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Förord
Skolverket gav hösten 2007 Mats Björnsson i uppdrag att beskriva relationen
mellan stat och fristående eller motsvarande skolor i vissa andra länder. De
frågor som skulle besvaras, gällde bland annat vilka finansieringssystem som
användes, hur många elever i de olika länderna som går i fristående skolor och
hur lagstiftningen och därmed frihetsgraden ser ut.
Följande länder beskrivs: Danmark, England, Finland, Island, Nederländer
na och Skottland. Viss information har också samlats om Australien och
Norge, dock inte lika fullständig som från övriga länder.
Rapporten bygger på olika källor, som EU-kommisionens informations
databas om utbildningssystem, kommunikation med nyckelpersoner i de
aktuella länderna och viss annan litteratur. Skolverkets bibliotekarie Margareta
Rosenquist har svarat för en stor del av litteratursökningen.

Anna Westerholm
T.f. avdelningschef
				

Lena Hammarberg
T.f. enhetschef

”

Vilka skickar då sina pojkar till public schools? Man kan lugnt säga, att
nästan alla, som har råd, göra det. Avgifterna variera visserligen betydligt,
men billiga äro de aldrig. Det finns många, många föräldrar, som göra stora
försakelser för att kunna ha sina pojkar i public schools. De veta, att där
bli de uppfostrade till engelska gentlemän och därtill är ingen försakelse för
stor. Naturligtvis finns det många grader av public schools. Från de äldsta
och främsta till de mera enkla. Men alla äro de lika i sina huvuddrag,
och alla arbeta de mot samma mål: att skapa den sortens män,
som göra Englands namn aktat och ansett över hela världen.
Carl-Johan De Geer, Kyss mig dödligt (A&W 1985)
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Inledning
Uppdraget

Uppdraget från Skolverket har varit att beskriva system för fristående skolor i
vissa andra länder. Det angavs i stora drag i samband med en överenskommelse
om uppdraget, men formerades ytterligare under hand. Arbetet var beräknat
att ta – och tog – cirka fem nettoarbetsveckor i anspråk.
Arbetet skulle gälla framför allt en beskrivning. De länder vars system skulle
beskrivas var i första hand Storbritannien (England och Skottland), Finland,
Island, samt Nederländerna. Om den tidsmässiga uppdragsramen tillät det,
kunde med fördel ytterligare länder läggas till. Information om Australien,
Danmark och Norge har på det sättet också kommit att tas med i rapporten.
Uppgifterna om Australien och Norge är av mer begränsat slag och har därför
lagts sist i faktapresentationen av länderna.
Beskrivningen har utifrån uppdraget framför allt siktat in sig på
– de legala förhållanden som styr och inramar de berörda skolornas existens
verksamhet och ev. godkännandeprocedurer
– finansiering och finaniseringssystem för dessa skolor
– frågor om hur elever antas och ev. nekas plats
– relationen mellan det offentliga/staten och (systemet för) de fristående
skolorna
– volymer, spridning, tendenser och dylikt.
Analysområden som Skolverket i mån av möjlighet ville ha belysta därutöver
skulle framför allt beröra inställning till skolor som ’business’ och marknad,
utvecklingen över tid (såsom ökning eller minskning), elevselektion, samt
skolorna som en del i ett mångfaldssamhälle eller ett segregerat samhälle.
Termer, språk och källor

Objektet för studien är i ett internationellt sammanhang inte alldeles själv
skrivet. Anledningen till det är att olika länder uppvisar en verklig mångfald av
skolsystem. Studien kan tjäna som en form av referens till svenska förhållanden
och det gäller då att studera ’fristående skolor’ i vissa andra länder. Det finns i
de flesta länder inte en sådan benämning. Utgångspunkten har då varit att för
varje land definiera en del av skolsystemet som i huvudsak drivs och/eller ägs



av staten och det offentliga (i form av t.ex. kommuner, lokala politiska styrel
ser), och skilja det från skolor, eller ett system av skolor, som i huvudsak styrs
och ägs på annat sätt. Det är alltså det senare som är studieobjekt i första hand,
med referenser till det offentliga. Dessa skolor kan gå under sådana benäm
ningar som oberoende skolor, friskolor, privatskolor, privat drivna skolor etc.
Olika beteckningar kommer att användas för olika länder i enlighet med hur
dessa system beskrivs officiellt. Det har visat sig inte vara självklart om det är
ägande, huvudmannaskap eller finansiering som i landet ifråga utgör kriteriet
för om en skola ska ses som privat, fristående etc.
Skillnader mellan länderna är påfallande när det gäller utbildningssystem
och detta förhållande gäller inte minst privat drivna skolor. Ofta finns en lång
historia bakom att systemen ser ut på ett visst sätt och det är ofta nödvändigt
att se dagens förhållanden som pålagringar av historisk art.
Inte sällan finns mer än ett system för privata skolor, eller flera kategorier
av privat drivna skolor, i samma land. Sådana system som utgör utpräglade
undantag och/eller har mycket liten omfattning har i allmänhet beskrivits mer
översiktligt än system som är mer utbredda.
Källor och tolkningar
I huvudsak två källor har använts för studien. Den ena är sådana relevanta
dokument som funnits tillgängliga över Internet eller på annat sätt. Den and
ra är kontakter, framför allt via e-post med personer i aktuella länder, vilka
kunnat svara på frågor med förtydligande av något förhållande. Det måste
betonas att källtillgången har haft en avgörande inverkan på vad som kunnat
åstadkommas inom tidsramen för denna studie. Att få fram pålitlig informa
tion som täcker vad man väsentligen vill veta, låter sig inte alltid enkelt göra.
Det finns tre svårigheter: a) det finns begränsat med information om objektet,
b) det man önskar finns inte alltid på engelska (vilket är det språk som, utöver
danska och norska, i stort använts i källsökning och kontakter) och c) personer
i ministerier och myndigheter har ofta annat att göra än att svara utförligt på
frågor.
Allmänt kan sägas att EU-kommissionens informationsdatabas om utbild
ningssystemen, Eurydice – och särskilt då Eurybase – varit en viktig källa. Nå
gon självständig granskning av huruvida t.ex. Eurybase ger en helt korrekt och
aktuell bild har inte kunnat göras.
Uppgifterna i denna rapport måste naturligtvis lämnas med den reserva
tionen att något i tillgänglig information kan ha missförståtts, eller att något
hunnit ändras sedan informationen lades ut. Jag vågar nog ändå påstå att
uppgifterna i stort, eller bilden i stort, svarar hyggligt väl mot förhållandena i



respektive land. Observera dock aktualiteten i uppgifterna om Australien, se
avsnitt 7. Observera också att texten, i enlighet med uppdraget, inte uttalar sig
om det ’utvärderade’ systemet eller hur något fungerar i praktiken, utan ut
gångspunkten är hur systemen i princip är uppbyggda och hur grundreglerna
ser ut.
Frågor om social selektion, skolor som ’business’ och dylikt har endast i
liten grad varit möjliga att ta upp på grund av brist på information. I allmän
het skulle dessa frågor kräva mer av forskningsgenomgång för att kunna
hanteras.
Förhållanden som beskrivs speglar olika historia men också olika språk. Det
finns i många fall inte någon bra översättning, men med vissa undantag – då
ett specifikt uttryck används på originalspråk eller på dokumentspråket, oftast
engelska – så används ändå i huvudsak det svenska språket för att försöka ge en
rimligt rättvisande bild. Detta kan dock inte bli någon exakthetens konst.
Det behöver väl knappast sägas att jag, med det nu sagda, helt själv står
för de översättningar och tolkningar av olika slag som denna rapport i stor
utsträckning bygger på, och som varit nödvändiga i förståelsen och beskriv
ningen av förhållandena.
Rapportens uppläggning

