  svar. I 

Arjeplog var man nöjd med situationen.88  I svaren från Lycksele uttryckte man sig att även den 

svenska befolkningen behövde en skola där barnen kunde lära sig att bli goda kristna och nyttiga 

medborgare och att den hemundervisning som skedde just då inte var tillräcklig. En 

yrkesförberedande undervisning för eleverna skulle också hjälpa församlingen.89 Situationen i Åsele

beskrevs som att skolan inte räckte till för att möta behovet av utbildning för samerna, att 

förkunskapen var bristfällig när barnen väl kom till skolan och att föräldrarnas undervisning måste 

öka för att undervisningen skulle bli bättre.90

86 Urkund 8 Sid. 41
87 Urkund 8 Sid. 26
88 Urkund 8 Sid. 29
89 Urkund 8 Sid. 27
90 Urkund 8 Sid. 5-6
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Pastorat Olika Lika Nämns inte
Lycksele x
Föllinge x*
Arjeplog x
Åsele x
Jokkmokk x
Gällivare x
Jukkasjärvi x



Tabell 5. Andel barn som gick i lappskola i förhållande till totala antalet barn i pastoraten enligt
enkätsvaren år 1813. 

Lycksele nämnde enbart andelen svenska barn i svarsenkäten och Jukkasjärvi utelämnade antalet barn helt.

Källa: Urkunden 8 1812 års uppfostringskommitténs enkät. Svaren från lappmarksförsamlingarna. Umeå Universitetet. 

Umeå.

Av Tabell 5 framgår att lappskolorna inte nådde ut till befolkningen i någon stor skala utan hade en 

ytterst liten påverkan på den totala utbildningen i pastoraten. Värt att notera är dock att antalet barn 

i tabellen omfattar både svenska och samiska barn. Detta gör att tabellen är något missvisande för 

hur syftet att undervisa samer hade uppfyllts. För att få en rättvis bild måste antalet barn i 

lappskolorna ställas mot antalet samiska barn i hela pastoratet vilket inte har varit möjligt. Dock 

tyder det låga antalet barn i lappskolorna på att dessa även hade en begränsad räckvidd bland den 

samiska befolkningen.

2.4. Hemundervisning

2.4.1. Vad undervisades

När det gäller hemundervisningen var både innan- och utantilläsning och kristendomskunskap 

fortfarande det som prioriterades. Endast i svaren från Dorotea, Fredrika och Gällivare utelämnas 

innan- och utantilläsning vid sidan av kristendomskunskapen. Från Åsele/Vilhelmina, Fredrika, 

Jokkmokk och Föllinge svarade man att barnen även lärde sig att skriva och räkna i hemmet vilket 

inte var lika vanligt i lappskolorna. I Åsele/Vilhelmina församling nämndes att nybyggare som gått i

skola kunde undervisa i läsning och skrivning.91 

Litteraturen som användes i hemmet var identisk med den som användes i lappskolan. Abc-boken, 

Luthers lilla katekes och Svebilius förklaring var standardböcker som användes både i hem och 

kateketundervisning. Svaret från Fredrika kan nämnas som exempel:

91 Urkund 8 Sid. 7
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Pastorat Antalet barn 6-15 år Antal elever %
Åsele 181 6 3,3
Arjeplog 146 6 4,1
Jokkmokk 229 6 2,6
Gällivare 282 6 2,1
Föllinge 292 6 2,1

Summa:            1130 Medelvärde %                2,8



De undervisningsböcker, som följas äro de bland allmogen vanliga såsom A.B.C Boken, Lutheri och Svebilii 

Catecheser samt Psalm-Boken jemte andra Religions Böcker för innanläsningen.92

De svarande på enkäterna gjorde liten skillnad på vilken litteratur som var menad för lappskolan 

respektive för hemundervisningen. Om svarstexten var löpande som i Lycksele och Jukkasjärvis 

fall, så är det svårt att urskilja om litteraturen var menad för skola eller hemundervisning. I citatet 

från Åsele beskrevs både lappskolan och hemundervisningen.93

2.4.2. Vem undervisade

Det var i hemundervisningen som kateketerna gjorde sin del av undervisningen runt om i 

lappmarkerna. Efter att ha utbildats i skolor eller av präster återvände de hem för att förmedla den 

kunskap de nyss införskaffat. Kateketernas jobb beskrevs som ett väl användbart hjälpmedel för att 

lära de samiska barnen att läsa och förstå den kristna tron. 

