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METHODUS INFORMANDI
I. In Ruralibus.

Ans Kongl. Matz.tt war aldranädigste Konung
1 hafwer aff Gudelissit Ntzt aldranaoigst föl or-
nat/ot icke alienast l alla Stader, vlhan ock i
alla Fl»lsamblingi)r pä Landzbygden stola wa-ra Pedagogia, tder Barnen tunnu lava lßook/

och saledes vthan Mödo/ och förstandellgale lära och l<isa si«na ChristendomSstycken/ (ty the obovklarde lciru Wan reent
lasa/ och sa myckit swarare sö> staä sinä Cbrlstendoms Huf-
wud -Stycken) sasom ock prysa Gudh i Församblingarne
medh siungandei ja ock hemma i Huusen meoh läsande och
siungande/at Gudzfrucktan ma bool Landet/och aUa Chrl-
steliga Dvgder öfwas och tilwllxa.

i. Och fom Lararne i Gudz Försambling sigh förnembli-
gast ther om befitjta lkola/ at theras K-Ahörarematte lava
Salighetenes Wagh/och föra här ett Chrlsteligit Lefwerne/
hwilket deste pedagogia mgcfit tunna vnderstödia / lher the
blifwa will inrckttade/ och wäl förestandne: Altsä maste the
l synnerheet wara bekymbrade om tderaS Inrattning.

;. Förthenfful dvDa. Paftorum Bekymber (a)atförstafta ffic»
keltge Personer/ fom den Mödan pa sigh taga/ at informera
Barnen i Församblmgen: antingen den är Klockare/ som
endteligen maste wara Booklard: ellerSochnestrlfware/som
af H,ns Kongl. Machtt nu är Försambl. efflerlami/ (b)
medhFörsamblmqens tilhiclp förlkaffa pardagogo beqwemli-
git Rum och Huus / helst ther Barnen tunna wara
honomnäromkringom Natlerne. (c) FörehDa Församblin»
gen huru nödigt och Gudi behagellgtl det åv f at dhe lata
lcira sinä Born läsa i Book-

4. Nu kunna wckt nagra walbeMkte Förckldrar högeligen



gladias/at theras Barn sa nckrln til deras heemwist hafwa
Tllfälle at vnderwtzsas i Lcksandtt; tunna ock en deel obe.
tänkte finnas/ som detta för en ringa/ eUer ock ingen Wal-
glirning vptaga/ och förthenskuU icke ens bluda til atfåttia
sinä Barn til then Ort/ ther the i Idfantx informeras kunna:
dhe förrige maste berömmas för deras goda Vpfaät,- dhe se»
näre raltaS ochformanaS tllChrlstellgare Tanctar/ och öf-
mvtalae f at sältia sinä Barn til en sa Gudeligh Ofning/
hälst effter dhe öfwer Förmodan snare och wckl stola bllswa
anförde.

f. Skulle nagon wara sa fattigh/ at han ingaMedelha-
de at halla sm Barn/ (thet han doch gerna önssade/) til at
lära / sa warder Dn. Paftor loci for dei sörjandeel / at Gud-
fruchtlge och förmögnare Menmffior hielpa til ett sadanl
faltlgl Vppehälle och nödige Böcker. item i the För-
samblingar/ ther nagra Byar aro langt isran Kyrckian be-
lcigne/kunna nagra Huushald sigh förena/och nagon qwick
och lärachtigh Pllt pä nagra Manader widhKyrckian ha°lla/
hwllkenstdan kan the andraßarneniGranssapenlöra: (lhet
ock andra booklärde ffola wara förobligeradenl/ at lära an»
dra i Huushalden och Granffapen/)ochför en bllligh Löön/
essier Dn. paftom wci gottfinnande/ och Föräldrarnas La-
gcnheet. (vid. s.ij.)

