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Under de se naste å ren har de n utbildningshistoriska forskningen i Norden varit livlig Dch
utvecklats. Ett uttryck for delta ar aU det nordisk a forsk ningsutbytet varit omfattande Dch
också aU komparativa fo rskningsansatser gjorts. For oss från ovriga nordiska lander har den
fr amstående dansk a traditionen varit av stor bet ydelse, Dch då in te minst de erfarenheter
som sa mlats på Institut for dansk skolehistori e.
E tt nordi skt komparativt forskningsinit iativ har i Sverige tagits av Birgit Rodhe , som
sta rt ade proj ektet "Skiida larohus - studier kring Jarandets institutionella villkor i Norde n
Dch i E ngland ".1 Syftet med projektet ar att u nderso ka vaxelspelet mellan privat och o ffentli gt på utbildningens område i ett historisk t och geografiskt komparativt perspekti v. Forskare fr ån Danmark , No rge, Finland och Sverige be lyser skiIda aspekter på relationen mellan
utbildning organiserad i offe ntlig och i privat form. Projektets syfte ar specielIt alt fokusera
foråndrin gar i de historisk a villkaren fOr undervi snings organisering, att granska de ove rgå ngsform er mellan privat och offentlig und ervisning som etablera ts. l ett Uingre tidsperspe ktiv blir de t många gånge r mojligt att se hur vissa "Iarohus" helt overgår från privat till
o ffe ntlig form och vice versa.
Vi skaB i det fOljande ge några glimtar från projektet genom att peka ul nAgra fr ågesHillninga r vi intressera r oss for. Efte rsom projektet fortfarande pågår finns an nu ingen sammanfau and e analys - fOrhoppningsvis skall någo n form av genomarbetad framstallning publiceras i projektets slutfas om något år. Den intresserade Uisaren kan få problemstallningarna
ytterl igare belysta i två uppsatser av Birgit Rodhe i Utbildningshistoria 1988 och 1989. Vi
kan också han visa till samlingsvo lymen Skiida laro hus (Nilsson, I , red , 1989), dar forskare
fr ån de tyra namnda Hinderna medverkar med uppsatser inom ram en fO r projektets intresseområde .
D e villkor fo r utbildning som vi tunnit våsentliga kan analytisk t behandlas som e konomi ska , po litiska, id eologiska och religi6sa aspekter på utbildning. Vi skal! i det fOljande ge
några exempel på forskningsuppgifter som kan behandlas inom ram en for dessa principiella
strukturer. Men forst skall vi gora ett par terminologiska kommentarer.
Terme n "privat", som vi med nodvandighet anvander inom forsknin gsprojektet innebar
en problematisering av vår forskingsansats. [ ett historisk t perspektiv ar det många gånger
en komplicerad uppgift att kl argora , var grånsen mellan det privata och det offentliga går.
Vårt "privatliv" ar e n modem fOreteelse , och privat agda samhallsbildninga r med en tydligt
offentlig framtråde lsefo rm blir vanliga då vi flyttar fokus några århundraden bakåt. [ote
minst på skolan s om råde ar den historiska fOrandrin gen av begreppet " privat" påtaglig - i
dag ar e n privatskola utan offentliga ekonomiska bidrag en raritet, medan å andra sid an
många av de tidigare existerande privatskolorna vande sig till offentligheten och erbj6d den
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skolgång, som kanske var den enda realistiska for barnen i de kringliggande o mrådena.
Terminologin Rises upp , och det blir nodvandigt att klargora om "privat" avser ett juridiskt
fOr hållande, eller om vi vill beskriva foreteelser som primart ar ekonomiska, ideologisk a
e ller politiska till sin ka rakta.r. De svårighete r vi står infor, då vi viII granska "privatskolor"
och privata utbildn ingsinsatser med en releva nt och lydlig termi nologi, blir an storre av alt
begreppet ges nya dime nsioner i vår egen tid. Just på skolområdet ar det tydligt alt utvecklingen under senare år inneburit en omsvångning. Nya skolformer i griinsområdet mellan det
privata och det offentliga etableras i flera europeiska Hinder, tydligast i Storbritannien.