Och 2:ne andra Kateketer (...) jämte läsning utur Postillan på Sön- och Helge-dagar, bön hållning morgon och 

afton, samt förmaningar till Gudaktighet, undervisa de Lapp-Barn i stafning och innanläsning, hvilkas 

Föräldrar ej lärt att läsa uti bok, och hos desse sednare memoriter inprägla de nödvändigaste Christendoms 

sanningar.94

Kateketerna beskrevs kunna nå ut till avlägsna områden där föräldrarna inte var förmögna att lära ut

själva. Jokkmokk, Gällivare och Föllinge nämnde att kateketer skötte hemundervisningen, utan att 

nämna föräldrarna. Kateketerna förekom dock enbart i pastorat där lappskolor fanns. I övriga 

pastorat sköttes undervisningen av föräldrarna som lärde ut det viktigaste i kristendomskunskap 

eller läsning men det beskrevs inte i detalj, utan enbart att så skedde. I Fredrika sköttes även 

utbildningen av klockaren som kompletterade föräldrarnas undervisning. Denne lärde ut 

kristendomskunskap samt att räkna och skriva mot betalning.95

Medan hemundervisning kunde skötas av både föräldrar och kateketer var det med endast ett 

undantag enbart samer som blev undervisade av kateketer. I svaret från Föllinge nämns att en 

katekes vid namn Jonas Jönsson Nordfjäll undervisade nybyggare i skrift och läsning då han inte 

92 Urkund 8 Sid. 23
93 Urkund 8 Sid. 4-7
94 Urkund 8 Sid. 34
95 Urkund 8 Sid. 23
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var i fjällen och undervisade samer i samma ämnen, men detta var det enda fall som nämndes.96 

Beskrivningen från Arjeplogs summerar situationen:

De af Lapparnes Barn, hvilka ej få rum i Scholan, undervises hemma dels af Föräldrar, dels af Catecheterna,

hvarvid de vanlige Christendoms-Böcker följes och nyttjes. Nybyggarenas Barn bekomma öfver alt undervisning af 

sine Föräldrar, eller andre, hvilka dem i sin vård hafva.97

I de fall där föräldrarna nämns är det oklart om detta avser både svenska och samiska föräldrar. Från

Åsele och Lycksele nämnde man enbart de svenska föräldrarna och deras undervisning av barnen, 

men det kan bero på att den samiska undervisningen redan beskrivits innan. Någon könsfördelning 

när det gällde föräldrarna nämndes överhuvudtaget inte i något av pastoraten angående 

hemundervisningen.

Tabell 6. Hemundervisningens ansvarsfördelning i lappmarkerna enligt enkätsvaren år 1813 med
avseende på etnicitet

Tomma rutor visar att detta pastorat utesluter svaret

Källa: Urkunden 8 1812 års uppfostringskommitténs enkät. Svaren från lappmarksförsamlingarna. Umeå Universitetet. 

Umeå.

2.4.3. Om utbildningen var tillräcklig för befolkningens behov

Från Arjeplog och Fredrika gavs ett gott omdöme om utbildningssituationen i pastoraten. I Fredrika 

beskrevs föräldrarna ha tillräckligt god kunskap för att lära barnen att bli goda kristna.98 Från 

Jokkmokk däremot svarade man att varken nybyggare eller samer hade tillräckliga kunskaper att 

lära ut till sina barn och att ökade resurser behövdes.99 Från Lycksele svarades att föräldrarna inte 

96 Urkund 8 Sid. 40
97 Urkund 8 Sid. 29
98 Urkund 8 Sid. 23
99 Urkund 8 Sid. 34-35
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Pastorat Föräldrar Kateket
Åsele Sve Sam
Arjeplog Sam/Sve Sam
Lycksele Sve Sam
Föllinge Sam/Sve
Gällivare Sam
Jokkmokk Sam
Fredrika Sam/Sve
Dorotea Sam/Sve
Jukkasjärvi