Rapporten består utöver denna inledning av nio avsnitt, ett för vart och ett av
de åtta länderna och ett slutavsnitt. För de sex länder som ligger först i ord
ningen ges uppgifter om
– historia/ framväxt
– relevanta lagar och regelsystem
– finansieringssystem
– relation mellan staten (det offentliga) och de fristående (privata, oberoende)
skolorna, samt vissa uppgifter om
– statistik, utveckling, debatt, källor m.m.
Uppgifterna är koncentrerade till system för fristående (privata, oberoende
etc.) skolor och de basala villkor de verkar under. I fallet med Storbritannien
har England och Skottland behandlats som skilda länder.
Jag har sett det som viktigt att för varje lands utbildningssystem ge en kort
historisk beskrivning, för att det ska vara lättare att fånga och bedöma de
fristående (privata, oberoende) skolornas plats i dagens system. Tyngdpunk



Det kan sägas redan här att skälen för detta inte visade sig motsvaras av verkliga förhållanden.
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ten ligger något olika för de olika länderna beroende dels på tillgången till
information, dels på vad som har bedömts som mest intressant att ta fram.
Källhänvisningar finns för varje kapitel.
Det avslutande avsnittet ger några summerande och analytiska reflektioner
kring det som framkommit.
Rapporten innehåller slutligen också en bilaga med en översikt över
karaktäristiska drag i respektive lands system samt en samlad referens- och
källförteckning.
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Danmark
Översikt – historik

Läroverk etablerades på 1100- och 1200-talen i anknytning till de danska ka
tedralerna. Den Lutherska reformationen på 1500-talet innebar att protestan
terna bröt upp det katolska skolsystemet. De religiösa byggnaderna stängdes
och övertogs av den danska kronan, vilket innebar att staten också kom att ta
över ansvaret för sådana frågor som utbildning. Läroverk för de övre skiktens
barn växte fram medan de breda folklagren hade att nöja sig med de ofta kyrk
ligt drivna ’danskskolorna’ eller ’skrivskolorna’ som gav enbart en rudimentär
skolning.
Först genom filantropiska rörelser i slutet av 1700-talet, inspirerade av
Rosseau, kom skolor att i större utsträckning utvecklas för barn i de bredare
folklagren. På 1800-talet formerades de institutionella mönstren för utbild
ning; en 7-årig obligatorisk utbildning introducerades 1814 och ett system
med kommunala skolmyndigheter byggdes upp. En viss lärarutbildning kom
till och 1814 års lagar medförde vartefter också bättre kommunala skolor och
oberoende skolor för barn på landsbygden runtom i Danmark. Folkhögskolor
och s.k. efterskolor och – som alternativ till de kommunala – även friskolor
eller oberoende skolor växte fram till följd av 1800-talets väckelserörelser.
Grundtvig hade en viktig roll här (även om det har ifrågasatts om det inte är
en myt att de alternativa danska skolorna är något som kom genom grund
tvigianismens kamp för andlig frihet och folklig resning.). Den lag som antogs
av riksdagen den 2 maj 1855, kort efter folkestyrets införande, fick stor bety
delse för de icke-offentliga skolorna i Danmark. Sekundärskolan fick i början
av 1900-talet en lagstiftning som koordinerade de kommunala stadsskolorna
med de gamla läroverken.
En för nordiska länder stor andel elever går i skolor med icke-offentlig
huvudman. Dryga 13 procent av eleverna i skolåldern går idag i privata skolor.
Dessa vilar ofta på en religiös eller särskild pedagogisk grund, men det finns
som nämnts också oberoende skolor och s.k. efterskole. I princip erhåller de
privata skolorna offentligt finansiellt stöd motsvarande de kommunala, dock
med avdrag för den avgift som föräldrar betalar. Skolorna ska till sitt innehåll
vanligen motsvara undervisningen i folkeskole, men är ofta i relativt hög grad
självstyrande. Föräldrar har här traditionellt getts ett tydligt inflytande.


Se Bodestein, E. (1982) Skolefrihed in Dänemark – Studien zur Entstehung eines schulpolitischen
prinzips. Tönder.
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Lagar och grundregler

En utgångspunkt för dansk utbildningspolitik är att det är utbildningen och
inte skolgången som är obligatorisk. Det är att delta i den undervisning som
tillhandahålls inom folkskolan eller i undervisning som motsvarar denna som
är obligatoriskt. Det som har kallats skolefrihed är utrymmet för hur detta kan
ske. Föräldrar eller andra vårdnadshavare ska se till att barnens kunskaper sva
rar mot folkskolans krav och får inte motsätta sig detta. Rektor har ett ansvar
att se till att alla skolpliktiga barn erhåller undervisning och kan besluta om
sanktioner gentemot föräldrar om så är befogat.
De privata skolorna kan delas in ett antal kategorier; små grundtvigianska
oberoende skolor på landsbygden, religiöst orienterade skolor (katolska eller
missionskyrkliga), progressiva friskolor, skolor med särskild pedagogisk mål
sättning (Steiner och dylika), tyska minoritetsskolor samt invandrarskolor, t.ex.
muslimska. En del privata skolor är mycket gamla, samtidigt som det tillkom
mer en hel del nya. Karaktäristiskt för privata skolor är – så som är fallet i
många andra länder – att de har ett lägre elevantal än kommunala skolor.
Det är skolans rektor som beslutar om vilka elever som ska antas till (eller
skiljas från) skolan. Huruvida de privata skolorna härigenom tar ett tillräckligt
stort ansvar har varit föremål för debatt i Danmark.
Det som i grunden krävs av en privat skola är att undervisningen motsvarar
den som ges i den kommunala skolan. Ministeriet tilldelar privata skolor rät�
ten att använda slutexamina för folkskolan, och utövar på det sättet en viss
kvalitetskontroll. I princip ligger det dock på föräldrarna och inte på centrala
myndigheter att säkra att de privata skolorna lever upp till de kunskapsstandar
der o.d. som gäller för de kommunala. Föräldrar måste själva utse en person
som ges rätten att kontrollera standarden i danska, matematik och engelska.
Om resultatet är otillfredsställande så måste den person föräldrarna utsett
anmäla detta till kommunen. I extraordinära fall kan ministeriet föranstalta
om särskild tillsyn.
Ytterligare alternativ
Utöver de privata skolorna finns alternativ i form av hemundervisning och det
finns s.k. efterskole samt ungdomsskolor. De båda sistnämnda utgör alternativ
till och motsvarar de sista åren i folkskolan. Föräldrar är fria att ordna under
visning i hemmet, men de måste informera kommunen skriftligt och hemun
dervisningen står under kommunal tillsyn. Kommunen kan årligen föranstalta
om utvärdering av kunskaperna i centrala ämnen.
Efterskole som är ett alternativ för 14–18-åringar (årskurs 8–10) etablerades
i Grundtvigs anda av Christen Kold i början av 1800-talet och tanken var att
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bygga en brygga mellan slutet av grundutbildningen och folkbildningen och
att hålla unga människor ”alerta till sinnet”. Dessa efterskole är från statens
sida godkända och understödda. Krav ställs dock på att det ska vara en obero
ende, självstyrande internatskola som erbjuder allmän utbildning. Skolan kan
utforma sin läroplan och timplan efter vad rektor, skolstyrelse, föräldrar och
lärare anser, men de flesta av skolorna förbereder eleverna för samma slutexa
mina som folkskolan.
Efterskole riktas till sådana unga som inte lyckats i den vanliga skolan och
betoning ligger på anpassning, praktisk inriktning, självförtroende och moti
vation. De tycks attrahera barn från socioekonomiskt gynnsamma miljöer men
som har svårigheter med kraven i folkeskolen. Eleverna har rätt till statligt stöd
och kommunerna erbjuder kompletterande stöd. Allmänt sett står föräldrarna
för mellan en tredjedel och hälften av kostnaderna för utbildning och inter
natboende i efterskole.
Gymnasienivån
Från år 2007 bedrivs all utbildning motsvarande gymnasiet i ’självägande’
skolor som finansieras direkt av staten. Tidigare låg ansvaret, såsom i Norge,
på den regionala nivån (amten). Även vuxenutbildning bedrivs i det som kal�
las självägande skolor. De kan ha antingen offentlig eller privat huvudman.
Skolorna definieras som tillhörande offentlig förvaltning, de godkänns av
utbildningsministern och finansieras nästan helt via statsbidrag. Dock kan
kommunerna i viss mån bidra till investeringskostnader vid nyetablering. Varje
skola har en styrelse och t.ex. lärar- och studeranderåd.
Det finns – till skillnad från förhållandet med obligatorisk utbildning – inte
någon mängd alternativ till de offentliga skolorna på den gymnasiala nivån;
det finns dock rent privata gymnasier. Sådana kan verka efter godkännande av
ministeriet. Skolorna ska vara självstyrande och deras stadgar ska godkännas.
De måste följa gällande regler eller särskilda direktiv, annars kan godkännandet
dras in. Det övergripande ansvaret för dessa liksom andra gymnasier ligger på
ministeriet, som också utövar tillsyn över undervisning och examinationer,
medan det pedagogiska och dagliga ansvaret ligger på skolans rektor. Där lig
ger också beslut om att t.ex. anta elever. En styrelse för skolan ska finnas som
beslutar om klasstorlek, efter rekommendation från rektor, hur samverkan med
föräldrar ska se ut; frågor om att utse och entlediga rektor etc.
Finansering – bidragssystem

