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Denna konferens i september 1998, arrangerad av Per-Johan Ödman och Donald 

Broady, var den första i raden av återkommande svenska pedagogikhistoriska 

(sedermera benämnda nordiska utbildningshistoriska) konferenser. Ett hundratal 

deltagare slöt upp och fyra inledningsanföranden, fyra föreläsningar och ett sextiotal 

paper samlades i tre proceedings-volymer som finns i det fysiska arkivet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Förord 

Konferensen Pedagogikhistoriskforskning- perspektiv, betydelse ochfunktion i dagens 
samhälle, som ägde rum den 10-12 september 1998 vid Lärarhögskolan i Stockholm, var 
synnerligen produktiv. Det framgår inte minst av att det blev nödvändigt att fördela dokumenta
tionen på tre delar för att alla bidrag skulle rymmas. Totalt omfattar dokumentationen fyra 
inledningsanföranden, fyra föreläsningar och inte mindre än ett sextiotal papers. Detta innebär 
att ungefår två tredjedelar av hundratalet deltagare har bidragit med egna produkter. 

Inte bara kvantiteten utan också kvaliteten är god. Särskilt glädjande är den imponerande 
spännvidden, som visar hur pedagogikens och pedagogikhistoriens arena vidgats. För ett par 
decennier sedan dominerades den pedagogikhistoriska diskussionen av ett begrepp: påverkan. I 
dag förekommer en rik uppsättning begrepp och forskningsverktyg, ofta av kontinental 
proveniens. 

På 60-talet blev pedagoger inte sällan beskyllda för att vilja erövra andra ämnens mark. Sådan 
kritik hörs knappast numera. Kanske för att expansionen inte i första hand gäller sektorer i 
samhället utan snarare är av teoretisk och perspektivmässig karaktär. Kanske också för att 
ämnesöverglidningar blivit mer accepterade i takt med en ökad medvetenhet om att human- och 
samhällsvetenskaperna delar ett och samma rotsystem. Konferensbidragen illustrerar att 
generositeten från det övriga human- och samhällsvetenskapliga lägret haft betydelse för den 
pedagogikhistoriska forskningen, som i dag är en grönskande gren på det human- och samhälls
vetenskapliga trädet, en gren av friskt och segt virke med många knoppar och blad. Det finns 
anledning att känna stolthet över växtkraften. 

Dokumentationen utgör helt enkelt en sammanställning av de insända bidragen utan nämnvärd 
redaktionell bearbetning. En del skrivfel kvarstår, och sättet att ange referenser varierar. Vi 
ansåg det väsentligare att bidragen snabbt blir tillgängliga än att produkten är likformig och 
felfri. Förhoppningsvis kan dokumentationen bidra till att hålla liv i den samhörighet och det 
samförstånd som rådde under konferensen, innan minnet av den övergår i glömska. 

Ansvaret för de olika bidragen vilar på författarna, vilket samtidigt innebär att den enskilde för
fattaren har copyright på sin artikel. 

Vi beklagar att inte samtliga föreläsningar har dokumenterats; Eva Österb~fgs föreläsning 
saknas, vilket beror på att den ene av de konferensansvariga- Per-Johan Odman - i glädjen 
över att hon överhuvudtaget kunde komma, underlät att framställa ett önskemål också om ett 
skriftligt bidrag. Ytterligare några bidrag saknas, beroende på översättningsproblem eller helt 
enkelt på att de inte sänts in. 

Som planeringsansvariga vill vi här också utnyttja tillfället att framföra ett tack till planerings
gruppen, som !?estod av Eric Engström, Agneta Linne, Monika Olofsson, Ruth Rajamaa, 
Kerstin Skog-Ostlin och Annika Ullman. Utan Annikas och Monikas insatser hade konferensen 
svårligen kunnat genomföras på det sätt som skedde. 

Ett tack även till Skolverket och Humanistisk-Samhällsvetenskapliga forskningsrådet, som 
genom sina anslag möjliggjorde konferensen. Inte att förglömma Lärarhögskolan, som 
fungerade som värd för konferensen och ställde upp som ekonomisk garant. 

Grip er verket an, frossa och njut! Vi ses vid nästa konferens! 

På planeringsgruppens uppdrag 

Donald Broady Per-Johan Ödman 