Sve=Svenskar Sam=Samer



alltid hade den kunskap som fordrades och att det fanns ett starkt behov av att få en läroanstalt för 

yrkesförberedande utbildningar.100 I Åsele var man som mest kritisk över situationen Här 

rekommenderades en utveckling av kateketyrket med högre lön, anseende, inflytande längre 

utbildning och fler som utbildades för att lättare nå ut till de samiska barnen som ansågs ha svårt att 

lära sig hemma.101 Här återkommer uppsatsens inledande citat som beskrev samerna och deras 

levnad. För att lyfta samerna ur den oordentlighet, vidskepelse och lättja som de ansågs leva i, 

måste man öka ansträngningarna att nå den samiska befolkningen och fostra barnen till de 

medborgare som de förväntades bli. 

2.5. Analys

Det som lärdes ut i Norrland var främst kristendomskunskap och läsning. Detta stämmer överens 

med kyrkolagen från år 1686 som specifikt fastslog att dessa kunskaper och färdigheter skulle läras 

ut. 52 av de 53 pastoraten från landsförsamlingarna svarade uttryckligen att man undervisade i 

kristendomskunskap på ett eller annat sätt. Svaren från Lappmarken är otydligare. Istället hänvisar 

man till instruktionerna för lappskolorna där kristendomen ju var prioriterad. I övriga enkätsvar från

lappmarken kan man utläsa att kristendomskunskap var prioriterad också utanför lappskolan även 

om detta inte alltid nämns uttryckligen i alla enkätsvar. Samma sak gäller för undervisning i at lära 

sig läsa, Den nämns inte alltid rakt ut i svaren men den är underförstådd om man ser till den övriga 

undervisning som beskrevs. Är det rimligt att man lärde sig läsning utan att lära sig 

kristendomskunskap? Anledningen till att man lärde sig att läsa var just för att kunna läsa kristen 

litteratur och förstå kristendomen. Är det rimligt att man lär sig kristendomskunskap utan att lära sig

läsa? Nej, men det är större risk att fokus hamnar i memorering av texterna istället för förmågan att 

läsa den innantill. Lindmark nämner en debatt angående utantilläsning och att det uppfattades som 

ett pedagogiskt problem. Att memorera texten och innehållet från litteraturen är inte samma sak som

att läsa och förstå den.102 I svaren från Lappmarkspastoraten görs denna distinkta skillnad mellan 

utan- och innantilläsning: i båda citaten på sida 26 nämns att man använde böckerna för 

”innanläsning” vilket innebär att barnen lär sig läsa, inte enbart att memorera. Samma gäller 

landsförsamlingarna. Av Nordmalings svar på sida 16 kan utläsas en möjlig skillnad mellan könen 

när det gäller läsning. Att barnen lärde sig läsa nämns inte, utan enbart att barnen undervisades i 

kristendomskunskap, skrivning och räkning. Senare anges att flickor enbart lärde sig 

kristendomskunskap, vilket utesluter övriga kunskaper. Dock är det troligt att även flickor lärde sig 

100Urkund 8 Sid. 27
101Urkund 8 Sid. 6
102Lindmark. 2011. Sid 68-69
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att läsa i samband med kristendomskunskapen. Dessutom är det osannolikt att en pojke hade 

möjligheten att lära sig skriva och räkna utan att det först vore självklart att han lärde sig läsa det 

han möjligtvis lärde sig skriva. Men det kan betyda att flickor uteslöts från skrivning och räkning. 

Någon skillnad mellan svenskar och samer hittas inte på denna punkt, vilket kan tyda på att alla 

parter hade lika stor press på sig att lära sig dessa, enligt kyrkolagen, grundläggande kunskaper. 