Det danska parlamentet antog våren 1991 en ny lag om privata skolor. Lagen
introducerade ett nytt offentligt bidragssystem för de privata skolorna. Syste
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met avsåg att ge kompensation för faktiska kostnader ’per elev och år’, ett
bidrag som i princip skulle motsvara kostnaden för en kommunal skola, minus
den avgift som föräldrar betalar för barn i de privata skolorna. Vid millennie
skiftet uppgick bidraget till ca 35 000 DKK i genomsnitt och medelavgiften
för föräldrar uppgick till ca 7 000 DKK.
Privata skolor erkänns och erhåller offentlig finansiering oavsett om de står
på ideologisk, religiös, politisk eller etnisk grund.
Statistik, debatt m.m.

Andelen privata skolor, motsvarande folkskolan, utgjorde år 2000 ca 22 pro
cent (469 st av totalt 2 176).
Andelen elever i privata skolor, motsvarande folkskolan, har ökat stadigt
under en längre följd av år och uppgår (2007) till 13,4 procent. Även andelen
av lärarna som arbetar i privata skolor utgör ca 13 procent
Antalet elever i efterskole var senaste läsåret ca 26 000.
Lärartätheten i privata skolor är något högre och klasserna litet mindre
jämfört med i offentliga skolor.
Några av de frågor som varit föremål för debatt har varit
– att det startas fria grundskolor i stället när en offentlig läggs ner
– integrationsfrågor; t.ex. om det är bra att det finns privata skolor med enbart
elever med annat modersmål än danska
– balansen mellan tillsynen av skolorna och skolornas frihet, samt om de
privata skolorna generellt kan ta ett större socialt ansvar.
Källor

Andersen, Anders, Skolestyrelsen, Köpenhamn
Bodenstein, E. (1982). Skolefrihed in Dänemark: Studien zur Entstehung ei
nes schulpolitischen Prinzips = Skolefrihed i Danmark: studier over tilblivelsen
af et skolepolitisk princip. Tønder:
Danish Ministry of Education
http://eng.uvm.dk/publications/factsheets/privateschools.htm?menuid=2515
Eurydice. The information network on education in Europe: Eurybase
2006/2007: The Education System in Denmark, England, Finland, Iceland,
Netherlands, Scotland
http://www.eurydice.org/portal/page/portal/Eurydice/
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Skolefrihed i Norden: Frie grundskoler i Danmark: Yksityiskoulujen toiminta/
Privatskolor i Finland: Private skoler i Norge: Fristående skolor i Sverige.
(1987). Slagelse: Nordisk privatskole union
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England

Skottland
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England
Storbritannien består av England, Wales och Skottland. Skolsystemen skiljer
sig något mellan dessa; inte minst har Skottland tillerkänts en större autonomi
senare år, vilken inkluderar utbildningspolitik. I detta avsnitt behandlas främst
förhållandena i England, även om en stor del av innehållet gäller även för
Wales och för Nordirland. Skottland behandlas separat i avsnittet 7.
Översikt – historik

Det engelska skolsystemet, särskilt det som består av privata skolor, kan
kräva en viss bakgrundsbeskrivning. Därför ges en kort historisk resumé
inledningsvis.
De äldsta privatskolorna i England startade sin verksamhet för över 1000
år sedan (t.ex. The King’s school i Canterbury, år 597). Så mycket som ett
hundratal av de nuvarande skolorna kom till före 1600-talet, men de flesta un
der 1700- och 1800-talen. Många var klosterskolor eller på annat sätt knutna
till kyrkan och många utgjorde tidigt skolor för de översta skiktens barn i det
dåtida samhället.
Public schools, prep schools
De privata skolor som undervisade barn från 11 års ålder (sekundärskolor)
kom i allmänhet att kallas public schools. Detta är förstås förvirrande efter
som de i dagens ögon betraktas som allt annat än offentliga. De var dock
när de tillkom en form av offentliga/öppna skolor för alla som kunde betala,
till skillnad från den privatundervisning som var vanlig. I England används
numera beteckningen independent schools (nedan kallade OS) som samlings
beteckning på privat drivna skolor, och beteckningar som maintained schools,
state schools eller local authority schools är vanliga beteckningar på de skolor
där det offentliga har ansvar för drift och fr.a. finansiering. Men public schools
lever kvar som benämning. Det förekommer också benämningen preparatory
school eller ’prep school’ vilket utgör en OS som förbereder elever i åldern
8–11 eller 8–13 år för avgiftsbelagd sekundär utbildning. En stor del av dessa
skolor är anslutna till IAPS (Incorporated Association of Preparatory Schools).





