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En introduktion till folkundervisningens 
finansiering 
Johannes Westberg 

 

Skolhus fanns i Flackarp, Skabesjö och Törringe, varav en (icke nämnd) dock 
inte hade någon ständig lärare. I Skabesjö (ätten Thott) och i Göddelöv (ätten 
Gyllenkrook på Björnstorp) hade respektive godsherre byggt ett skolhus […]. 
I Göddelöv fick läraren ½ skäppa korn per hemman och 1 öre per barn, samt 
bränsle och påskmat.1  

Den 18 december 1992 disputerade Gunilla Klose på licentiat-avhandlingen 
Folkundervisningens finansiering före 1842 vid Lunds universitet. Skälet till att 
den nu för första gången går i tryck är att den väcker och besvarar ett stort 
antal både enkla och grundläggande frågor i studiet av skolfinansieringens 
historia, däribland: Vilka betalade? Hur betalade man? Och varför? Kloses 
studie erbjuder därigenom läsaren en fantastisk inblick i de ofta negligerade 
konkreta praktiska och ekonomiska förhållanden som karaktäriserade skolvä-
sendet före 1842 års folkskolestadga, vilket illustreras av uppgifterna om 
skolhus och lärarlön i blockcitatet ovan. Detta vetenskapliga bidrag, som 
bland annat inneburit att Kloses undersökning refererats till i en rad olika 
vetenskapliga studier,2 kommer också att diskuteras närmare nedan.  

Skolfinansiering är ett ämne som behandlats inom såväl utbildningsekono-
misk som ekonomisk historisk och historisk forskning. Detta omfattande och 
mångvetenskapliga forskningsfält är förstås svåröverblickbart, och syftet med 
den följande introduktionen är inte i första hand att ge en övergripande 
analytisk beskrivning av denna forskning. I stället är texten ett mer anspråks-
löst försök att, utifrån översiktsartiklar och exempel från forskningsfältet, 
placera Kloses arbete i sitt vetenskapliga sammanhang. 

Utbildningsekonomi 
Intresset för utbildningens ekonomiska förutsättningar och konsekvenser går 
långt tillbaka i tiden. Utbildningens samhällsekonomiska effekter uppmärk-
sammades redan av 1700- och 1800-talets fysiokrater och klassiska ekonomer. 
Adam Smith (1723–1790) kategoriserade till exempel utbildning som ett slags 

                                                
1 Gunilla Klose om folkundervisningen i Bara härad 1768. Citatet är hämtat från sidan 75 i 
denna volym. 
2 För hänvisningar till Kloses arbete, se t.ex. Lindmark 1992; Nilsson 1999; Svensson 2001; 
Nilsson 2005; Ljungberg & Nilsson 2009. 
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fast kapital som ger upphov till ett värde eller en förtjänst utan att skifta 
ägare. Exempel på sådant kapital var enligt Smith bland annat maskiner, 
byggnader (affärer, fabriksbyggnader m.m.), landförbättring (utdikning, göds-
ling etc.), och han beskrev följdriktigt utbildning som något vilket innebar 
kostnader, men samtidigt också tillhörde såväl individens som samhällets 
tillgångar.3  

Det var dock först under 1950- och 1960-talet som en mer systematisk 
utbildningsekonomisk forskning fick sitt genomslag. Theodore Schulz anfö-
rande ”Investment in man”, hållet inför American Economic Association i 
december 1960, brukar anges som startpunkten tillsammans med publice-
ringen av Gary Beckers Human Capital (1964).4 När väl forskningsfältet hade 
etablerats ökade det sedan snabbt i omfattning. Mark Blaugs klassiska biblio-
grafi över fältet innehöll 800 poster 1966, varav nio av tio hade publicerats 
under 1960-talet. När bibliografin publicerades i sin tredje utgåva 1976 
innehöll den mer än 2 000 poster.5 

På grund av forskningsfältets omfattning och bredd är det numera svårt att 
definiera vad som är utbildningsekonomisk forskning, annat än som ett antal 
ämnesområden som på olika sätt behandlar utbildning utifrån ett ekonomiskt 
perspektiv. Några ämnen och frågeställningar har dock beskrivits som grund-
läggande. Gareth Williams framhåller bland annat studiet av utbildningens 
kostnader, finansiering och effektivitet tillsammans med analyser av förhållan-
det mellan utbildning och ekonomisk tillväxt. Till denna lista lägger Maureen 
Woodhall studiet av humankapital, fördelningen av resurser inom skolväsen-
det och behovet av utbildad arbetskraft. På svensk mark har Anders Nilsson 
framhållit studiet av relationen mellan utbildning och ekonomisk tillväxt, och 
sambandet mellan utbildning och inkomstfördelning. Erik Mellander har i sin 
tur listat fyra utbildningsekonomiska forskningsområden: (i) utbildningens 
avkastning, (ii) effektstudier av utbildningsreformer, (iii) analyser av resursin-
satser och effektivitet, samt (iv) studier av fortbildning och omskolning 
(livslångt lärande).6 

De ämnesområden som tas upp i översikter över, och introducerande hand-
böcker till, utbildningsekonomisk forskning är alltså varierande, och stundtals 
överlappande. I denna introduktion kan det vara lämpligt att säga något 
ytterligare om två områden, nämligen studiet av humankapital och utbild-
ningens finansiering. 

                                                
3 Smith 1776 [2010], bok 2, s. 122f. 
4 Williams 1982, s. 97. Ett illustrativt exempel på den betydelse dessa händelser brukar tillskri-
vas är Johnes & Johnes 2004, s. ix. 
5 Williams 1982, s. 97 och där anförd litteratur. 
6 Woodhall 1987, s. 1;Williams 1982, s. 98; Nilsson 1993, s. 3; Mellander 2008. 
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Gemensamt för översikter över den utbildningsekonomiska forskningen är 
den betydelse som tillskrivs studiet av humankapital. I fokus för sådana 
undersökningar ligger de investeringar i individers förmågor och kunskaper 
som utbildning innebär. Studier har bland annat uppmärksammat sambandet 
mellan lön och utbildning, och försökt uppskatta vilken avkastning som 
exempelvis en universitetsutbildning ger för den enskilda individen. Individer 
som utbildar sig avstår från arbetsinkomst under sin studieperiod. För att 
utbildningen ska kunna vara ekonomiskt försvarbar, måste följaktligen den 
totala arbetsinkomsten under hela livet vara minst lika hög för den som 
studerat, som för den inte som inte gjort det.7  

Andra har studerat humankapitalet i en samhällelig kontext. Man har bland 
annat analyserat utbildningens betydelse för ekonomisk tillväxt, men också 
samhällsekonomins följder för utbildningen. Sådana undersökningar har bland 
annat pekat på utbildningens betydelse för en rörlig arbetsmarknad, och vilka 
följder tillgången på ingenjörer och tekniker har haft för tillverkningsindu-
strin.8 Andra studier har uppmärksammat samband mellan utbildning och 
BNP per capita, bland annat genom att studera konsekvenserna av att befolk-
ningen ökar sin genomsnittliga utbildning med ett år.9 

Ett annat område, som har särskild betydelse i detta sammanhang, är studiet 
av utbildningens finansiering, vilket bland annat materialiserats i tidskriften 
Journal of Education Finance, och i centrala monografier som School Finance: 
a Policy Perspective och School Finance: its Economics and Politics.10 Studier 
inom detta område tar avstamp i det faktum att utbildning medför stora 
kostnader – OECD-länderna spenderade i snitt 5,8 procent av sitt BNP på 
utbildning 2004 – och behandlar de frågor som uppstått när man på olika sätt 
försökt hantera dessa kostnader.11 Med andra ord torde detta kunna beskrivas 
som ett forskningsfält som behandlar frågor kring hur medel skapas och 
fördelas inom ramen för ett utbildningssystem, och vilka konsekvenser detta 
får. 