När det gäller skrivning och räkning uppenbarar sig skillnader. Som nämnts innan är Nordmaling ett

av sju exempel (tabell 2) från landsförsamlingarna där det angavs att enbart pojkar kunde bli 

undervisade i skrivning och räkning. I Lycksele var det likaså endast pojkar som kunde få 

möjligheten att lära sig skriva och räkna. Samtidigt var det endast 8 pastorat som uppgav att 

undervisning i att lära sig skriva förekom, och ännu färre när det gäller räkning. Den generella 

trenden tycks ha varit att undervisning i skrivning och räkning ansågs vara överflödigt och att det 

endast var om det fanns någon kunnig förälder, utomstående eller lärare till hands som undervisning

i dessa färdigheter kunde komma i fråga. Tendensen att det enbart var pojkar som fick tillfälle denna

överflödiga undervisning är också tydlig. Detta kan förklaras av Backman Prytz’ resonemang om att

pojkar fick en mer yrkesförberedande utbildning och därför prioriterades över flickorna. Tidigare 

hade även skrivkunnigheten varit isolerad till den manliga överklassen för att sedan sprida sig till 

rika bondesöner. I svaren från lappmarkerna nämns skrivning och räkning sällan i beskrivningarna 

av lappskolornas undervisning.  Svaret från Lycksele har redan anförts som exempel, men 

beskrivning av utbildningen i Åsele och stämmer bra överens med övriga lappskolor. Dock fanns 

det möjlighet utanför lappskolan att lära sig att skriva i större utsträckning. Detta kunde ha en stark 

koppling till kateketerna som fått ytterligare utbildning för att genomföra sitt uppdrag. Föllinge 

pastorat svarade att kateketen undervisade både svenskar och samer i skrivning och läsning. Från 

Åsele/Vilhelmina beskrevs hur vissa nybyggare med skolbildning kunde undervisa i läsning och 

skrivning. 

Vilka lärde sig att skriva i störst utsträckning? En tes är att samerna lärde sig att skriva i större 

utsträckning tack vare kateketerna. En annan möjlighet är att nybyggare lärde sig mer då fler 

nybyggare var skrivkunniga och undervisade sina egna barn i större utsträckning. Dock nämns 

skrivkunniga nybyggare väldigt sällan samtidigt som kateketernas undervisning sträckte sig över 

flera pastorat och uppgavs med undantag för Föllingevara exklusivt för samerna. Möjligtvis lärde 

sig samer att skriva i större utsträckning tack vare kateketerna men om detta skulle ha haft någon 

större påverkan på deras liv och levnad är svårt att vetat.
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I vilken utsträckning omfattade den undervisning som gavs av någon annan än föräldrarna elever av

bägge könen? Landsförsamlingarna beskrivningar är bristfälliga men i Sköns pastorat anges det 

uttryckligen att klockaren tog emot både pojkar och flickor. Om Kateketerna undervisade både 

pojkar och flickor nämns inte i svaren. Undersökningen kan då inte bekräfta Backman Prytz’ 

resonemang att pojkar prioriterades över flickor när det gäller alternativ till hemundervisning. Det 

står klart att den samiska befolkningens utbildning prioriterades över den svenska 

nybyggarbefolkningen. Kateketerna fokuserade starkt på samernas utbildning och i samtliga 

lappskolor, med undantag för Lycksele, var det uteslutande samer av båda kön som blev antagna till

skolan trots skolans instruktioner att inta både samer och nybyggare. Detta tyder på en kolonial 

politik med syfte att utbilda samerna i större omfattning än den svenska befolkningen.

Att de pojkar och flickor fick särskild yrkesförberedande undervisning av föräldrarna var inte 

förvånande. Att det nämns i såpass få pastorat var dock mer överraskande. Pastoraten uppmanades 

att redovisa vilka yrken som var dominanta i pastoratet men det var få som koppla yrket till kön, 

endast 10 pastorat i landsförsamlingarna. Att frågan fanns med i frågeenkäten kan tolkas som att 

man ville få information om hur pojkars och flickors utbildning påverkade ett framtida arbete inom 

pastoratet och hur nödvändig utbildningen var. 4 av de 10 pastoraten nämnde att det var mödrarna 

som skötte undervisningen i hemmet vilket kan tyda på att det främst var flickorna som gynnades 

mest i och med att det förväntades bli flickornas framtida roll. Pojkarna fick främst sin 

yrkesförberedande utbildning utanför hemmet vilket kunde leda till att pojkarna inte 

hemundervisades lika lätt. Att pojkar undervisades i textilarbete som uppges i svaret från Resele, 

var ovanligt bland svarsenkäterna. Detta kan tyda på att det fanns brist på typiskt manliga yrken i 

pastoratet. Några uppgifter att flickor undervisades i typiskt manliga sysslor finns inte. Att Resele 

rekommenderade pojkarna att undervisas i ett typiskt kvinnligt yrke måste tolkas som att det fanns 

pedagogiska moment i utbildningen eller starkare ekonomiska skäl. 