Biskopen av Winchester skrev redan år 1364 om ”the public school” i Kingston som då hörde till
biskopsdömet i Winchester.
Inte minst förvirrande är det att i andra delar av Storbritannien beteckningen ’public schools’ ofta
används för skolor med offentlig finansiering.
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Denna sammanslutning är i sin tur en av sju som tillsammans bildar ISC,
Independent Schools Council, vilken har uppgifter som berörs nedan.
Alla dessa olika OS består av enbart pojkar eller enbart flickor eller, vilket
blivit allt vanligare, elever av båda könen. Ursprungligen fanns i public schools
enbart pojkar. Parentetiskt kan nämnas – eftersom det ändå säger något om
den historia de engelska privatskolorna bär – att ett sätt att avgöra vilka som
var de ’riktiga’ public schools var att dela in dem med avseende på i vilka sko
lor man måste ha gått i för medlemskap i Butterfly Cricket Club (bildad av
någon som gått i Rugby); sådana som Eton, Harrow, Marlborough, Rugby och
Westminster. Traditionen spelar särskilt för dessa gamla skolor en stor roll även
idag. Förr var de ofta internatskolor medan de idag är det i mindre utsträck
ning. Ganska många var – elitismen till trots – avsedda för pojkar från fattiga
hem, eller som t.ex. i fallet med Queen’s Scholarships i Westminster 1560: av
sedda för ’söner till förfallna gentlemen’.
Välgörenhetsmedel och donationer (endowments) användes ofta till utbild
ningsändamål, men vartefter har höga avgifter sett till att förändra många sko
lor från resurssvaga till sådana som både kan klä upp eleverna och ge vinst åt
innehavaren. En del skolor skiljer fortfarande rent fysiskt på elever som kom
mer med hjälp av välgörenhetsstipendier från de avgiftsbetalande.
Ett inte oväsentligt förhållande är att många framstående politiker från
olika partier är produkter av OS, inklusive sådana labour-ledare som Attlee,
Gaitskell och Blair. Och fortfarande lär ca 80 procent av de höga juristerna i
England och Wales ha gått i dessa skolor.
Skolorna inspekteras av Ofsted, eller i de fall de är medlemmar av ISC (se
ovan) av Independent Schools Inspection, ISI, som är ett inspektionsorgan för
de oberoende skolorna. Denna inspektion sker i enlighet med ett schema som
nyligen är överenskommet med ministeriet och Ofsted, och den senare överin
ser till viss del inspektionerna som görs av ISI.
Alla OS ska enligt lag registreras hos det ansvariga ministeriet. Drygt sju
procent av eleverna i skolpliktig ålder i England går idag i OS. Det är nästan
dubbelt så stor andel som den i Skottland. De flesta betalar terminsavgifter och
dessa kan vara höga, särskilt ifråga om internaten, men det finns en rik flora av
stipendier m.m. till stöd för dem som har små möjligheter att betala.
De s.k. voluntary schools utgör en inte obetydlig del av de engelska skolor
na och de drivs i allmänhet av kyrkorna. Dessa skolor betecknas som maintai
ned och brukar inte räknas som privatskolor i England eftersom de finansieras



Källa: http://en.wikipedia.org/wiki/Independent_school_(UK)
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på samma sätt som offentliga skolor. Så mycket som cirka en fjärdedel av elev
erna i skolpliktiga åldrar går i dessa skolor.
Lagar och grundregler

En OS är i lagstiftningen definierad som en skola som
– ger heltidsundervisning för minst fem elever i skolpliktsålder, eller för en
eller fler elever i behov av särskild utbildning, och som
– inte är en offentlig skola eller en icke-statlig specialskola (senaste lydelse i
2002 års Utbildningslag).
Genom the Human Rights Act från 1998 slogs de rättigheter och allmänna
friheter fast som medborgare åtnjuter. Lagen som trädde i kraft 2000 stadgar
att barn har rätt till tillträde till utbildningssystemet och till en effektiv och an
passad utbildning. Föräldrar har rätt att försäkra sig om att deras religiösa eller
filosofiska övertygelser respekteras när offentliga organ genomför utbildning
eller undervisning riktade till barnen. Detta har fått sina uttryck i de brittiska
utbildningslagarna som syftar till att säkra ett stort urval av utbildningsgivare,
offentliga och icke-offentliga. Föräldrar kan dock inte hindra skolor från att
t.ex. meddela sexualundervisning om denna är något som å ena sidan är rim
ligt för skolan att undervisa om, och å andra sidan inte kan betecknas som
indoktrinering.
Den allmänna rätten till utbildning innebär (sektion 7 i 1996 års Utbild
ningslag) vad gäller den obligatoriska utbildningen, att den ska erbjuda effektiv
utbildning på heltid, utbildning som är lämplig med hänsyn till barnets ålder,
förmåga, fallenhet och speciella pedagogiska behov. Som senast stadgats (2002
års Utbildningslag, Sektion 78) ska alla barn vidare erhålla en balanserad och
bred utbildning som
– främjar den andliga, moraliska, kulturella och fysiska utvecklingen, och
– förbereder eleverna för möjligheter, ansvar och erfarenheter senare i livet.
Registrering och anställning av lärare
2002 års lag slog fast ett nytt system för OS. De ska registreras hos ministeriet
(Secretary of State). Denna registrering är viktig. Skolor som efter inspektion
inte befinns ge tillfredsställande utbildning kan stängas genom att strykas från
registret. Skolorna måste svara mot krav som täcker utbildningskvaliteten, av
seende:

– elevers andliga, moraliska etc. utveckling (se ovan)
– elevers välbefinnande
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– elevernas goda hälsa och säkerhet
– lämpligheten hos den personal som driver skolan
– lokalers standard
– tillgång till information om skolan, samt
– hantering av klagomål.
Den registrerande myndigheten har också rätt att kräva att skolan inspekteras
(se nedan) och sådan inspektion ska sedan 2006/2007 ske vart tredje år i stället
för som tidigare vart sjätte.
Lärares anställningsvillkor i OS bestäms av huvudmannen och kan ansluta
till, eller inte ansluta till, de villkor som tillämpas i den offentliga skolsektorn.
Lärarna i OS behöver inte ha ”Qualified Teacher Status” eller vara registrerade
i ”General Teaching Council” (Jfr Skottland).
Även om lönenivån ofta liknar den i de offentliga skolorna så förekommer
avvikelser uppåt och nedåt. Många får enligt de kontrakt som upprättas räkna
med att delta i göromål som ligger utanför lektioner och timplan.
(Hur) får skolorna välja elever?
OS är fria att välja sina elever, men man måste följa lagstiftning som förbjuder
olika former av diskriminering. Numera spelar familjeband och släktskap min
dre roll när skolor antar elever, bortsett från syskonanknytning. Elever kan ha
fördel vid ansökan av att vara lovande inom någon sportgren eller inom musik,
men akademiska meriter (betyg och dylikt) är vanligen det som avgör. Natur
ligtvis spelar även finansiella aspekter in. Skolorna lever på att föräldrar betalar
avgifter och många föräldrar gör avsevärda uppoffringar för att deras barn ska
gå i en viss skola. En del OS väljer i mycket hög grad elever som har toppresul
tat, och använder då t.ex. testresultat från ”Common Entrance examinations”,
som görs i åldrarna 11–13 år. Man söker här också med stipendier locka hög
presterande elever vars föräldrar är lågavlönade. Särskilt stöd för att ta emot
t.ex. dyslektiska barn eller särskild begåvade barn är vanligt. Många skolor gör
reklam för sig genom att hänvisa till sina höga examinationsfrekvenser, se sta
tistik nedan under 3.6.
Inom lagens ramar kan skolorna sätta upp sina egna regler för ordning
och disciplin. De har därmed också lättare att avstänga elever med hänsyn till
skolans rykte. Vanligaste orsaker till avstängning är droger av något slag samt
sådant som fusk eller andra brott mot de regler som satts upp.
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I vilken utsträckning måste en läroplan följas?
De oberoende skolorna behöver strängt taget inte följa någon nationellt fast
slagen läroplan. En konsekvens av detta är att dessa skolor erbjuder en bredare
repertoar av ämnen. Därutöver satsar många av skolorna mycket på idrottsliga
aktiviteter, musik eller konst i syfte att attrahera elever. OS karaktäriseras också
generellt av mer av individuell undervisning, fler undervisningstimmar per
vecka (och ibland också lördagsförmiddagar), kortare terminer, större beto
ning på höga prestationer och större tillgänglighet till traditionella ämnen som
latin, matematik och även moderna språk. De offentliga skolorna är i prak
tiken knutna till den fastställda nationella läroplanen (National curriculum
framework).
Hur OS förhåller sig till den nationella läroplanen uttrycks litet olika i olika
dokument. Information i Eurobase poängterar att läroplanen för OS är en frå
ga för huvudman och rektor. Även om skolan måste ta hänsyn till läroplanen
så måste den inte följa läroplanen helt. ’Curriculum’ är en av huvudaspekterna
vid inspektionen och både bredden och djupet i den utbildning som ges måste
vara anpassad efter elevernas ålder, förmåga, fallenhet och speciella behov.
Huvudmannaskap – och skolan som köp-och-sälj
OS drivs av organisationer, kyrkor och dylikt. Mycket litet är sagt i olika doku
ment om vem som får driva en privat skola, annat än det som stadgats i lag,
om lämpligheten hos den som ska driva en skola. Kraven synes ställas på verk
samheten främst, enligt ovan. Lämplighetskraven verkar sikta på att ansvariga
personer ska vara fria från sådant som kan belasta personerna eller den aktuella
skolan.
Det är dock uppenbart så att köp och sälj av skolor kan ske utan särskilda
restriktioner. På hemsidan för National School Transfer, NST (http://www.
nationalschooltransfer.com/about.htm) anges att denna organisation fömedlat
försäljning av närmare 80 skolor sedan början av 1990-talet. Skolmarknaden,
sägs det, har växt betydligt senare år genom att ett antal större brittiska och ut
ländska företag börjat se det som en bra investering av köpa oberoende skolor i
Storbritannien. Om det tidigare såldes en skola varannan månad genom NST,
så har det sålts en per månad sedan 2004.
Huvudmän för voluntary schools är oftast kyrkan, den engelska eller den
katolska. Den leds ofta av en styrelse, men vem som svarar för vilka uppgifter





Observera att ’läroplan’ här (det eng. curriculum) måste ses i den vidare meningen, omfattande under
visningens innehåll och timplanen.
Uppgifterna syftar på köp och försäljning av skolor inom Storbritannien såväl som utanför.
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skiljer sig mellan olika slags voluntary schools. I vissa är det styrelsen för skolan
som anställer lärare och svarar för antagningen av elever, funktioner som LEA
uppbär i andra.
Finansiering

Ett kännetecken för OS i Storbritannien, och troligen i andra delar av det
gamla samväldet, är att de är finansiellt oberoende dvs. de erhåller inget eko
nomiskt stöd från staten eller det offentliga, utan finansieras privat. Ett visst
indirekt stöd ges genom de skattebefrielser eller dylikt som lagen medger vissa
typer av ideella organisationer. Den huvudsakliga finansieringen av de flesta
OS sker via avgifter (tuition fees) som betalas av föräldrarna. Det förekommer
samtidigt en hel flora av stipendier, stöd och bidrag från privata givare, fonder,
välgörenhetsstiftelser etc. Framför allt är det många av skolorna som erbjuder
föräldrar med svag ekonomi finansiellt stöd till avgiften. Inom OS totalt så får
en knapp tredjedel av eleverna ekonomiskt stöd från skolan (till ett värde av ca
300 milj.£ 2005). Avgiften skiftar betydligt och framför allt är det av naturliga
skäl stor skillnad på avgiften för internat och för dagundervisning. Avgifterna
ligger i medeltal på närmare 20 000 £ per år för de förra, och på ca 9 000 £ för
de senare, enligt de senast tillgängliga uppgifterna.
Ett system med ett individprövat statligt stöd till skolavgifter (Government
Assisted Places) som infördes under Thatcher-regimen har avvecklats senare år.
År 1998 fick mer än 40 000 elever sådant stöd och skolorna har i stället gått in
och kompenserat för nästan lika många elever.
En effekt av avgifterna är att OS har en lärartäthet som ligger betydligt
högre än i övriga skolor. Sambandet mellan skolavgifter och en högre lärar
täthet framgår tydligt av exempelvis vad som sägs på Private School Directory
& Guide:s hemsida:
”Att välja den rätta skolan för ditt barn är en mycket subjektiv process.
Det kan inte nog betonas att nyckeln är rätt skola för det enskilda barnet.
Några föräldrar dras oemotståndligt till skolor som uppvisar god placering i ligatabellen, och det ska inte förnekas att dessa tabeller utgör en
kraftfull influens – även undermedvetet.
Men andan i privatskolesektorn är att göra det bästa för och med varje
barn. Med mindre klasser och traditionella värderingar lämnas inte
barnen att famla omkring. Detta är helt enkelt en naturlig konsekvens
av systemet med skolavgifter.”
(min övers.)
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Det finns som nämnts ett stort antal voluntary schools, vilka har kyrkorna
som ansvariga, i regel Church of England eller den katolska kyrkan. Det finns
voluntary controlled schools vilka finansieras av Local Education Authority
(LEA) på precis samma sätt som ’offentliga’ skolor (local authority schools el
ler county schools). Det finns också voluntary aided schools vilka erhåller full
täckning för löpande utgifter genom LEA:s men som förväntas bidra med runt
10 procent av kapitalkostnaderna.
Inspektion – kontroll – utvärdering

State secretary (den registrerande myndigheten) har som nämnts en rätt att in
spektera OS. Den rätten har utövats av den statliga inspektion som inrättades i
mitten av 1980-talet, Ofsted. Förkortningen står sedan våren 2007 för the Of
fice for Standards in Education, Children’s Services and Skills. Från september
2003 måste nya skolor motsvara kraven i de statliga bestämmelserna för att få
öppna. De allmänna krav som ställs på inspektion framgår av Sektion 162A i
2002 års Utbildningslag (ändrad i Schedule 8 i 2005 års Utbildningslag). Av
gifter tas ut för inspektioner. Den som vill öppna en ny skola ska i sin ansökan
till ministeriet följa den information som finns i en förordning som noga sett
heter Statutory Instrument 2003 No.1934 The Education (Provision of Infor
mation by Independent Schools) (England) Regulations 2003.
Från våren 2007 gäller en begränsning i Ofsted’s ansvar. Myndigheten in
spekterar enbart den minoritet av de oberoende skolorna som inte är anslutna
till ISC, medan de anslutna i stället inspekteras av the Independent Schools
Inspectorate, ISI. Till det nya hör också att inspektioner av OS från sommaren
2008 kommer att ske minst vart tredje år istället för som tidigare vart sjätte år.
Samtidigt ska inspektionerna nu vara mer begränsade i sin omfattning och den
tid de tar.
ISI utövar sitt inspektionsansvar under ett ramverk som godkänts av reger
ingen och Ofsted, varav den senare har ett visst överinseende över ISIs arbete;
gör rapporter över ISIs verksamhet. Inspektionerna sker av ett team med per
soner från professionella organisationer inom ISC och under ledning av en
erfaren teamledare som kan vara en s.k. Registrerad Inspektör.
En OS ska för att få bedriva undervisning vara registrerad och innan re
gistrering sker ska skolan ifråga inspekteras (jfr Skottland). Det är också så att
innan en OS kan ackrediteras hos någon av de åtta konstituerande förbund
som bildar ISC, så måste en ’hel inspektion’ ske, följd av en skriftlig rapport.