Enligt David Mitch har forskningen om skolfinansiering formats av två pro-
blemområden, som i stor utsträckning tar sin utgångspunkt i det sätt på vilket 
utbildningen finansieras idag. Det första av dessa handlar om den roll som den 
offentliga och den privata sektorn spelar i utbildningens finansiering. Hur 
finansieringen av utbildningen organiserats, och bör organiseras, med hänsyn 
till dessa sektorer är här viktiga frågor. Det andra problemområdet handlar om 
finansieringssystemens centralisering eller decentralisering. Frågor som upp-

                                                
7 Mellander 2008, s. 86. 
8 Nilsson 1993, s. 5. 
9 Ljungberg & Nilsson 2009, s. 72f. 
10 Swanson & King 1991; Odden & Picus 1992. 
11 OECD 2007, s. 205. Se t.ex. Swanson & King 1991, s. 3; Benson 1987, s. 4223; Mitch 2004, s. 260. 
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märksammats är till exempel hur graden av centralisering av ett finansierings-
system påverkar sådant som effektivitet och rättvisa i ett utbildningssystem.12 

Utbildningens ekonomiska historia 

Under 1900-talets andra hälft växte också intresset för utbildningens ekono-
miska historia. Hur detta intresse uppstod är en passande uppgift för en 
större undersökning, men kan säkerligen kopplas till framväxten av den 
utbildningsekonomiska forskningen, historievetenskapens breddning och den 
ekonomisk-historiska forskningens expansion.13 

Studiet av utbildningens ekonomiska historia har behandlat olika områden. I 
sin översiktsartikel Educational and Economic history: The Good Neighbours 
uppmärksammar Michael Sanderson, professor i ekonomisk och social historia, 
fyra områden utifrån en brittisk horisont: (i) utbildning och den industriella 
revolutionen, (ii) den brittiska ekonomins tillbakagång 1870–1914, (iii) ut-
bildning och arbetsmarknaden för kvinnor samt (iv) utbildningspolitikens 
betydelse för Storbritanniens relativt sett försvagade ekonomiska ställning.14 
En enkel sökning på ämnesområdet i Sverige resulterar i träffar som visar på 
studier av bland annat läs- och skrivkunnighet, yrkesskicklighet, löneutveckling 
och teknologisk förändring, studiebidrag och yrkesutbildning.15 

I relation till Kloses undersökning av folkundervisningens finansiering, är 
studier av förhållandet mellan utbildning och samhällsomvandling av särskilt 
intresse. Enligt Sanderson kan man här se en övergripande skillnad mellan 
sätten på vilket detta samband förstås. En äldre forskningstradition har i linje 
med Lawrence Stones inflytelserika forskning hävdat att befolkningens ökade 
läskunnighet var en följd av det industriella samhällets behov av arbetare med 
sådana förmågor.16 Denna slutsats har dock ifrågasatts av bland annat Sanderson 
själv och Thomas W. Laqueur, vilka visat att läskunnigheten stagnerade efter 
1750 och faktiskt minskade i industrialiserade distrikt som Lancashire och 
Cheshire. Detta, menar man, innebar heller inget hinder eftersom industria-
liseringen i denna fas inte ställde några högre krav på läskunnighet.17 På svensk 
mark ifrågasattes exklusiviteten i sambandet mellan modernisering och 

                                                
12 Mitch 2004, s. 262ff. För ett spännande svenskt exempel på en dylik studie av svenska nutida 
förhållanden, se Ahlin 2004. 
13 Se t.ex. Sanderson 2007. 
14 Sanderson 2007. 
15 För svenska ekonomisk historiska studier av utbildning, se t.ex. Nilsson 1984; Pettersson 
1996; Stanfors 2003; Lundh Nilsson 2007; Nilsson 2008. 
16 Stone 1969. 
17 Sanderson 1972; Laquer 1974; Laqueur 1974. 
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läskunnighet av Egil Johansson, som visade att läskunnigheten kunde vara 
mycket hög även långt innan samhället hade industrialiserats.18  

Tanken att det existerar ett samband mellan utbildning och ekonomisk 
tillväxt har dock inte övergivits. Goda exempel finns här att hämta från den 
forskning som bedrivits i Lund. Enligt Lars Sandberg motsvarades visserligen 
inte den svenska befolkningens stora humankapital kring 1850 av andra 
tillgångar: Sverige vad vid den tidpunkten ett av Europas fattigaste länder. 
Sandberg menade dock att detta stora humankapital, vilket bland annat tog 
sig uttryck i utbredd läs- och skrivkunnighet och antalet elever i skolor och 
universitet, var en bidragande orsak till att Sverige sedermera kom att bli ett 
av Europas rikaste länder.19 Enligt en studie av Jonas Ljungberg och Anders 
Nilsson, baserad på beräkningar av det svenska humankapitalet, fanns ett 
dylikt positivt samband från 1870-talet fram till 1970-talets ekonomiska kris. 
Under denna period gav förändringar i humankapitalet upphov till ekono-
misk tillväxt, och författarna menar följaktligen att utbildning har varit en 
bidragande orsak till Sveriges ekonomiska tillväxt ända sedan den industriella 
revolutionen.20 

En liknande ståndpunkt har också framförts rörande perioden innan 1850 i en 
studie av Anders Nilsson, Lars Pettersson och Patrick Svensson. De uppmärk-
sammar det faktum att många framstående forskare, däribland ovan nämnda 
David Mitch och Lars Sandberg, hävdat att utbildning inte hade någon större 
betydelse för jordbrukets omvandling. Läs- och skrivkunnighet behövdes inte 
i den sortens flexibla och småskaliga ekonomier. Muntlig information och 
tillgång till några läs- och skrivkunniga personer räckte.21 

Nilsson, Pettersson och Svensson menar dock att sådana förmågor var viktigare 
under denna period än vad man kan tro. Med den fördelning och omfördelning 
av land som jordbrukets förändring innebar, följde också en omfattande byrå-
krati med ansökningar, protokoll, kommenterade kartor och överklaganden. I 
detta sammanhang var läs- och skrivkunnighet en stor tillgång för bönderna. 
Inte för att de själva skrev inlagor – det arbetet sköttes av mer utbildade 
människor – utan för att bönderna själva skulle kunna läsa och förstå doku-
ment som var fullständigt avgörande för deras framtid. Denna läskunnighet 
hade alltså stor betydelse såväl för den enskilde bonden, som den samhälls-
omvandling som bönderna bidrog till att genomföra.22 

                                                
18 Johansson 1972. Egil Johanssons insats i detta sammanhang framgår av Lindmark 1990.  
19 Se t.ex. Sandberg 1979. 
20 Ljungberg & Nilsson 2009. 
21 Nilsson et al. 1999, s. 80, 82f och där anförd litteratur. Se även Nilsson & Svärd 1994 och 
Nilsson 1999. 
22 Nilsson et al. 1999. 
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Parallellt med denna forskning som bedrivits i ekonomisk historia, har studier 
vid historiska och pedagogiska institutioner också uppmärksammat förhållan-
det mellan utbildning och framväxten av ett industrialiserat samhälle. I stället 
för begrepp som humankapital har man här diskuterat folkskoleväsendets 
framväxt i termer av social kontroll och disciplinering, mot bakgrund av 
tänkare som Michel Foucault och Louis Althusser. I linje med dylika begrepp 
relaterade till exempel Ingrid Andersson, Nils Holmberg och Ewa Rappe 
förskolans verksamhet till de nya krav som produktionen i och med indust-
rialiseringen ställde på den framväxande arbetar- och underklassen.23 