Utbildningen beskrevs som otillräcklig i de flesta fall i både landsförsamlingarna och lappmarkerna.

Svaren ser olika ut. I landsförsamlingarna beskrevs utbildningssituationen otillräcklig på grund av 

fattigdom och avstånd mellan lärare och elev och ibland dåligt utbildade föräldrar.  Svaren från 

lappmarkerna hade liknande karaktär men med mycket större fokus på arbetet med den samiska 

befolkningen. Det var vanligt att samerna beskrevs ha dåliga förutsättningar till att hemundervisa 

sina barn och då skötte kateketerna jobbet själva. Även bland vuxna samer beskrevs det att de inte 

kunde läsa eller hade grundläggande kunskaper om kristendom och att resurser borde läggas på 

större utbildningsinsatser. Brister fanns även i den svenska befolkningen men proportionerna var 

inte jämlika. Ett tydligt tecken på en kolonial attityd är motiveringen att samerna behövdes utbildas 
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i större utsträckning för att bli ordentliga medborgare i svenska staten. 

Hur ska mörkertalet och beskrivningarna tolkas generellt? Ska vi anta att allt som beskrevs i svaren 

återgav den objektiva verkligheten så som den målades upp? Eller ska vi betrakta svaren som 

uttryck för olika diskurser? Det faktum att de olika svaren skiljer sig i formalia, omfång och detaljer

borde tyda på att enkätsvaren inte gav en komplett bild av utbildningssituationen speciellt i svar 

som var kortfattade. Att författarna av svaren valde att i så stor omfattning lämna vissa frågor 

obesvarade har skapat ett stort mörkertal i de kvantitativa sammanställningarna. . Högst troligt lärde

sig barnen att läsa och lärde sig den grundläggande kristendomskunskap som de skulle lära sig 

enligt lagen, oavsett kön och etnicitet. Den yrkesförberedande undervisningen beskrevs sällan. Då 

den faktiskt beskrevs och beskrivningen innefattade vilket kön som undervisades i vilka ämnen, kan

det betyda att svarsenkäten ville beskriva undantag från normen. I övrigt kan det tolkas som att 

barnen lärde sig av sina föräldrar och till slut ärvde deras yrke, oavsett kön och etnicitet. Det 

beskrevs tydligt att pojkarna fick ta större del av skrivning och räkning. Men i vilken omfattning? 

Här måste den underliggande diskursen granskas. När man i ett pastorat beskriver att skrivning och 

räkning lärdes ut, oavsett om det var sällsynt eller inte, bör vi då anta att båda könen undervisades 

med lika förutsättningar? Vissa pastorat beskrev rent ut att pojkar undervisades och inte flickor, men

hur såg det ut i resten av fallen där skrivning och räkning förekom? Bara för att skillnaden inte alltid

nämndes uttryckligen betyder det inte att den inte fanns. Med stöd av de mer utförliga svaren och 

vad vi vet i övrigt om synen på manligt och kvinnligt och attityden till samer under denna tid kan 

man urskilja en diskurs där vissa saker togs för givna. När undervisningen i skrivning och räkning 

behandlas i könsneutrala termer kan det till exempel antas att den endast gällde pojkar som 

företrädare för den manliga normen i samhället. Detta var underförstått och behövde därför inte 

nämnas i beskrivningen.
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3. Sammanfattning

Uppsatsen undersöker hur utbildningssituationen i Norrland såg ut år 1813. Undersökningen går 

specifikt in på genus och etnicitet, d v s skillnader mellan den utbildning som pojkar och flickor fick

och skillnader i utbildning som svenskar och samer fick. Som källmaterial användes 

uppfostringskommitténs enkät som skickades ut till Sveriges pastorat. Undersökningen använder 

enkätsvaren från regionerna Jämtland/Härjedalen, Medelpad, Ångermanland, Västerbotten och 

lappmarkerna. 