Också i t ex Sverige okar an talet skolor, som på olika vis tillåter privata intressen alt spe la en
roll . E n del av den offentliga sektor so m ar skolsekto rn får en privatiserad karaktår, ibland
en klar marknadskaraktar.
De snabba foråndri ngar, som utbildningsvasendet genom går i många lander innebår bl a
att stora organisa tion sforandrin gar ager rum. Också i Norden marks delta, t ex genom den
decentraliseringspolitik som verkat under snart elt decennium. AvaIlt alt dom a återstår
yttcrligare genomgripande strukturforåndrin gar. For aU fo rsk ningsmassigt in te overumplas
av denna utveckling, år det nodvåndigt att overge det finalisriska synsatt som dominerat så
mycket nordisk skolforskning. Många gAnger framstår grundskolan som det moderna samhallets skola , som den skolform , som tidigare skolformer till slu t resulterat i, som den
sjalvklara slutpunkten for utvecklingen av den folkliga bildningstraditionen i Norden langs
linjen fo lkskola - e nh etsskola - grundskola . De nna fi xering kan hindra dagens forskare alt
upptåcka? den mångfald so m den historiska ve rkligheten egentIigen erbj uder, vilket i sin tur
kan forsvå ra forskarnas beredskap att uppfatta det fOranderliga och dynamiska i dagens och
morgondagens utbildningssituation.
Alt studera olika fina nsieringsformer fOr skolor kan ge ett viktigt bidrag till kunskapen om
hur forhållandet me llan privat och offen tlig undervisni ng har utvecklats. I många lander har
en stats-kommunal finansieri ng av skolor vuxit fram sent, medan kyrkor, filantropisk a sållskap och enskilda personer var de so m ursprun gligen initierade skolor. Det ar vidare ett
fa ktum, aft avsikten inte var alt alia barn sku ll e gå i den fram vaxandc offentliga skolan . De
f6raldrar, som hade ekonomisk mojlighet, fOrvantades sanda sina barn till avgiftsbelagd
undervisning av olika slag. Sent blev t ex den svenska folkskolan verkli gen en skola for
fo lkets barn , dys också for de barn, som inte horde till de allra fattigaste familjerna. Forst
mot slu tet av 180Q-talet borjade medelklassen sk icka sina barn till folkskola n. For hogre
utbildning, och då specielIt av f1 icko r, var privatundervisning vanli g långt in på 1900-talet.
Då det galler skiida finansieringsformer for skolgång av olika varaktighet och be t ydelse ,
ar det i ett lite langre tidsperspektiv mojligt alt konstatera att en mångfald av former och
kombinationer av former vari t vanliga. Ibland kan det också vara så alt det privatfinansierade in itiativet antar en offentlig framtradelseform , som fallet år med bruksskolan. De historiska exemplen visa r oss, alt en mångd olika finansieringsformer år mojliga, och aH dessa
sager oss ralt lite om karaktaren på skolans verksamhet - fo lkunderv isning behover inte vara
slatskommunalt finan sierad, och den vander sig inte heller sjalvklart till hela folk et.
Politiskt-ideologiska overvaganden har sjalvfall et den storsta bet ydelse for de frågor som
fokuseras inom vårt forskningsprojekt. I vår sam tid ar frågor om privatskolor, statsbidrag
till dessa och ut rymme for foraldrainitiativ, altern ativ-pedagogik och lokaia utbildningson-
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skernål några av skolpolitikens stridsfrågor och återkommande debatti:imnen. lnledningsvis
kanske det kan vara på sin plats alt något rellektera over vad det ar i stridsfrågan som
standigt engagerar foråldrar, lårare och politiker. Varfor finns det i samband med folkskoIans nordisk a 13S-2S0-årsjubileer så starka onskemål om alternativ till den allrnanna skolan?