En tydlig förespråkare för ett sådant samhälleligt perspektiv på utbildning är 
Lars Petterson.24 Han hävdade i sin inflytelserika avhandling Frihet, jämlikhet, 
egendom och Bentham en tämligen stark relation mellan samhällsomvandling 
och folkskolans pedagogik. Växelundervisningen strikta och militäriska 
disciplin betraktade han som ett sätt att anpassa eleven till maskinens krav 
och arbetsplatsens disciplinerade miljö. Växelundervisningen beskrivs helt 
följdriktigt som ”en pedagogisk karikatyr av den kapitalistiska arbetsprocessens 
sociala reglering”, och förstås också till stor del som en följd av förändringar i 
vad som beskrivs som den materiella basen, det vill säga ”subsistensprodukt-
ionens och jordränteekonomins förfall och i bytesrelationens och lönearbetes 
långsamma etablering”.25 

Folkundervisningens finansiering 
Kloses undersökning av folkundervisningens finansiering är utan tvekan ett 
spännande bidrag till studiet av utbildningens ekonomiska och samhälleliga 
historia. Klose visar hur det värde, som folkundervisningen producerade, 
finansierades innan folkskolereformen 1842. Framförallt är hennes arbete ett 
bidrag till studiet av skolfinansieringens historia. I jämförelse med andra 
aspekter av skolväsendet historia, framstår detta område som tämligen obe-
forskat.26 Detta har dock inte inneburit att skolfinansiella frågor helt negligerats, 
vilket framgår i det följande. 

                                                
23 Holmberg 1934; Rappe 1973. 
24 Den i svensk utbildningshistorisk forskning ej bevandrade bör notera att denna Lars Petter-
son (disputerad i Uppsala) inte är densamme som den Lars Pettersson (disputerad i Lund) som 
omnämnts ovan. 
25 Petterson 1992, s. 291. Citaten är hämtade från s. 291 och 313. 
26 Detta har konstaterats av bland annat Carl Kaestle och Brian Simon. Se Kaestle & Vinovskis 
1980, s. 186 och Brian Simons förord till Morris 2003. 
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Studier av skolsystem och skolpolitik 
Skolfinansieringens historia har kanske framförallt uppmärksammats i social-
historiskt och ekonomiskt-historiskt inriktade studier av skolsystem och 
skolpolitik. Dessa studier beskriver ofta de ekonomiska svårigheter som 
mötte tidiga försök att organisera skolundervisning. I sin bok om fransk 
skolundervisning på landsbygden under 1800-talet, behandlar till exempel 
Laura Strumingher bland annat de olika brister som karaktäriserade den 
franska folkundervisningen på landsbygden. Enligt Strumingher kännetecknades 
landsbygdens skolor av sämre ekonomiska förhållanden än städernas. Under-
visningen utfördes ofta i lärarens bostad, i en lada eller ett stall, och lärarna hade 
ofta ett andra eller till och med ett tredje arbete för att kunna överleva på den 
magra lärarlönen. Brister i undervisningsmaterialet var också vanligt. En karta 
över Frankrike, ett alfabet och ett porträtt av regenten var grundutbudet.27 

Vid sidan av övergripande redogörelser för skolornas knappa ekonomiska 
omständigheter, har studier också analyserat dessa omständigheter närmare.28 
Raymond Grew och Patrick Harrigan presenterar i sin analys av det franska 
skolväsendet under 1800-talet en spännande tes om dess ekonomiska ut-
veckling. Enligt dem var utvecklingen ”systematisk”. Med detta menar de att 
förändringen över tid karaktäriserades av tre principer: (i) kontinuitet, (ii) 
tröghet (iii) homogenisering. Skolväsendets resurser förändrades enligt dem 
inte stegvis, utan successivt. Det karaktäriserades också av en stor tröghet. 
Framgångsrika regioner med ett väl utbyggt skolväsende med stora resurser 
förblev ledande. Samtidigt kan Grew & Harrigan iaktta en tendens som 
strider mot denna tröghet, nämligen att skillnaderna mellan olika regioner 
minskade.29 

Ett annat gott exempel på närmare beskrivningar av skolors ekonomiska 
förutsättningar, är de undersökningar som publicerats av Carl Kaestle – en av 
de främsta företrädarna för den amerikanska skolhistoriska forskningen som 
sedan 1960-talet sökt revidera tidigare teleologiska och hagiografiska slutsat-
ser rörande den amerikanska utbildningshistorien.30 I hans undersökning av de 
amerikanska common schools (närmast en slags folkskolor) åren 1780–1860, 
återkommer beskrivningar av dessa skolors ekonomiska förutsättningar. Detta 
gör han bland annat i övergripande beskrivningar, som när han jämför det 
tidiga skolväsendet i nordöstra USA och mellanvästern med förhållandena i 
södra USA. I de först nämnda områdena dominerade en slags distriktsskolor, 
organiserade av lokalsamhället och finansierade av olika kombinationer av 

                                                
27 Strumingher 1983, kap. 1. Det franska skolväsendet beskrivs även i t.ex. Moody 1978; Grew 
& Harrigan 1991 och Gavorsky 2009 (opublicerad doktorsavhandling). 
28 Se t.ex. Coolahan 1981; Gavorsky 2009. 
29 Grew & Harrigan 1991, kap. 8. 
30 En introduktion till denna forskningsriktning ges i Sandin 1986, s. 21ff. 
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skatter, bränslebidrag, elevavgifter och statliga bidrag. I södern var däremot 
resande skolmästare, helt finansierade av elevavgifter, vanligare, eller sådana 
skolmästare som anställdes vid en skola av en grupp föräldrar.31 

Trots att dessa skolor enligt Kaestle framförallt finansierades av vad som kan 
beskrivas som den privata och den frivilliga sektorn under slutet av 1700-talet 
och början av 1800-tal, ger Kaestle också några goda exempel på hur det 
statliga bidraget kunde organiseras under denna period. Ett sådant är delstaten 
New Yorks beslut från 1795, vilket innebar att 50 000 dollar från markför-
säljning skulle användas som bidrag till dessa skolor. Detta jämför han sedan 
med en tämligen unik samtida lag i Connecticut, som innebar skapandet av 
en skolfond bestående av 1,2 miljoner dollar. Räntan från dessa medel förde-
lades sedan till skoldistrikten, som kunde komplettera detta bidrag med 
elevavgifter eller extra skatter som lades på skoldistriktets befolkning. Under 
1820- och 1830-talen använde skoldistrikten statsbidraget för att betala lärarens 
lön så länge det räckte, och finansierade sedan resten av skolårets verksamhet 
med elevavgifter.32 

Den svenska skolfinansieringens historia har också behandlats i samband med 
beskrivningar av den svenska folkundervisningens historia.33 Två tidiga exempel 
är avhandlingarna Stockholms folkskolors organisation och förvaltning (1914) 
och Folkskolans organisation och förvaltning i Sverige (1938), författade av 
Karl Linge respektive Johan Wallner. Linges viktigaste bidrag är att han i ett 
avsnitt redogör för kostnaderna för folkskoleväsendet i Stockholm, och visar 
på en rad skillnader mellan stadens församlingar när det gäller lärarlöner, 
kostnader per lärjunge och kostnad per lärare under perioden 1842–1861. 
Wallner ägnar ett kapitel åt folkskoleväsendets kostnader under dess första 
tid, 1842–1861. I detta redogör han på en övergripande nivå, illustrerat med 
några lokala nedslag, för skolväsendets kostnader för skollokaler, lärarlöner, 
undervisningsmaterial och läroböcker. Wallner diskuterar också de problem 
och möjligheter som det rådande finansieringssystemet innebar. Bland annat 
tar han upp några av de problem som det statliga bidragets utformning innebar 
för vissa socknar i Värmland och Dalarna, vilkas folkskoleväsende på grund 
av skattelättnader för finnbygderna erhöll lägre statliga bidrag.34 