Uppfostringskommittén skapades år 1812 med syftet att undersöka utbildningssituationen i Sverige,

ett land som genomgått en rad förändringar; förlust av Finland och ny regeringsform. Den rådande 

utbildningen sköttes av prästeståndet och kyrkan. Syftet var att göra befolkningen läskunnig och 

kunnig i den kristna tron. Undervisningen sköttes främst genom hemundervisning eller andra lärda 

personer förtrodda till att undervisa barnen utanför hemmet. Kunskapen kontrollerades genom 

husförhör där prästen förhörde barnen på det de lärt sig. Hemundervisning sköttes av föräldrarna 

eller andra lärare förtrodda av föräldrarna. Det som lärdes ut var främst innan- och utantilläsning 

och kristendomskunskap men skrivning och räkning kunde också förekomma. 

Undersökningen använde postkoloniala teorier för att analysera enkätsvaren från lappmarkerna och 

hur utbildningssituationen påverkats baserat på befolkningens etnicitet. Samtidigt användes ett 

genusperspektiv för att analysera pojkars och flickors utbildningar. Diskursen analyserades för att få

en djupare förståelse för enkätsvarens betydelse.

Resultatet är att läsning och kristendomskunskap lärdes ut i störst utsträckning och riktades till 

barnen oavsett kön och etnicitet. Skrivning och räkning lärdes ut om tillfälle gavs och om 

kompetens var tillgänglig. Det lärdes ut främst till pojkar enligt vissa pastorats beskrivningar och 

diskursanalys. Samer utbildades främst av kateketer medan svenska nybyggare undervisades främst 

av föräldrar. Samer av båda kön kunde bli intagna till lappskolor där de fick undervisning i läsning 

och kristendomskunskap. Enligt enkätsvaren ansågs utbildningssituationen vara dålig och det 

rekommenderades att mer resurser och ansträngning lades till utbildningen av barnen, främst de 

samiska.
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Bilaga. Frågeschema tre

Uppgifves för hvarje Skola särskilt följande: 

A. I afseende på INRÄTTNINGEN. 

l. I korthet Skolans egenteliga föremål? 

2. Tiden då den blifvit anlagd? Upphofvet: antingen publik auktoritet, allmän öfverenskommelse, 

eller enskilt stiftelse? hvarvid Stiftarenas eller Stiftarens namn uppgifvas. 

3. År och dag på det publika förordnande, den öfverenskommelse, det testamente eller donation, 

hvarigenom Skolan fått sin upprinnelse; och hvarjemte Verba Formalia af sådane Akter i afskrift 

meddelas, så vidt de röra Inrättningens ändamål och beskaffenhet?

4. År och dag på den Kongl. eller annan stadfästelse, som på Inrättningen kan vara meddelad, med 

anförande af Verba Formalia, som röra sjelfva Inrättningen, i den händelse något annat dokument af

lika innehåll ej, enligt nästföregående moment, blifvit i afskrift lemnadt, samt i det fall Stadfästelsen

gör någon ändring i Stiftelse-Dokumentet?

5. Hvad fond till Skolans underhållande är anslagen, vare sig af allmänna eller enskilta medel, årliga

sammanskott eller beständig tillgång i spanmål, varor, ränta på utlånte Kapital, jemte specificeradt 

och summariskt belopp på Skolans så väl ordinarie och extra ordinarie inkomster, som dess årliga 

utgifter?

6. Lärarnes antal och beloppet af hvarderas lönevilkor, af hvad beskaffenhet dessse sistnämnde vara 

må, såsom Spanmål eller Penningelön, Boställe, Boningsrum, Hushyre-medel, betalning af dem 

som undervisas eller deras föräldrar m. m. Anmärkes: I afseende på dessa begge sistnämnde 

punkter, att för de Skolor, som hafva sin upprinnelse från publik auktoritet, bifogas så beskaffade 

Tabeller, som äro föreskrifne att aflemnas för Gymnasierne, KatedralTrivial- och Stads-Skolorne.

7. Om vid Skolor som hafva sin upprinnelse från publik auktoritet, någon Lärare är så otillräckligen 

lönt, att han genom särskilta utvägar behöfver söka sin utkomst?
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8. Hvilka förbättringar i Stiftelsens tillgångar, i Lärares lönevilkor och förmåner, samt i allmänhet 

för Skolan, kunna vara att förvänta och påräkna?