Förändringen innebär bl.a. en breddning av myndighetens uppgift.
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De fullständiga rapporterna för följande inspektioner sänds till den ansvariga
för skolan och en kortversion till föräldrar.
Relationen till staten och det offentliga

Det har framgått att OS har ett omfattande oberoende från staten. Det grun
dar sig i föräldrars lagfästa rätt att välja en skola som står i överensstämmelse
med deras religiösa och filosofiska övertygelser och det tar sig uttryck i skolor
som i stort och i princip inte behöver följa gällande skollagar o.d. annat än
i vissa basala avseenden. De är relativt fria vad gäller sådant som läroplan,
anställning av lärare och antagande av elever. Inte minst så finansierar de sig
själva, vilket både innebär ett väsentligt oberoende och – i vart fall potentiellt
– en sårbarhet. Vissa allmänna krav gäller dock som framgått alla skolor oav
sett huvudman och alla skolor är föremål för inspektion enligt dessa lagar och
enligt kvalitetsstandarder.
Det finns ett statsunderstött partnerskap mellan OS och statliga skolor, som
kommit att kallas Att bygga broar. Det inrättades för att stärka samarbete mel
lan sådana skolor i syfte att bredda de utbildningsmässiga möjligheterna och
att dela erfarenheter, lösningar och expertis.
Birgit Rohde gör i sin genomgång av den engelska skolväsendets utveckling
en intressant kategorisering i statlig (maintained), privat (eller oberoende)
samt ’mittemellan’. Hon syftar på det försök med s.k. grant-maintained
(GM) schools som lanserades i slutet av 1970- och början av 1980-talet. Den
konservativa regeringen lanserade GM kopplat till idén om att skolor som
låg under Local Education Authorities, LEA, kunde välja att ’opt out’ och stå
direkt under statlig finansiering. Den förstärkta finansering m.m. som åtföljde
lanseringen förväntades sedan ske genom en ökad grad av sponsring från nä
ringslivet, något som visade sig i stort utebli. Ett syfte var att på sikt ’svälta ut’
LEAs helt och hållet och erhålla ett omfattande skolsystem byggande på såväl
offentlig som privat grund.
Till detta kan läggas voluntary schools som ju utgör en betydande inslag i
det engelska skolsystemet. Dessa skolor uppfattas ligga nära de helt offentliga
skolorna när det gäller inriktning, villkor, styrning och finansiering. Även dessa
skolor skulle dock kunna betecknas som privat drivna eller fristående i den
meningen att de ju med ett svenskt sätt att se drivs av annan huvudman än
det offentliga. De kan ju också med fog betraktas som en mellanform. Syste
met torde – om ock historien skiljer sig – ha likheter med det för de religiösa



Rohde, B. (1995) I: Kampen om skolhusen.
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skolorna i Nederländerna och vissa begränsade likheter också med det för de
katolska skolorna i Australien.
Statistik, trender m.m.

Uppgifterna nedan gäller OS i England, om inget annat sägs.
Det finns totalt ca 2 500 OS i Storbritannien varav litet mindre än 2 000
torde finnas i England. Drygt hälften är anslutna till Independent Schools
Council, och de anslutna skolorna representerar ca 80 procent av skolbarnen
inom OS.
Cirka 7 procent av barn i skolåldern går i OS. Ungefär 15 procent av dessa
elever går i internatform, i vilken pojkarna är i viss majoritet.
Lärartäthet: Ligger genomsnittligt på 9,7 elever per lärare, vilket är en be
tydligt högre lärartäthet jämfört med i de offentliga skolorna.
Antal lärare: Totalt inom Storbritannien finns 60 000 som arbetar inom
dessa skolor.
Examina och dylikt (2005/06):
– 27 procent av eleverna erhöll det som betecknas med A*, att jämföra med
sex procent nationellt
– 57 procent av eleverna erhöll något av A* eller A, att jämföra med 19 pro
cent nationellt
– A-level: 99,4 procent erhöll godkänt, att jämföra med 97 procent nationellt,
och 93 procent av sixth form-eleverna gick till högskola (2005), vilket är en
dubbelt så stor andel som nationellt. (källa: ISC, ej officiell statistikkälla).
I prep-schools finns drygt 110 000 elever (England) och över 400 skolor av
olika sorter, vissa enkönade, andra inte; vissa intenat, andra inte. Ytterligare
andra är blandformer.
Ungefär en fjärdedel av alla elever i skolpliktig ålder beräknas gå i s.k.
voluntary schools. Det innebär att ungefär två tredjedelar av eleverna går i helt
offentliga skolor – county eller local authority schools.
Trender
Det finns inga uppgifter om att systemet med privata (oberoende) skolor skulle
ha förändrats substantiellt i volym eller proportion över de senaste decennier
na; möjligen har det skett en viss ökning av den andel elever som i England går
i OS. Efter de stora reformerna i slutet av 1980-talet har inget radikalt ändrats
som rör villkoren för OS. (Dock har systemet med GM som nämnts fasats ut).
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En viss – kanske ständig – debatt verkar ha förts om dessa skolor.10 För
hoppningar hos vissa grupper om att Labour skulle ändra den politik som
lades av den tidigare konservativa regeringen har i liten utsträckning infriats.
Mer uppmärksamhet har ägnats åt hur det statliga skolväsendet (maintained
schools) ska struktureras, frågor om testsystem m.m. En generell ändring av
senare datum är att utvärdering mer ska ske som lokal lärarutvärdering och
mindre fokus ska ligga på externa tester och prov.
Källor

Eurydice. The information network on education in Europe:
Eurybase 2006/2007: The Education System in Denmark, England, Finland,
Iceland, Netherlands, Scotland
http://www.eurydice.org/portal/page/portal/Eurydice/
ISC, the Independent Schools Council
http://www.isc.co.uk/
NST, National SchoolTransfer
http://www.nationalschooltransfer.com/about.htm
Sanderson, Wendy, Department for Children, Schools and Families, London
Ofsted, the Office for Standards in Education, Children’s Services and Skills
http://www.ofsted.gov.uk/
Ofstedt 2007: “The framework for inspecting independent schools” Broschyr
Wikipedia
http://en.wikipedia.org/wiki/Independent_school_(UK)

10

Det finns t.ex. gott om artiklar i Times som debatterar det ålderdomliga engelska privatskolesystemet.
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Finland
Översikt – historik