Statens förhållande till folkskoleväsendet är en punkt som uppmärksammas 
även i andra studier av det svenska folkskoleväsendet. Statsbidragen diskute-
ras till exempel i Bodil Wallins studie av svensk folkskolepolitik vid 1800-
talets mitt. Hon kan där konstatera att staten under 1860-talet tog ett allt 

                                                
31 Kaestle 1983, s. 13.  
32 Kaestle 1983, s. 11. 
33 Vid sidan av de som nämns nedan har också följande studier relevans för frågan om folkun-
dervisningens finansiering: Tiscornia 1992; Johansson 2000; Malmström 2006; Westberg 2008. 
34 Linge 1914, s. 140–150; Wallner 1938, kap. XI. 
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större ansvar för folkskolans pedagogiska och ekonomiska sidor, och att 
behovet av ett större statligt ekonomiskt stöd till folkskoleväsendet blev allt 
tydligare för samtiden. 1871 års statsbidragsreform, som innebar att statsbidraget 
därefter skulle baseras på antal lärare i respektive skoldistrikt, utgör för 
Wallin en milstolpe i folkskoleväsendets utveckling.35 

I sin avhandling om folkundervisningen i Bolstads pastorat 1860–1930, upp-
märksammar även Mats Sjöberg 1871 års statsbidragsreform. Utifrån ett lokalt 
perspektiv kan han konstatera att lärarlönerna var den största enskilda utgiften 
i pastoratets församlingar. Trots att statsbidragen efter 1871 års reform base-
rades på lärarnas löner, finansierades dock skolväsendet i hög grad lokalt. 
Detta berodde dels på att församlingarna betalade naturadelen av lärarlönerna, 
dels på att församlingarna själva bekostade uppförandet av skolhus.36 

Frågan om statens roll är också en röd tråd i sexbandsverket Svenska folksko-
lans historia som behandlar den svenska folkskolans historia fram till grund-
skolans införande 1962. Där berörs ekonomiska förhållanden på olika sätt. 
1800-talets riksdagsdebatt kring kostnaderna för folkskoleväsendet och 
statsbidragens utformning uppmärksammas. Bland annat beskrivs debatten 
som ledde fram till 1871 års statsbidragsreform.37 I översiktsverket uppmärk-
sammas även lärarnas löneförhållanden, det tidiga 1900-talets expanderade 
statliga anslag, första världskrigets inverkan på folkskoleväsendets ekonomi 
samt debatten kring kommunernas och statens ansvar för folkskolornas 
verksamhet.38 

Skolfinansiering i offentlig och privat regi 
Vid sidan av att ha berörts i studier av skolväsendets historia, verkar skolfi-
nansieringsfrågor framförallt ha analyserats i studier av (i) skolfinansiering i 
offentlig och privat regi, (ii) rättvisa och snedfördelning av resurser samt (iii) 
förhållandet mellan stat och skoldistrikt. I detta avseende följer alltså den 
historiska forskningens fokus det utbildningsekonomiska studiet av skolfinan-
siering i spåren. 

Den kanske mest uppmärksammade artikeln, som berör frågan om skolfinan-
siering i offentlig och privat regi, publicerades av Edwin G. West 1970. West 
ifrågasätter den traditionella historieskrivning som betraktat statens ökade 
ansvar för folkundervisningen som ett självklart framsteg som resulterade i 
bättre skolor och bättre undervisning. Visserligen fanns det stora brister i det 
till stora delar privat organiserade skolväsende som föregick det statliga, men 
                                                
35 Wallin 1978. 
36 Sjöberg 1996, s. 167–173. 
37 Aquilonius 1942, s. 72–77. 
38 Fredriksson 1940–1971. 
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West menar att detta inte kan förklaras med brister hos den privata sektorn. I 
stället, hävdar han, visar utvecklingen att den privata sektorn är bättre på att 
optimalt fördela resurser till skolväsendet än ett statligt organiserat skolsystem. 
Ett exempel som han anför är Skottland, vars skolväsende kunde hålla jämna 
steg med den explosionsartade befolkningsutvecklingen under den industriella 
revolutionen just tack vare att marknadskrafterna fick spelrum. Han hävdar 
också att skolornas resurser, relativt BNP, var minst lika stora under tidigt 
1800-tal som någonsin senare under statligt styre.39 

Wests teser, vars tydliga politiska implikationer rönte stor uppmärksamhet, 
gav sedermera upphov till en rad artiklar som ifrågasatte både den statistik 
som han använde sig av, och de slutsatser som han drog av detta material. 
Vissa framhöll att Wests tilltro till sitt statistiska underlag inte delades av de 
som en gång hade sammanställt statistiken.40 Andra, däribland Robert D. 
Anderson, hävdade att Wests distinktion mellan privata och statliga skolor var 
förenklad; det West såg som privata aktörer på en marknad bestod snarare av 
kyrkliga och frivilliga organisationer som fungerade på ett helt annat sätt än 
konkurrerande företag.41  

Trots att den debatt, som följde efter att West publicerat sina teser, stundtals 
tenderade att blir mer politisk än vetenskapligt relevant, fortsatte frågan om 
resursfördelning och dess konsekvenser att väcka intresse. Av stort intresse är 
förstås studier som behandlar den statliga inblandningen i skolväsendet. David 
Mitchs studie av statsbidragens konsekvenser för folkundervisningen är ett 
gott exempel på en sådan. Han konstaterar, i linje med Anderson, att 1800-
talets skolor organiserades och finansierades av olika slags organisationer. Från 
1860 finns data som visar att de engelska skolor som inspekterats erhöll 4 
procent av sina intäkter från donationer, 25 procent från gåvor, 25,7 procent 
från elevavgifter, 38,6 procent från statliga bidrag och 6,6 procent från andra 
källor. 1898–1899 hade siffran för de statliga bidragens andel stigit till 66 
procent. Detta är i sig intressant, men framförallt lyckas Mitch visa på vilka 
konsekvenser dessa ökade statliga bidrag fick; de statliga bidragen sänkte 
enligt hans studie elevavgifterna och bidrog därmed till att öka andelen barn 
som gick i skolan.42 

Den statliga skolfinansieringen har också behandlats förtjänstfullt i den forsk-
ning som presenterats av bland andra Norman Morris, Vincent Carpentier, 
Christina Stoddard, Raymond Grew och Peter Harrigan.43 I fokus för Morris 
analys, som särskilt bör uppmärksammas, står engelsk skolfinansiering från 

                                                
39 West 1970. 
40 Hurt 1971. Se även Kiesling 1983. 
41 Anderson 1983. 
42 Mitch 1986. 
43 Morris 1977; Grew & Harrigan 1991; Carpentier 2003; Stoddard 2009. 
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1833, då de första statliga bidragen utverkades, till 1870 års skollag.44 Han kan 
konstatera att mycket under denna period förblev sig likt. Religiösa organisat-
ioners skyldighet och rätt att bedriva skolverksamhet ifrågasattes till exempel 
aldrig. Staten skulle stötta, inte ersätta, den frivilliga sektorn i organiserandet 
och finansierandet av skolväsendet.  