9. Om något hus för Skolan är anslagit, dess närvarande tillstånd, samt af hvad fond det underhålles,

eller hvarest i annat fall undervisningen sker?

10. Huruvida de, hvilka undervisas, till större eller mindre antal njuta fria rum och underhåll, eller 

något annat understöd?

11. Huruvida, i afseende på sjelfva Inrättningen, dess reglementariska föreskrifter, tillgångar m. m. 

några betydliga förändringar förefallit? om några afvikelser skett från föreskrifter i en eller annan 

måtto? samt af hvad anledningar och auktoritet?

12. Om någon inrättning för kroppsöfningar skulle finnas, huru densamma är beskaffad?

13. Antalet på dem, som njutit undervisning, under hvardera af de tio sistförflutne åren?

14. Hvad i öfrigt i afseende på Inrättningen kan finnas nödigt att anmärka?

B. I afseende på UNDERVISNINGEN: 

l. Vilkoren för intagande i Skolan, så i anseende till ålder och kunskaper, som kostnader?

2. Hvilka kunskaper bibringas Lärjungarne? huru långt i hvarje kunskapsgren undervisningen 

sträckes? samt till hvad grad Stilöfning idkas?

3. I hvilka kroppsöfningar undervisning gifves? och metoderna att meddela den?

4. I hvad handtverk eller annan slöjd och industri Lärjungarne inöfvas?

5. Om Skolan är fördelad i Klasser? hvilka de äro? och hvad i hvarje Klass läres?

6. Då mera än en Läromästare eller Läromästarinna finnes, huru undervisningen mellan dem är 

fördelad?
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7. Hvilka Läroböcker nyttjas? och hvilka metoder vid undervisningen följas?

8. Timman då undervisningen börjas och slutas, och hvartill hvarje timma användes? samt i följe 

deraf ett Schema Lectionum, der ett sådant upprättas kan?

9. Vid hvad tid af året undervisningen börjas, och huru länge den fortsättes utan afbrott af ferier 

samt när dessa börja och sluta?

10. Beskaffenheten af disciplinen, samt hvilka straff och belöningar nyttjas?

11. Hvad inseende öfver Lärjungarnes uppförande äger rum? och huruvida tillsynen sträckes till 

lediga stunder, samt deras nyttiga användande?

12. Hvilka förhör och Examina med Lärjungarne anställas? och deras beskaffenhet?

13. Hvilka och huru beskaffade betyg dem meddelas?

14. Om någon viss tid är föreskrifven för Lärjungarnes vistande vid Skolan?

15. Hvilken eller hvilka öfver Skolan hafva inseende?

16. Antalet på Lärjungar, för hvarje af de sist förflutne tio åren, så vidt sådant upplysas kan? samt 

huruvida de blifvit flyttade till andre Läroverk, eller ingått i Handtverk eller andra närningar och 

yrken?

17. De betydligare förändringar undervisningen kan hafva undergått? och af hvad orsak? samt de 

förbättringar som kunna föreslås? Arm. Så vidt som dessa frågor kunna upplysas genom de Akter, 

hvilka insändas, blifver tillräckligt att vid besvarandet åberopa dem. För öfrigt anmärkes, att för de 

af dessa Skolor, hvilkas inrättning sådant till mer eller mindre grad medgifver, böra de bestämdare 

frågor, som för Katedral, Trivialoch Stads-Skolor äro uppgifne4 följas. Slutligen kunna betydligare 

Pensions-Inrättningar, som i någon Stad finnas för det ena eller andra könet, eller begge, omnämnas

och till sin hufvudsakliga beskaffenhet beskrifvas.
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18. Stadens, och då den är fördelt i flere Församlingar, hvarje Församlings folkmängd, och särskilt 

antalet af Barn mellan sjette och femtonde året?

19. Huruvida i Staden undervisningen synes svara emot behof vet, antingen för hela Staden, eller, 

om flere Församlingar der finnas, huruvida den för en eller flere kan anses otillräcklig?