År 1543 skrev Mikael Agricola den första (tryckta) finska boken, som var en
bok för att lära barn läsa och skriva. Det första läroverket där undervisnings
språket var finska grundades 1858. Finland har, främst genom den nära
kopplingen till Sverige, stora likheter med det svenska skolsystemet och ut
vecklingen av skolväsendet. Regering, myndigheter och kommuner spelar en
central roll och kyrkan i Finland har haft ett stort inflytande över skolan, sär
skilt fram till åtskiljandet av stat och kyrka 1869. Det året inrättades också den
statliga Skolstyrelsen, som kom att vara verksam i över hundra år. En tendens
de senaste decennierna har varit att minska den centrala administrationen och
föra över uppgifter dels till ministerienivån dels till den lokala nivån. Minskad
central byråkrati, mer politiskt beslutsfattande och också mer lokalt beslutsfat
tande kan ses som riktpunkter för denna utveckling. (www.eurybase.org)
Det finska privatskolesystemet är mycket begränsat i sin omfattning, särskilt
på den obligatoriska nivån. Ca 2 procent av eleverna går här i privata skolor.
På den högre sekundära nivån är andelen privata skolor större, särskilt vad
gäller yrkesutbildningen. De allra flesta privata skolor är licensierade av mi
nisteriet och har i många fall ett nationellt uppdrag. Som licensierade skolor
finansieras de efter samma principer som offentligt drivna skolor och samma
tillsyn gäller för dem.
Det finns också, liksom i andra länder möjlighet för föräldrar att ordna med
egen undervisning eller undervisning i hemmet. Kommunen ifråga ska då se
till att denna följer kursplanerna för den obligatoriska utbildningen. Det kan
också komma ifråga sjukhusundervisning.
Mål, lagar och krav

Det främsta målet för utbildning i Finland är att ge alla medborgare lika möj
ligheter till utbildning oavsett ålder, boendeort, ekonomiska förutsättningar,
kön eller modersmål. Utbildning ses som en av de fundamentala rättigheterna
för medborgare. Grundläggande utbildning ska vara kostnadsfri. Finansie
ringen delas mellan den centrala och den lokala nivån. Det offentliga ska också
garantera var och en lika tillgång till utbildning med hänsyn till deras förmåga
och särskilda behov. Såväl finsktalande som svensktalande har rätt till utbild
ning på sitt eget språk, och även samerna som är en ursprungsbefolkning har
rätt att utveckla sitt språk och sin kultur.
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Det finns en lång tradition av offentligt anordnad utbildning. Den finska
konstitutionen (731/1999) erkänner dock rätten att organisera utbildning
inom privata institutioner. Mer utformade bestämmelser om denna rätt finns
i de lagar som styr olika delar av skolsystemet. Privata skolor ska – om de
önskar statlig finansiering och ska vara ’officiella’ – vara licensierade hos mi
nisteriet. De flesta privata skolor som bedriver undervisning på grundskolnivå
har ett kontrakt med en kommun. Ministeriet kan dock bevilja statsbidrag till
privata utbildningsinstitutioner för nationella behov: de licensieras för att ge
sådan utbildning som är en rättighet enligt lagstiftningen (utbildningsbehov
eller kulturellt behov etc.). Lagen om grundläggande utbildning styr all slags
utbildning, oavsett vem som svarar för den. Regeringen kan vid licensieringen
tilldela en skola ett visst uppdrag. Det har skett t.ex. vad gäller Steinerskolor,
religiösa skolor och språkskolor. Uppdraget kan innebära t.ex. en variant av
läroplanen. Den som inte längre går i obligatorisk utbildning kan erhålla ut
bildning på grundläggande nivå genom allmänna gymnasieskolor, folkhögsko
lor eller inom vuxenutbildningen. En del folkhögskolor och de flesta centra för
vuxenutbildning är privat anordnade.
Krav på huvudmän, antagning och tillsyn
Det måste finnas ett påvisbart behov av den utbildning som en ny privat skola
avser ge. Den som ska driva skolan får inte vara en fysisk person utan ska
vara en förening, stiftelse eller dylikt. Det ställs också vissa krav av ekonomisk
art på den som avser starta en skola. En sådan skola får t.ex. inte drivas med
vinstsyfte.
En privat skola kan i viss mån avgöra vilka elever som ska få tillträde. Det
får inte gå till så att elever testas i största allmänhet, men om skolan t.ex. ska
särskilt ägna sig åt främmande språk så får språkförmågan hos dem som söker
testas. Det finns ingen skyldighet för en privat skola att anordna särskilt peda
gogiskt stöd och elever som har ett uttalat sådant behov kan komma att nekas
inträde.
De privata licensierade skolorna är föremål för samma tillsyn av myndig
heterna som de offentliga skolorna. Någon inspektion finns inte i Finland men
det regionala organet kan utföra tillsyn om det finns behov av det. Slutbetyg
från privata licensierade skolor har samma meritvärde etc. som motsvarande
handlingar från offentliga skolor.
Det finns privata skolor som inte är licensierade, men dessa uppges vara
ytterst få.
Icke offentliga yrkesutbildningsinstitutioner som arbetar under lagen om
yrkesutbildning står under ministeriets överinseende, erhåller statliga bidrag
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för sin verksamhet och har rätt att utfärda officiella kvalifikationsintyg m.m.
De som inte hör till denna kategori har inte denna rätt. Det finns ett fåtal så
dana, som alltså inte heller uppbär något statligt stöd (inom servicesektorn),
men de faller under tillsyn av konsumentmyndigheter.
Finansiering

De flesta privata skolor är offentligt finansierade enligt samma principer som
offentliga skolor och står som nämnts under offentlig tillsyn. Det gäller såväl
grundskolan som gymnasieskolan. Bidragsgivningen utgår från typ av utbild
ning och inte huvudman. De privata skolorna följer nationella läroplaner och
kraven i de kompetensbaserade kvalifikationer som Utbildningsstyrelsen anger.
En privat skola får inte drivas med vinstsyfte.
Även ifråga om t.ex. lärlingsutbildning står staten för full finansiell täckning
av kostnaderna, genom vad som benämns statutory government transfer och
som räknas fram årligen. Vuxenutbildning i privat regi som ger slutbetyg o.d.
står under samma regler som annan offentlig utbildning. Detta gäller inte in
formellt lärande inom vissa utbildningsinstitutioner (av typ folkbildning). Det
finns därutöver en rad kommersiella utbildningsföretag som inte heller uppbär
några statsbidrag.
En skola kan också etableras utan statsbidrag och står då utanför systemet
även i vad gäller offentligt anordnad tillsyn. Det finns mycket få sådana skolor
idag. Dessa skolors betygs- eller examenshandlingar är inte att betrakta som
adekvata handlingar över slutförd grundläggande utbildning.
Statistik, trender m.m.