6. MenatdefgooaLöffte/at Barnen ssola öfwer För-
modanfnart ochwiil lara töfa i Book/ och tyoen icke onyttigt
förspillaS/ efflcr Föräldrarne icke kunna lcknge mistä sinä
Barn/ eller vppehälla dem vthom theras Huus: item at
Barnen medd större Lust malte låca; ja maste det gambla
maneret at låfn %• BarnaffstaffaS:nembl.at Barnen läseS
nagra Bookstaflverföre/och Lck-zungen lästr dem effter/ st-
Don bewUes han at sättiä sigh neder och lasa öfwer/ (som
ther kallaS;) tåre dwad stal han läsa öfwer/ som Nlipllgen
tanner en Bookstaff?

8U 7. Vthan



7. Vthan nägraßookstäfwer 4. eller 5. laseshonom före.
ex.gr.Aaabc ci. ochthesammailnftere g^ngor:äntllbaka
debaaA. icemA a a c b d, &c. cknpekaS pHyMsa Bvokstaft
wer och difcipuicn fragas ochvnderrättas/ t!l theshanthem
wal tanner/ och få ma han läsa dem nagra gangor för sigh
sielf/ttl thes han bllfwerrättwisipa sigh: scmimaledes theföl.
iandeßookstckswere f g Köcc.hwargangha.nl.irer nagra til/
vprepeteras och the förrige/ at han them icke förgäier/ nät
hanhetta abc kan/ öfwas han pa nagra Bla d (a b CBo-
ken/ at nemna Bookstafwerne/ för an dan begynner laggia til
hoopa Stafwelferne; ochnar han pröfwes wara ftrdlgh pa
bookstäfwerne/ halles famma sätt medh Stasivandet/ at han
wäl wUes/lil thes hanförnimmes sielff kunna stafwa eller
läggia tilboopa then Raden eller periodura, ta han ater laser
tijtct för sigh sielff/ te

8. DettaScktttet/ehuru mödosampt thetcir/sackrthetdoch
gansta nödigt och nyttigt: sa kan ock lns)rmatQr,sherhanftere
cllsciplar hajlver/ sliltla hooS them som sörftbkgynna/nä'
gon affthe andre som bitter aro för sighkomne/ hwilken pä
oswanbemältesätt the först begynnande vnderwtzser.Pa sam»
ma sätt handlas och medh them/som kunna stafwa eUer lclgaia
tilhopa/och stola bcgynna lclsa lnnan til/Xsomdet kaUasiNckr
the stola lclsa nagot vthan til/maste lhethet sammaoffta lafa
innan tll/sawäl allicleme rnanudutfore, som for sigh sielswa:
ther affthe fast tättare lcira thet behalla vthan til.

9. Sackroch thet nödigt/ (a) at the icke aUenast läsathenäst
föregaendeStycken pa nytt/nckr the hafwa näqot anattiUärdt/
(lhertheföregaende StyckeneUer Lexor ickeäro förlange) v>
than och (*») 0M Afftonen Närthe dimitteras,repetera the alt
thet the heiaDagen hafwa lilrdt. cc) Sattes them nagot före
tilandra Morgonen: doch medelmattigt/atde icke medEngz»
lan bortga och komma tgen; vthan medh Lust/ at the det före»
satte Stycke eller Man/ hafwa kunnat liira. Och(d)n<irthe

hafwa



hafwa lardt a ycboken/atthesomoftast lasa henne/ medan
thelära C<ttechismum; sammaledcsoffta repetei-a ABCbofen
och Catcchlsmum/närche läsa nagon annan Vook/atminsto-
ne en gang hwar Weka. (e) Hwar On§dagl) och Lögerdag
ltira de läsa den Eptstel ochEwangelium/iccm dePsalmcrlä-sa och sillnga/ sompa n<lsteSön.cllerHelgedagl FörsambliN'
gen brukaS/ieem Morgon<och AsslonPsalmer/:c. ochdctcf-
ter Mddugen/stoan the Kl. 2. ellet* 3.

10. Foräldlarna masteoch tilha'.!aS (<>) at läta sin Barn
stadigl bllfiva widh lärandcl/ til desi the blifwa serdlge • alla
Böcker vthiModerspraket/ lara och nägot striswa ; men lkulle
endtellgen Nöden fordra/ at B^rnentagaSheem/ at dheoch
hemmafärmanas tilßokcn/och ikyndas lllMmästarenigen/
ty ell-est kunna the snart förgala det the hafwa
Barnen mälte hafwa nödige Böckeri förr<idd/at \w the haf-
wa lychtat lhen ena/at dhe hafwa den andra i sörrad/ och
ltzkasom lckngta at saa ther vthi läsa. (c) förnöja Läremasta-
ren/athan samyckllwllligare mawaraatvnderwtzsaßarnm.