20. Omnämnes äfven huru många Privat-undervisningar genom Informatorer för det närvarande 

finnas i Staden? 
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Bilaga. Frågeschema fyra

N:o 4. UPPGIFTER, HVILKA AF CONSISTORIERNE INFORDRAS FRÅN 

KYRKOHERDARNA PÅ LANDET ELLER ANDRA VEDERBÖRANDE:

l. Huruvida någon så beskaffad Skola, som i Schema N:o 3. omnämnes, i Församlingen finnes? i 

hvilket fall upplysningar och underrättelser meddelas efter hvad i berörde Schema är föreskrifvit.

2. Om i Församlingen finnes någon Sockne-Skola? eller genom privat inrättning stiftad Läroanstalt 

och mot Sockne-Skola svarande?

3. Huruvida någon Ambulatorisk Skola finnes? Huru undervisningen der bestrides? och huru 

densamma är fördelad i afseende på dem, som skola åtnjuta den?

4. När den ena eller andra Skolan blifvit stiftad? jemte samma Akter och uppgifter, hvilka, i 

afseende på stiftelsen, stadfästelsen m. m. i N:o 3. finnas äskade?

5. Af hvilken eller hvilka undervisningen bestrides?

6. Lärarnes lönevilkor och förmåner, på sätt N:o 3 innehåller?

7. Skolans inkomster och utgifter, efter enahanda grunder?

8. Stället der undervisningen lemnas? samt om och huru beskaffadt Skolehus finnes?

9. På hvad vilkor, så i anseende till ålder, som kostnad, barnen mottagas och njuta undervisning? 

Huruvida de barn, som undervisas, åtnjuta något understöd till föda, kläder och böcker?

10. Hvilka kunskaper och öfningar undervisningen omfattar? såsom läsning, Christendoms- eller 

annan kunskap, skrifning, räkning m. m. hvilket allt omständligen uppgifves? till hvad höjd i hvarje 

kunskap undervisningen och öfningen drifves? Hvilka böcker och hvilka undervisnings-sätt följas? 

Och för de lägsta Skolorna, huruvida barnen i synnerhet öfvas att läsa och skrifva både tydligt och 

fort?
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11. Om någon undervisning lemnas i det som rörer Landtskötseln och Slöjderna?

12. Skillnaden i undervisning begge könen emellan?

13. Vid hvad tid på året undervisningen tager sin början och slutas, och vid hvad timmar, under 

Läsnings-tiden, undervisningen börjas och slutas? samt huru timmarne äro fördelta?

14. Disciplinen, och huru långt inseendet öfver seder och uppförande sträckes, jemte straff och 

belöningar?

15. Om och hvilka Förhör med barnen anställas, samt om och hvilka Betyg meddelas?

16. Det vanliga antalet af Lärjungar? 

17. Hvilka förbättringar, vare sig i Skolans inkomster och fördelar, eller i undervisningsverket, 

kunna vara att förvänta och påtänka? Anm. Då någon af föregående uppgifter inhemtas genom de

Handlingar som insändas, behöfva endast dessa åberopas. 

18. Der inga Skolor finnas, eller icke tillräckliga för Socknebarnens antal, uppgifves på hvad annat 

sätt, och i hvilka ämnen ungdomen undervises? hvilka undervisa? till hvad grad undervisningen 

drifves, i synnerhet i läsning och skrifning? hvilka böcker nyttjas? huru ofta undervisningen 

meddelas, med hvad mera, som kan gifva ett fullständigt begrepp, på hvad fot undervisningen för 

Allmogens barn är ställd?

19. Uppgifves, om Klockaren eller Organisten i Församlingen har sig någon undervisnings-

skyldighet ålagd, och om han derföre njuter någon särskild vedergällning? samt huru stor? I det fall 

någon undervisnings-skyldighet icke åligger dessa personer, och någon Skolmästare icke finnes, 

uppgifves, huruvida Klockaren och Organisten äro så lönte, att den saknade undervisningen kan 

dem åläggas att bestrida?

20. Socknens folkmängd, och särskilt antalet af Barn mellan Sjette och Femtonde året?

21. Huruvida undervisnings-anstalterne inom hvarje Socken synas svarande mot invånarnes antal 

och behof?
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22. Hvilka yrken så egentligen tillhöra orten, eller äro så allmänna derstädes, att undervisningen och

öfningarne synas i viss mån böra riktas till deras befrämjande?

23. Omnämnes äfven huru många Privat-undervisningar genom

Informatorer för det närvarande finnas inom Socknen? 
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