Samtidigt menar Morris att man kan iaktta en avgörande förändring. Innan 
1862 års Revised Code fördelades statliga bidrag till specifika ändamål. Skolorna 
ansökte om bidrag för uppförandet av en byggnad, inköp av läromedel eller 
lärarlöner, som sedan måste godkännas av staten. År 1862 ersattes detta 
bidragssystem, som med åren hade blivit allt snårigare, med ett enda bidrag 
fördelat efter den princip som blivit känd som payments by results, det vill 
säga att skolornas bidrag beräknades utifrån dess antal elever och hur dessa 
presterat vid en slags nationella prov. Enligt Morris fick denna förändring 
stora konsekvenser både för stat och enskilda skolor. Skolornas verksamhet 
anpassades strategiskt till den nya lagen, vilket bland annat innebar att under-
visningen fokuserades på läsning, skrivning och räkning, eftersom det var 
elevernas kunskaper i dessa ämnen som det statliga bidraget baserades på. 
Skolundervisningen förändrades också på andra sätt. Lagen gjorde det uppen-
bart att det viktiga var att alla närvarande barn uppnådde den miniminivå 
som de nationella proven definierade, och att all undervisning därutöver 
följaktligen blev ett slöseri med skolornas resurser. 

Statens roll förändrades också. Dess inspektörer fick mindre inflytande på 
skolornas verksamhet, eftersom de inte hade något annat att bedöma än 
elevernas närvaro och deras resultat på de nationella proven. Morris menar 
också att det var av detta skäl som lagen behölls med mindre justeringar 
under trettio år. Trots att eftervärldens dom över lagen varit hård, betraktad 
som en statlig fix idé som påtvingats skolorna, hade den ett utbrett stöd 
eftersom den gav skolorna stor frihet.  

Mot bakgrund av denna forskning, och utbredningen av marknadsbaserade 
skolfinansieringssystem under de senaste decennierna, har bland annan Nancy 
Beadie hävdat behovet av ett mer omfattande studium av utbildningsmark-
nader (educational markets). Trots att 1900-talet dominerades av statligt 
organiserade och finansierade skolsystem, finns det skäl att uppmärksamma 
den utbildning som skett utanför detta system. Både innan det statliga skolvä-
sendet etablerades, men också därefter. I stället för att bara anta att det 
statliga skolväsendet ersatte en flora av privata och frivilligt organiserade 
skolor, föreslår hon att forskningen bör analysera hur utbildningsmarknader 

                                                
44 Morris 2003, kap. 5 och 6. 
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fungerat, och hur deras relationer till staten och statliga skolsystem sett ut vid 
olika platser och tidpunkter.45  

Ur den existerande forskningen om utbildningsväsendet före det amerikanska 
inbördeskriget 1861–1865, hämtar Beadie exempel på hur utbildningsmark-
naden fungerade och finansierades. Beadie gör en distinktion mellan så kallade 
venture schools (här privatskolor) och academies (akademier). De först-
nämnda finansierades helt av elevavgifter och organiserades av läraren, som 
ofta undervisade eleverna i sitt hem. Akademierna organiserades av en styrelse, 
och hade intäkter av olika slag, däribland donationer, årsbidrag och ibland 
offentliga bidrag.46 Beadie framhåller sättet på vilket de förstnämnda privat-
skolorna drog nytta av marknadskrafterna. Bland annat beskriver hon så 
kallade skrivskolor (writing schools), vilka fungerade som en slags privatskolor 
enligt Beadies klassificering. Skrivskolorna var mycket framgångsrika, och 
konkurrerade med tiden ut offentligt finansierade skolor i Massachusetts. 
Skälet till detta var, menar hon, att de gjorde goda val; de fokuserade på 
kommersiellt gångbara ämnen som navigation och bokföring i stället för en 
klassisk utbildning.47 

Ett annat intressant bidrag, som illustrerar styrkan i att uppmärksamma just 
förhållandet mellan statliga och icke-statliga organisationer i skolväsendet, 
presenteras i Josef Ritzens, Jan van Dommelens och Fran de Vilders översikt-
liga beskrivning av hur skolfinansiering organiserats i Nederländerna sedan 
1800-talet.48 Författarna beskriver här framväxten av ett system där 70 pro-
cent av skolorna organiserades av den privata eller den frivilliga sektorn under 
1900-talet. Som ett svar på centraliseringen av skolväsendet under första 
hälften av 1800-talet, etablerades under århundradets andra hälft ett ökat 
antal skolor som drevs av katolska och protestantiska församlingar. Som en 
följd av detta väcktes frågan om inte även dessa skolor borde erhålla statligt 
stöd, vilket resulterade i att alla skolor efter 1917, oavsett vilken sektor de 
tillhörde, erhöll samma finansiella rättigheter gentemot staten. Ett skolsystem 
där staten bar det huvudsakliga ekonomiska ansvaret hade därmed skapats, 
där det var upp till föräldrarna att välja skola för sina barn.  

Noterbart i denna analys, är att författarna menar att det nederländska skol-
väsendet, trots denna organisation, inte fungerade som en marknad driven av 
marknadens krafter. Vilken skola barnen skulle gå i, betraktades fram till 
1960-talet inte som ett fritt val, utan som en direkt konsekvens av föräldrarnas 
övertygelse; katoliker valde katolska skolor, protestanter valde protestantiska 

                                                
45 Beadie 2008. 
46 Årsbidrag (även kallade subskriptioner) var en slags medlemsavgift som medlemmarna i 
skolans styrelse eller förening betalade in till skolan.  
47 Beadie 2008, s. 48ff. 
48 Ritzen et al. 1997. 
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skolor. Följaktligen ledde denna form av organisation och finansiering inte till 
en ökad segregering, utan snarare hade den utjämnande effekter; protestantiska 
barn gick i samma skolor, oavsett om de var rika eller fattiga. Några större 
skillnader i resurser uppstod heller inte mellan statliga och privata skolor. 

Rättvisa och snedfördelning av resurser 

En annan återkommande fråga, som behandlats i studier av skolfinansieringens 
historia, är hur man fördelar resurser på ett rättvist sätt inom skolväsendet 
(equity). I Sverige har detta ämne fått förnyad aktualitet på senare år, som en 
följd av den svenska skolans kommunalisering 1991, och i USA har den varit 
central för amerikansk skolpolitik under hela 1900-talet.49 

Bland de studier som behandlat denna fråga utgör Carl Kaestles analys av 
skolväsendets intäkter och utgifter i 1800-talets Massachusetts ett gott exem-
pel. Han visar att lokala skatter var skoldistriktens viktigaste inkomstkälla, 
och Kaestle kan också identifiera tydliga skillnader mellan rikare och fattigare 
skoldistrikt. I detta avseende noterar han också två intressanta paradoxer. 
Delstatliga och federala skolstöd bidrog till att minska snedfördelningen av 
resurser, även om detta inte var bidragens syfte (de fördelades i stället med 
utgångspunkt från antalet skolbarn). Trots att dylika bidragsformer hade sådana 
konsekvenser, motsatte sig representanter från landsbygdens skoldistrikt en 
utvidgning av sådana bidrag. Detta trots att det var dessa skoldistrikt som 
hade tjänat på en sådan utveckling.50 

Latika Chaudarys analys av skolfinansiering i kolonialtidens Indien, 1891–1931, 
är en annan viktig hållpunkt. I sin studie av skolfinansiering och literacitet 
visar hon hur skoldistriktens resurser, trots ett centraliserat skattesystem, 
varierade kraftigt mellan olika regioner: de västra och södra provinserna 
spenderade mellan tre och fyra gånger så mycket på skolväsendet som de 
östra. Denna ojämna fördelning förklarar Chaudhary framförallt med skillnader 
i sättet på vilket man beskattade land. Denna skillnad i resurser tycks dock 
inte ha motsvarats av skillnader i läs- och skrivkunnighet.51 