,l. Pzdagogas maste ocf (>') wira nychter/ och vnderwtzsl?
Barnen meoo bessedelighect/mehra medh Lmftlgdeetckn mcd
Homnde och straffkomma dem at Ura,- elllest elssa de Mtet Bo-
ken/vthan bllftvNeoze wid henne/ och önsta flivpa ifrän la-
randetj men förSkalkhect masse lh?ag>,SdochFadcrllgen(b)
Achla wäl Slunderne/at Barnen lcke siltia fafänsie ochwa-
nia figh tllSielfzwald: itcm flappathemirckttantijdh/ at thema hafwa en lijlen recreanon. (c) ?<thansa lagar medhvn.
?ättc,risTllhlelp/at altijd Hronödige Böcker i förrädh/ och
nagotPappcr/fördem somwilia lira striswa. (d) At han
fiijttgr frckgar effter dem/som affhonom hafwa lcirdt: om/ochpa hwad sätt the vnderwW andra i HunshaUen? huruthe sigh och andra öfwa i läsande och fiungande/ haist Astonoch Morgon/ ther til hanförst maste them wijnia/sa Unge the
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vnder Hans Handko/ och wijsa dem Sättet/ huru the hem-ma den gudeliga Ofningen häUa ssola.
12. Om stundcrne at komma tilhopa) ärnägot owissare pa

LandZdygdentin i Ssaderne, menthe kunna förssaftafigh go-
de Ttjmeglas medh 4. Rum och dem rätta effter Tljmesteen/
(den allcstades mäste lvara) nar Molnet icke hindrar/eller
cUiest pa enGGning / ttåma Barnen wara om Morgonen
lllstades:ftl. ;• ril 7. och lfra 8. tll 10. iiem ifra nt til u och lftan
z. til 5. kunna the om Sommaren och Waren komma tilbo*
pa; men om Hösten ochWmtren lsian6. ti! «.och ifrän 9MI
n» item ifran Kll.tll 4.(med the sma Barnen kunna Tlmar-
ne icke sa prsciie hallas/ effter medh dem maste handlas/,om
deras spade Barndom kantola;) och saframtdet Sättetwäl
achtas/ somnum.7-och 8- ar söressrlfwit/ kunna Barnenna-
stan hwar Tijma the aro tilhopa lasa en Läxa/ och den andra
them föresättias til denföljande Tiiman/(vi6. num.n.b.)

lj. Dn. rastorioci kan och förma Barnfens Föraldrar/ at
tackftmligen erkcknna pedagogi Mödo ock Omak; och synes
wara stallgt/athanbetalas för hwarßook somdan dem la«
mv nembl för ABCboken 1. Dal. Kop.Mt.: för Catechismo
ocksa I.Dal. och fördhethan lirer dem reentläsa sitt Moder«
spräak ißook/sammaledeSl.Dal.för dethanlärer dem ffnf,
wa / Ochquatvor (f>ecies iArithmetica 6. KMtDoch
the förmögnare laggia wäl nägot til; s6r tde ftttige Mode»
reras nagot/ halst ther Pxdagogus hafwer och nagon annan
IttkoiNst. SkUlleNagoN Wara sä ol esanckt/ ock tergiverfera
medh betalningen/ denkan förmanas/och Hans obiUigheet ho-
nom förehaUaS; hielper det intet/ sökes Rältens vthssagh.

warda sigoch lher om beknmbrandes/at
vthi the Huushäld/ther nagoneller fiere BooMrdeckro/ther
nagorlunda Förmögenheeten sr/the msqe köpa sigh gudeli-
ge Böcker:säsom Psalm-ochEvangtltj:Boken/Böneböker/

Psal-



Psaltaren/ Gerhardi Tlöstboof: Hunnij Epitomen Creden-
dorum; etc. Kunna the ock ffcftaffa sighßlblien / wore thet
en kosteligd Egendom i Hu jet.