De ideologiska konflikter som finns i ett samhålle tar sig gestalt inom utbildningen. Starka
ideologier, och sarskilt ideologier som i vasentliga avseenden avviker från samhållets etablerade ideologier, har ofta skolgrundande ambitioner. Ofta ingår en bildningssyn som en
vasentlig beståndsdel i det ideologisk a systembygget. En av de forskningsmassigt mest forbisedda pedagogiska miljoerna i det mod erna samhallet, idrottsrorelsen , ar elt exempel på hur
en stark ideologi i skolmassiga former (och allt oftare också i heltidsskolor) tagit hand om en
stor del av de unga. Kanske idrotten som fostrande miljo och ideologi har ersatt de aldre
folkrorelserna: arbetarrorelse, nykterhetsrorelse och frikyrkororelse. Kanske också alt idrotten i storre utstråckning an dessa roreIser ar skolgrundande.
En annan "roreIse« som ar viktig ur det skolgrundande perspektivet ar naturligtvis kvinnororelsen i bemarkelsen de pionjarer som engagerade sig i flickskolor och samskolor.
Flickornas skolgång var under lång tid beroende av privata insatser, i den mån den skulle
stracka sig utbver folkskolans minimikurs. Just vad galler de privata flickskolorna och samskolorna exemplifieras lydligt forhållandet att en stark ideologisk overtygeise ofta ar skolgrundande och ger bararen den drivkraft som behovs for aU utkampa konflikten på utbildningens arena.
På många vis kan religionen ses som en speciell variation till de frågor som benamndes
ideologisk a i foregående avsnitt. Liksom sekulara ideologier bygger religioner upp system,
inom vilka den enskilda manniskan ges en plats, och inom vilka de ingående beståndsdelarna forklaras med hjalp av varandra. Den enskildes liv ges en mening i relationen till varlden,
och , inom det sarfall av ideologi som religion kan sagas utgora, viirIden har och i evigheten.
Liksom i fråga om sekulara ideologier kraver religioner och konfessioner ofta skolverksamhet, barnverksamhet eller mission av sina anhangare. l flera konfessioner ar just detta
inslag ett av de mest bjudande kraven på de vuxna medlemmarna. lnte sallan ar det just
dessa inriktningar som sedan också blir skolgrundande, och som under starka yttre påfrestningar kan bibehåIla och utveckla sina skolor.
Ett valkånt inslag i den svenska skolhistorien ar de separatistisk a och baptistiska vardagsskolorna, med b6rjan på 1860- och 1870-talet. Fram emot 1895 var dessa skolor praktiskt
taget helt utplånade, vil ket delvis sammanhanger med att de religiosa forhållandena i Sverige hade andrats drastiskt efter konventikelpIakatets upplosning. Också den haftiga striden
om vil ken katekesupplaga som var mest "renlarig" klingade efter han d ut. Baptistskolorna
kunde vara av mycket olika kvalite, både betraffande lokaler, material och larares ulbildning. Många uppslitande strider forekom lokalt mellan kyrkoherde och separatister/baptister. Trots hot om fangeise genomdrev de sina skolor.
Redan dessa glimtar från projektet ger vid handen, hoppas vi, att projektets tema beror
centraia sidor av fenomenen skola och utbildning. I ett vidare perspektiv kan man också
notera alt projektets tema utgor en intressant skarningspunkt mellan ett ulbildningshistoriskl forskningsintresse och aktuella forandringstendenser ino m utbildningssektorn. Den
nordiskt komparativa inriktningen ger darutover en vetenskapligt sett fruktbar komplexitet
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åt de utbildningshistoriska frågestaJlningarna, sa mtidigt som det nordisk a i utbildningshistoriskt perspektiv kan aktualisera frågor om nordisk bildningstradition, och om dess substans
och berattigande i ett Europa och i en varld i genomgripande omvandling.
J projektgruppen ar givetvis alia deltagarna lika viktiga och var och en berikar på sitt satt
det gemensamma forskningsarbetcl. Men samtidigt kan vi och viII vi utan o msvep framhålla
att projektgruppens ovriga medlemmar med speciell respekt och med specielIt intresse,
lyssnar då Vagn Skovgaard-Peterscn med djup och bred historisk sakkunskap och stringens ,
på ett anspråkl6st och av nordiskt intresse fargat s~it t , drar fram over pedagogikhisto riens
fascinerande fait.
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