Det empiriska fall som framförallt diskuterats i den historiska litteraturen har 
hämtats från den amerikanska södern.52 I en inflytelserik artikel har Robert 
Margo analyserat den ojämlika fördelningen av resurser mellan skolor för 

                                                
49 Odden & Picus 1992, s. 1. Angående nutida svensk debatt om ämnet, se t.ex. Dagens Nyheter 
25/2, ”Orimligt stora skillnader i vad elever får kosta” och Skolans finansiering ur ett 
likvärdighetsperspektiv: en rapportserie om skolans likvärdighet 2008. 
50 Kaestle & Vinovskis 1980, kap. 7. 
51 Chaudhary 2010. 
52 En översikt över denna diskussion ges i Gerber 1991. 
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svarta och vita barn kring sekelskiftet 1900.53 Denna snedfördelning, menar 
han, har förklarats på olika sätt. Vissa menade att den svarta befolkningens 
politiska inflytande hade försvagats under det föregående decenniet, och att 
ökningen av vita barn i skolorna innebar att olika åtgärder vidtogs för att 
överföra skolväsendets resurser från de svarta barnens skolor för att möta 
denna förändring. Gunnar Myrdal hävdade i detta sammanhang skattesyste-
mets betydelse, som snedfördelade resurserna genom att ta tillvara på det 
faktum att det fanns fler svarta än vita i den amerikanska södern. Enligt 
Myrdal följde skattesystemet följande princip: givet att det finns dubbelt så 
många svarta barn som vita, så kommer varje dollar per barn som tas från de 
svarta skolorna att resultera i två extra dollar per barn i de vita skolorna. 

Margos studie av finansieringssystemet i den amerikanska söderns skoldistrikt 
visade att detta missgynnade den svarta befolkningen på olika sätt. De lokala 
skatter som användes för att finansiera skolorna förefaller ha fördelats mellan 
vita och svarta skolor på ett sätt som reflekterade inkomstskillnaderna mellan 
grupperna. De lokala skattemedel som fördelades till de svarta skolorna 
innebar dock att skoldistrikten erhöll bidrag från delstaten; bidrag som man 
sedan kunde fördela till skolorna för de vita barnen. Finansieringssystemet, 
baserat på lokala skatter och bidrag från delstaten, karaktäriserades alltså av 
mekanismer som resulterade i att den vita befolkningen kunde förse sig själva 
med bättre skolor till lägre lokala skatter. 

Margos resultat har nyanserats och kompletterats av bland annat David 
Strong et. al. och Jim Gerber. Dessa författare drar slutsatsen att de svarta 
skolbarnen var diskriminerade. David Strong och hans medförfattare menar 
att visserligen var den svarta befolkningen diskriminerad, men detta betydde 
inte att den saknade inflytande. Han visar hur man bland annat använde sig av 
en strategi som han kallar för ”leveraging the state”. Den innebar att man med 
privata medel grundade nya skolor, som man sedan förhandlade till sig offent-
ligt stöd för att driva.54 Gerbers studie har en annan poäng. Han menar att 
den tidigare forskningen givit intryck av att den vita befolkningens skolor fick 
mer än tillräckligt med resurser. Gerber vill i stället visa att de vita skolorna, 
trots att de gynnades av skolfinansieringssystemet, ändå inte hade lika stora 
resurser som skolorna i norr. Som förklaring till denna resursfördelning anger 
han sydstaternas jordägare, som utifrån sitt behov av outbildad arbetskraft 
motarbetade skolväsendets utveckling.55  

                                                
53 Margo 1982. Margo utvidgar sin analys av utbildningens ekonomiska historia i den ameri-
kanska södern i Margo 1990.  
54 Strong et al. 2000. 
55 Gerber 1991. 
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Stat och skoldistrikt i skolfinansieringens historia 
Frågan om förhållandet mellan central och lokal nivå i skolväsendet är, vilket 
framgått ovan, central i den utbildningsekonomiska forskning som behandlat 
skolfinansieringsfrågor, och är så även i utbildningshistorisk forskning.56  

Vid sidan av de studier som framförallt behandlat statens inblandning i 
skolväsendets finansiering, har flertalet studier velat betona den avgörande 
roll som lokalsamhället spelat för skolväsendets utveckling. William Link är 
en av dem. I sin studie av Virginias skolväsende 1870–1920, framhåller Link 
vikten av att både studera den lokala nivån och utvecklingen på landsbygden. 
För honom hänger detta delvis samman. Att studera lantliga miljöer innebär 
enligt Link att undersöka förlorarna i den urbaniseringsprocess som städerna 
gick segrande ur. Att uppmärksamma den lokala nivån innebär också att 
studera en viktig del av i skolväsendets etablering, som sällan uppmärksam-
mas trots att det spelade en viktig roll i denna historiska process.57 

Enligt Link är också den lokala nivån central för att förstå utvecklingen av det 
nordamerikanska skolväsendet. Utmärkande för den amerikanska landsbygden 
var nämligen en provinsialistisk ideologi (localism), som enligt Link innebar 
att skolväsendet utformades för att möta lokala behov, snarare än de målsätt-
ningar som stat, reformatörer och pedagoger formulerade. Detta innebar att 
den amerikanska landbygdens skolor karaktäriserades av att en större andel av 
barnen gick i skolan, men att deras närvaro var lägre och mer oregelbunden. 
Skolornas ekonomiska situation påverkades också av denna provinsialism. 
Betoningen av att skolan skulle möta den egna gruppens behov, innebar att 
man motsatte sig allt för höga kostnader och att skolorna tydligt var beroende 
av lokalsamhällets välvilja för sin fortlevnad. 

Skolorna påverkades också av andra aspekter av skolfinansieringssystemets 
utformning. Virginias på många sätt bristfälliga skattesystem, som till stor del 
var beroende av uppbördsmän vars lön bestod av en andel av vad han själv 
samlade in, innebar att skolorna ofta saknade de skattemedel som man hade 
rätt till, och vilket innebar att skolorna ofta handlade på krita eller idkade 
byteshandel. Villkoren för utbetalningarna av bidrag från delstaten påverkade 
också skolorna. För att erhålla bidrag till lärarlöner, krävdes en viss närvaro av 
skoldistriktets barn, och om den sjönk, försvann också bidraget. Följden av 
detta blev att skolorna på olika sätt tvingades att ytterligare anpassa sig till 
lokalsamhället. Skolstarterna blev ytterst flexibla, och man blev också mycket 
noga med att placera skolhusen på rätt ställen.58 

                                                
56 Angående denna relation, se t.ex. Herbst , s. 318. 
57 Link 1986, s. ixf. 
58 Link 1986, s. 26ff, 45ff. 
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Ben Eklof betonar också betydelsen av den lokala nivån i sina analyser av 
skolväsendets framväxt på den ryska landsbygden. Till skillnad från Link, som 
framställer lokalsamhället som en hämmande kraft i utvecklingen av ett 
modernt skolväsende, menar Eklof att lokalsamhället hade en annan roll. 
Enligt honom har skolhistorisk forskning varit särskilt sårbar för vad Karl 
Marx kallade den politiska illusionen, det vill säga föreställningen att all 
förändring kommer från lagstiftarna. I linje med detta, och med utgångspunkt 
från enkla dikotomier som Gemeinschaft–Gesellschaft och Tradition–
Modernitet, menar Eklof att man tenderat att betrakta skolväsendets etablering 
på landsbygden som en process som påtvingats motsträviga och likgiltiga 
bönder utifrån.59 