15. Hurulunda alt detta blifwer effterkommit/ och aff
aUa Wederbörande.förswarllgen hallit: mciste vnn. vifitato»
«s noga effterfraga / i synnerheet D»n. Pr*pofiti, som ahrll»
geN l sllM Diftrirter vilitera, corrigerandes hwadh ftkl dhe
finna i Församblingarne. Skulle förchenstul delta nödige
Mirckel och Gudelige Ofllingen om Barnascholan försum-
mas/eller laamt handieras; warda the wederböranderne
alfwarsamligen tiltalandes; och saledes om detta som all
anor nödlgh FZrrattning i theraS vifitationer noga proto-
collerandes, OCt) efftn SkdWanan/ protocollen 11l DOOM
tapitltt ofördrö,el«gen Mckandes: at Felcn l Församblin-
garna/ i snnnerheet detta/ ju förrju Heller / matte cor-
riZeraz: och itfe sparas til Her Epifcopi Ankompst ochvilitation_>.

11. In llrbicis.
Medan effter höga Ofwerhetenes Gudelige ftor,
)ordning/ iaUa ickeäro/
!ffola Wiilbestalle pedagogia wara. Sa pa thetdesie mäge wara wäl bestalte / warder Confift, en
ffttffhflj) Poedagogurn wälliandes ochsändandesvn.

Mtor warder sa medh Borgmast.» och Aadh sampt gemene
Borgerssapet lagandes /at dde byggia och HMa wldhMacht en brqwemligh SchoixBtuftva / tntfå Kammar ther
hoos/ och Spijs vlhi dem bege: item nödige Huus echWaning ftr Psedagogo, ju närmare Schol«n ju bältre:

aro



aro naM byar vchom Staden/ foffl i Staden faneitta sinGudzlttnst / the hielpa och til thenna bygnaden.
2. Hwad eUiestanbelangar Dn.l'2ttl)ljz inlpcaion öfwer?Xcl3s<,3lum, och inful-M2t!Ql, och 3lhoga om difci-piama: »cemFöralorarnaS Plicht ock Skyldlghces/ som sinäBarn böra halla til at lava/ fäfom ock difcipiamas LydnoochFltzt: sa fan dtthijtlämpas och tagas i achl/ som §■ i. Num.

4-5> 6> 7 8- v i" li- n. 13. 14» ftatucrat 0> / och ther On. paftor
lcke sielff iff Prxpofitus; kan ock ijijr söras thet som Num. ,5.
tform ilt llr om vifitatione.- sffter som Nnn. plXpollti ahrll-gl'U thcsie Paedagogia vifitera och exarninera ssola.

; Och som l iloläderne kan glftvas Barnen
fälle til Föl summelle och Skalckheet/ mast, en fö» sichligh?x-
clag.sadantföshindra medh mlilteligv Näftst/ (§ i.Num.u.a)
sajöm och the försummelige sattia nedan för ldem / öswerhwilka the förr sutit haswa: dwilket dhe halla för en Neesa,-
men the som altsadarn Mtet stoia/ och aro aldeles försum-
melige/ the mage whsas isran Scholan/cmedan sadane vth-
trötta prxcepcorcn, beoraga Föräldrarna och förarga
dhe andra Barnen.

4.Skulie Föräldrarna ön wijdare wilja läta sinä Barn
VUdkrWtzsilS / NtMbl. Vthl latina lingva, sakan Pardagogus
wäl göra medh dem en begnnnelse/ doch sa/at han intkt för-summar the senare tilkomnevthi therasnödige information:
men ther siere Prxceptorez aro vthl pedagogit), kunna the
wcll FörcildrarnaS begäran effterkomma.- rckitandes sigh
effter den rnethodurn informandl, som för Pracceptoribusin
elätte Donatiftica ock Etymologica in Schola Trivial» Vpsalt åv.
WachtandeS sigh för denOwanan/ at dhe fara fortin prx-
ceptis, den ena boken effter den andra/ (sigh aNenastlllbe<
röm)och Mtkt appliccra pracepu tll NagVN textum,&c»