I Ryssland hävdar Eklof att situationen var den motsatta. Skolväsendets 
expansion på landsbygden under andra hälften av 1800-talet initierades och 
finansierades i hög grad av dess bönder. Både godsägarnas skolor (zemstvos) 
och kyrkans skolor finansierades till stor del av lokalsamhället. Trots att det 
var en vanlig överenskommelse att bönderna skulle betala för skolbyggnaden, 
medan godsägarna skulle stå för skolböckerna och lärarlönen, finansierade 
bönderna under 1880-talet fortfarande i regel såväl skolbyggnaden som läro-
medlen och 30 procent av lärarlönen.60 

Elisabeth VanderVen intar en liknande position i sin studie av hur lokalsam-
hällen på den kinesiska landsbygden reagerade på statliga edikt om att etablera 
ett modernt skolsystem 1905–1931. VanderVen menar att lokalsamhällen inte 
var antingen fientliga eller positiva till reformen, utan att ”communities could 
be simultaneously active and defensive in their response to state-guided 
educational reform”. Snarare än att vara fientligt inställda till reformen, bidrog 
lokalsamhällena i stället till att genomföra den.61  

Eftersom den kinesiska skolstadgan från 1904 inte angav att staten skulle 
bidra ekonomiskt till det nya skolväsendet, innebar detta att lokalsamhället 
fick bära en mycket stor del av kostnadsbördan. Dels för lokala skolor, men 
också för centralskolor i näraliggande större städer. Sättet på vilket de nöd-
vändiga kostnaderna täcktes uppvisade stor variation: intäkter från tempel-
egendomar och tempelfonder, donationer, böter, elevavgifter och skatter på 
vattenkvarnar var några av inkomstkällorna. Denna ojämlika fördelning av 
kostnaderna för skolväsendet distanserade dock inte lokalsamhället från 
staten, eller gav upphov till några större konflikter däremellan. I stället spelade 
staten en viktig roll som samarbetspartner, som kunde fastställa elevavgifter 
och lösa konflikter kring bland annat jordägande.62 
                                                
59 Eklof 1986, s. 3. 
60 Eklof 1984, s. 567f, 582f. 
61 VanderVen 2005. Citatet återfinns på s. 205. 
62 VanderVen 2005.  
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Vid sidan om att på detta sätt uppmärksamma lokalsamhällets insats för 
skolväsendets finansiering och utveckling, har forskningen också diskuterat 
vilka konsekvenser en centraliserad eller decentraliserad organisation haft för 
skolväsendet utveckling. Välkänd i detta sammanhang är Peter Linderts tes, 
att skolväsendets grad av decentralisering haft olika funktioner i skolväsen-
dets utveckling. När ett offentligt skolväsende etablerades var en decentrali-
serad organisation avgörande, menar Lindert. Om beslut rörande skolväsendets 
ekonomi och organisation överläts till lokalsamhället, innebar detta att områ-
den med större intresse för folkundervisning kunde införa de skatter och 
avgifter som skolorna krävde, utan att hindras av de områden som motsatte 
sig sådana åtgärder. Inom ramen för sådana decentraliserade system kunde 
såväl Tysklands junkrar som den amerikanska söderns plantageägare motarbeta 
genomförandet av ett offentligt skolväsende i sina områden, men de kunde 
inte hindra att det genomfördes på andra platser i sina respektive länder. 
Samma mekanism hade dock motsatt effekt senare under skolsystemens 
utveckling, då ett decentraliserat skolväsende i stället gjorde det möjligt för 
vissa områden att underlåta att utveckla sina skolor.63 

I likhet med Lindert hävdar Claudia Goldin och Lawrence Katz, i en studie 
av det amerikanska skolväsendet, att en decentraliserad skolorganisation har 
egenskaper som bidrar till skolväsendets expansion. Visserligen menar de att 
ett sådant skolväsende sannolikt ger en mer ojämlik fördelning av resurser 
mellan skoldistrikt, eftersom vissa skoldistrikt är rikare än andra och kommer 
att kunna driva in mer skattemedel. Men samtidigt menar de att ett decentra-
liserat skolsystem skapar konkurrens mellan skoldistrikten, vilket ger en 
effektivare användning av skolornas resurser. Finansieras skolorna av fastig-
hetsskatt, kommer dessutom en utvidgning av skolväsendet att finansiera sig 
självt enligt följande princip: en ökad kvalitet på skolundervisningen ökar 
värdet av land och därmed fastigheter, vilket i sin tur ger större skatteintäkter 
om skattenivån förblir densamma.64 

Folkundervisningens finansiering före 1842 
Kloses studie av folkundervisningens finansiering före 1842 är ett bidrag till 
den forskning om utbildningens ekonomiska historia som presenterats ovan. I 
fokus för hennes undersökning står de ekonomiska förutsättningarna för det 
skolväsende för folket som föregick det statligt sanktionerade folkskoleväsende 
som 1842 års folkskolestadga stipulerade. 

                                                
63 Lindert 2004, s. 104–127. Se även Lindert & Go 2010. 
64 Goldin & Katz 2008, s. 136–138.  
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Den folkundervisning som vuxit fram före 1842 var formad av 1686 års 
kyrkolag. Kyrkolagen, och efterföljande kungliga resolutioner, föreskrev ett 
folkundervisningsväsende baserat på hemundervisning i kristendom och 
läsning övervakat av prästerskapet genom husförhör. Under slutet av 1700-
talet började dock bristerna i detta system att uppmärksammas, och allt fler 
skolor inrättades.65  

Klose följer detta skolväsendes utveckling i sex stift under perioden 1768–
1839 med utgångspunkt från det material som finns bevarat från fyra uppfost-
ringskommissioner (1768, 1812, 1825, 1839). Klose ställer frågor kring barnens 
undervisning, lärarlöner, skolhus, och hur den organiserades och finansierades. 
Hur betalades lönerna ut? Hur många barn erhöll undervisning? Hur många 
lärare fanns anställda i skolorna? Hur många skolhus uppfördes? 

Med utgångspunkt från dessa frågor beskriver Klose framväxten av ett skol-
väsende som, trots att det befann sig i skuggan av den dominerande hemun-
dervisningen, var långt ifrån obetydligt i Västerås och Lunds stift. Lunds stift 
intar här en särställning, och uppvisar ett skolväsende karaktäriserat av en 
tämligen kraftig tillväxt under undersökningsperioden. Detta kan illustreras av 
att det 1720–1838 hade grundats omkring 480 skolhus i Lund med tillhörande 
skolverksamhet.66 Endast denna siffra väcker naturligtvis en lång rad frågor 
kring folkundervisningens framväxt och det skolväsende som Klose analyserar. 

I många avseende bekräftar Kloses studie de bilder av ett framväxande 
skolväsende som tidigare forskning presenterat. Liksom i Eklofs studier 
framstår landsortsbefolkningen som drivande i skolväsendets tidiga utveckling. 
Av naturliga skäl fanns det förstås bönder som ställde sig tveksamma till de 
kostnader som skolorna kunde medföra. Men varken kyrka eller stat var 
enligt Klose särskilt intresserad av att bidra till landsbygdens folkundervisning. 
Visserligen förekom det att godsägare och brukspatroner deltog i byggandet 
av skolhus, och att kyrko- och kronotionden ibland kunde komma skolorna 
till godo, men verksamheten finansierades framförallt av sockenborna.  

I likhet med exempelvis Link, illustrerar Kloses undersökning också tydligt hur 
periodens skolväsende inte utformades av nationellt inflytelserika skolpionjärer 
efter övergripande ideologier. I stället var det framförallt anpassat till lokala 
förutsättningar, intressen och tillgängliga resurser. Samtidigt som bönderna var 
drivande i utvecklingen av detta skolväsende, innebar detta att det inte 
nödvändigtvis var en skolreformators föreställning om det ideala skolväsendet 
som landsortsbefolkningen eftersträvande; det var inte det bästa möjliga 

                                                
65 Se t.ex. Thunander 1946, kap. 1; Lindmark 2004, s. 92. 
66 Se s. 201 i denna volym. 
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skolväsendet som man ville ha, utan ett skolväsende som både var tillräckligt 
billigt och tillräckligt bra. 

Ett gott exempel på hur folkundervisningens finansiering anpassades på detta 
sätt, var lärarnas lön. Denna betalades enligt material från 1812 års uppfostrings-
kommitté både i reda penningar och in natura. Viktigast bland naturaför-
månerna var fri kost och husrum. Vid fasta skolor kunde lärarna bo i skolhu-
set, och vid ambulatoriska skolor fick lärarna ofta bo gratis på de gårdar där 
de undervisade. Den senare bördan fördelades på olika sätt, av praktiska och 
ekonomiska skäl. När endast en av grannskapets gårdar hade ett tillräckligt 
stort rum för att rymma alla skolbarnen, kunde beslut tas om att barnen 
undervisades på denna gård, men att läraren fick äta och bo vid olika gårdar. I 
sådana fall blev alltså läraren, snarare än skolan, ambulatorisk.  

Denna anpassning till lokala förhållanden tog sig också uttryck i att detta 
ytterst decentraliserade skolväsendes omfattning och kvalitet varierade stort 
över landet. Stora skillnader i antal skolhus, lärare och undervisade barn 
existerade. Enligt uppgifter från år 1839 innebar detta att de 450 fast anställda 
lärarna i Lunds stift kraftigt översteg Västerås stifts 29, Växjö stifts 9, Göte-
borgs och Härnösands vardera 8 och Kalmars stifts 5 fast anställda lärare.67  

Dessa skillnader framträder även på församlingsnivå. Exempel kan hämtas 
från 1812 års kommittématerial. Stävje församlings skolväsende i Lunds stift 
framträder här som relativt välorganiserat. Där bidrog samtliga sockenbor till 
att reparera skolhuset varje midsommar, och läraren fick kostbidrag två 
gånger per år. Varje hemmansbrukare och hemmansägare betalade en halv 
skäppa korn för barn som lärde sig att läsa, och en skäppa för barn som också 
skulle lära sig att räkna och skriva. Därtill betalade man ut 1,5 skilling riks-
gälds om barnet fick den mer omfattande undervisningen, och halva beloppet 
om det endast rörde sig om läsning.68  

Odensvi församling utanför Köping, framstår som Stävjes motsats. Där hade 
man visserligen haft en kompetent lärare, som erhållit två tunnor spannmål 
från sockenmagasinet fram till år 1806. Men på grund av dåliga tider hade 
man inte längre haft råd att förse läraren med mat, och han fick heller inte 
längre bo kvar på pastorns boställe. Som en följd av detta konstaterade man 
att inga barn gick i skola hos läraren, som numera bodde långt ifrån byn. Han 
fick fortfarande sin lön från sockenmagasinet, trots att han alltså inte utförde 
något arbete. Men, konstaterades det, han svalt likväl.69 

                                                
67 Se avsnitt 5.3 i denna volym. 
68 Se s. 124 i denna volym. 
69 Se s. 137 i denna volym. 
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Kloses studie är också ett tydligt bidrag till studiet av ett icke-statligt skolvä-
sende som Beadie förespråkat. Dess överblick över hur ett sådant skolväsende 
rent praktiskt organiseras och finansieras utgör ett gott exempel på hur 
spännande sådana undersökningar kan bli, som inte begränsar sig till det statliga 
skolväsendet. Det skolväsende som växte fram under 1700-talet i Skåne är ett 
utmärkt exempel på att en sådan avgränsning kan vara problematisk.  

Samtidigt tycks Kloses studie problematisera Beadies begreppsapparat. Beadie 
använder sig till exempel av begreppet utbildningsmarknad, för att beskriva 
det icke-statliga skolväsendet före det amerikanska inbördeskriget. Med 
marknad menar hon en plats (exempelvis en stad) där undervisning köps och 
säljs till fastslagna priser. Klose beskriver ett skolväsende som i många avseende 
liknar det skolväsende som Beadie beskriver, men de detaljer som Klose för 
fram väcker frågan om värdet i att beskriva detta skolväsende som en mark-
nad. Utifrån Klose verkar skolorna svårligen kunna beskrivas som privata 
aktörer på en marknad karaktäriserad av marknadskrafter och konkurrens. 
Skillnaden mellan det skolväsende som Klose beskriver, till exempel när det 
gäller Stävje församling, och det folkskoleväsende som etablerades under 
1800-talets andra hälft var i många fall inte särskilt stor. Dylikt ekonomiskt 
tänkande verkar heller inte kännetecknat den samtida diskussionen kring 
dessa skolor.  

Några avslutande ord 
Kloses undersökning, som är att betrakta som en viktig pionjärinsats inom 
studiet av folkundervisningens finansiering, ger sammantaget en fantastisk 
överblick över finansieringen av det skolväsende som växte fram under de 
hundra år som föregick folkskolestadgan 1842. Till styrkorna hör utan tvekan 
studiens detaljrikedom, som också ger en fascinerande inblick i alla de prak-
tiska arrangemang som krävs för att ett lokalsamhälle ska kunna organisera en 
skolverksamhet. I det agrara samhälle som Klose beskriver, med jämförelsevis 
små resurser, blir det extra tydligt att utbildning inte bara är en investering, 
utan att det också innebär en kostnad. 

Vid sidan om att Kloses studie därigenom är en utmärkt referenspunkt för 
fortsatt forskning, utgör den också en god utgångspunkt för fortsatta historiska 
studier av det svenska skolväsendet och dess finansiering. Den avslutande 
förteckningen över källmaterial är i detta avseende en utmärkt ingång till 
relevanta källor i Ecklesiastikdepartementets, domkapitels och församlingarnas 
arkiv. Studien väcker också många frågor. Den ger en mängd uppslag till 
lokala studier och fördjupningar. Vid sidan av folkundervisningen i Lunds 
stift, som redan behandlats i en rad olika studier, framstår den jämförelsevis 
negligerade framväxten av det relativt omfattande skolväsendets i Västerås 
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stift som värd ytterligare en ansträngning. Utvecklingen i de stift som Klose inte 
behandlar – inte minst Uppsala – framstår också som värda fler historiska 
studier. 

Framförallt uppmärksammar studien frågor på en övergripande nivå kring det 
svenska skolväsendets framväxt. Inte minst kring hur de geografiska skillna-
derna och förändringarna över tid ska förstås och förklaras. Vad avgör att 
folkundervisningen utvecklas på olika sätt i till exempel Lunds, Västerås och 
Kalmar stift? Kloses studie väcker förstås också frågor kring vad som händer 
efter att hennes studie tar slut, och vilka följder den statliga inblandningen i 
folkundervisningen fick, inte minst för skolornas ekonomiska verklighet. 
Vilken betydelse hade skolväsendets utveckling före 1842 för utvecklingen 
därefter? Hur förändrades fördelningen av resurser mellan skoldistrikten? Vad 
hände med godsens och böndernas skolor? Jämförelser mellan stad och land, 
norr och söder, utvecklade och outvecklade regioner, torde i detta samman-
hang vara av största intresse. 
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