År 2004 gick drygt 98 procent av eleverna i grundskolan i offentligt drivna
skolor, och knappt 2 procent i privata skolor. Det finns för närvarande ett 60tal privata skolor. På gymnasial nivå är det en större andel skolor som drivs
privat och en större andel elever som går i privata skolor. Ca 8 procent av
skolorna med allmän gymnasial utbildning är privata och ca fyra procent av
eleverna går i sådana skolor. När det gäller yrkesutbildning är andelen privata
anordnare klart större.
För närvarande finns ett 20-tal nya ansökningar om att starta privata skolor
på grundskolnivå. De senaste 10–15 åren har de allra flesta som sökt och er
hållit licens haft inriktning mot Steinerpedagogik, varit religiöst anknutna eller
utgjort finska utlandsskolor.
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En viss debatt har förekommit senare år kring privat anordnad skolutbild
ning, särskilt i samband med att den förra regeringen sade nej till en del an
sökningar om licensiering. Nuvarande regering har nämnt privata skolor i sitt
utbildningsprogram.
Ca 280 barn fanns 2004 i hemundervisning.
Källor

Eurydice. The information network on education in Europe:
Eurybase 2006/2007: The Education System in Denmark, England,
Finland, Iceland, Netherlands, Scotland
http://www.eurydice.org/portal/page/portal/Eurydice/
Kartovaara, Eija, Utbildningsstyrelsen, Helsingfors
Silverström, Chris, Utbildningsstyrelsen, Helsingfors
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Island
Översikt – historik

Island har en tradition av kommunala /offentliga skolor. En lag 1880 lade
ansvar på föräldrar att se till att barnen lärde sig läsa och skriva. Lagen 1907
stadgade för första gången skolgång för barn i åldern tio till fjorton år, vilket
markerade inledningen av ett allt större statligt inflytande över skola och ut
bildning. Avgiftsfri och gratis utbildning blev en rättighet. En administration
såväl centralt som distriktsvis byggdes upp successivt de närmaste decennierna.
De privata skolorna har haft en liten roll i skolsystemet och har så även idag,
även om det på den obligatoriska nivån har dykt upp några nya. Det fanns vid
läsåret 2005/06 sju sådana skolor på den obligatoriska nivån och en procent av
eleverna går i dessa skolor. Förhållandena är i stort desamma på gymnasiesta
diet.
Privatskolorna erhåller till stor del bidrag från kommunerna, men därutöver
finansieras skolorna med skolavgifter.
I likhet med andra länder finns en viss rätt för föräldrar att undervisa sina
barn i hemmet. För att detta ska vara möjligt, måste ett tillstånd ges från
ministeriet och kommunen; därefter upprättas ett kontrakt. Detta är ytterst
ovanligt.
Lagar och grundregler

Skolor på grundskolnivå som ägs och drivs av fysiska eller juridiska perso
ner måste för att få bedriva undervisning vara ackrediterade hos Ministeriet
(Ministry of Education, Science and Culture) enligt Art 3 i lagen. Det gäller
skolor som finansieras privat och under villkor att de verkar i samklang med
regler m.m. som är godkända av ministeriet. Dessa skolor ska följa samma re
gelsystem som andra skolor vilka ger obligatorisk utbildning. Elever vid dessa
skolor är befriade från plikten att gå i offentliga skolor och skoldirektören för
en sådan skola måste inför varje läsår överlämna elevförteckningar till berörda
kommuner.
Inspektion – kontroll – utvärdering
Skolorna står under samma tillsyn och utvärdering som offentliga skolor. I
grunden ligger utvärderingen av elevernas prestationer på läraren, enligt Art.
43–44 i lagen om obligatorisk utbildning. Men eleverna i privata skolor gör
därutöver samma prov (samraemd próf) som i andra skolor: i årskurserna 4
och 7 samt i den avslutande 10 årskursen.
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Antagning av elever och läroplansfrihet?
Skolorna ifråga är fria att anta eller avvisa elever som söker. Föräldrar söker
direkt till skolan ifråga och skolan beslutar. De avgifter som förekommer (se
nedan) innebär självfallet att alla föräldrar inte har råd att välja dessa alternativ.
Undervisningen i privatskolorna följer de nationella läroplansriktlinjer som
gäller alla skolor.
Finansiering

Kommunerna är skyldiga numera att – på grundskolstadiet – lämna bidrag till
de privata skolorna. Storleken på bidraget räknas ut av den statistiska myn
digheten för varje år. En del av finansieringen sker därutöver via elevavgifter.
Underlaget för uppgifterna är här litet, men avgifterna verkar röra sig i stor
leksordningen 5–10 000 SEK per termin.11 Sådana avgifter tas även ut vid de
privata gymnasieskolorna och de statliga bidragen till dessa fastställs i statsbud
geten. Dessa skolor på obligatorisk nivå är rätt nya på Island. Konkurrensen
om platserna uppges vara begränsad.
Relationen till staten och det offentliga

I fallet Island kan man notera den starka betoningen av det offentliga och i
många avseenden behandlar man de privata skolorna i stort som de offentliga:
det gäller läroplanerna och det gäller tillsynen. Däremot gäller det bara i viss
mån finansieringen, eftersom denna också bygger på avgifter.
En år 2007 införd ändring i lagen om obligatorisk utbildning innebär att
kommunen i vilken den privata skolan avser verka, måste auktorisera den
samma, och även kan besluta om ett högsta antal elever vid skolan. Om en
kommun auktoriserar en skola, har skolan också rätt att uppbära bidrag från
kommunen.
Statistik, trender m.m.

Av de totalt 177 skolor på grundskolnivå som fanns 2005/06, var sju privata.
Av de totalt ca 44 000 eleverna gick 472 samma år i privata skolor, vilket mot
svarar drygt en procent. De privata är i genomsnitt betydligt mindre; knappt
70 elever i genomsnitt mot ca 250 elever i en genomsnittlig kommunal skola.
Det fanns samma år sex privata skolor på gymnasiestadiet. Även om de privata
skolorna är få så är de enligt uppgift ett nytt inslag, i vart fall på den obligato
riska nivån.

11

I en av skolorna är avgiften per månad ISK 13.000 för årskurserna 1–10. I en annan är de ISK 7.700 i åk
1–4 och ISK 16.500 i åk 5–10 (per månad).
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Källor

Eurydice. The information network on education in Europe:
Eurybase 2006/2007: The Education System in Denmark, England,
Finland, Iceland, Netherlands, Scotland
http://www.eurydice.org/portal/page/portal/Eurydice/
Hardardóttir, Margrét, Nordiska Ministerrådet, Köpenhamn
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Nederländerna
Översikt – historik

Det holländska skolsystemet skiljer sig från det i de flesta andra länder. Det sy
nes framför allt ha sin upprinnelse i de historiska strider som utkämpats. Både
katolska och protestantiska inflytelser var starka i samhället under 1800-talet
och det fördes en lång strid (kallad the ’School dispute’) mellan katolska och
protestantiska familjer, som ville ha sina egna skolor med en uttalad religiös
stämpel, men med lika statlig finansiering. År 1917 nåddes den kompromiss
om detta som fortfarande gäller och som ger rätt till statlig finansiering av de
privat drivna skolorna, och som på det hela taget likställer de offentligt och
privat drivna skolorna. Denna princip fastställs i Art. 23 i den nederländska
konstitutionen. Genom 1917 års beslut kom grundprincipen också att gälla
sekundär och högre utbildning. Som det konkluderas i databasen Eurydice:
”´Privat utbildning´ som sådan existerar inte i Nederländerna”. Samtidigt är
det ett system med å ena sidan offentligt/kommunalt drivna skolor och å an
dra sidan privat drivna skolor, i vilka faktiskt drygt två tredjedelar av eleverna i
den obligatoriska skolan går.
De privat drivna skolorna anges vara fria att bestämma om innehåll, ideo
logi och sätt att undervisa. Religionen kan ha en framträdande roll i under
visningen. Staten styr samtidigt genom en rad krav som ställs. För att erhålla
offentlig finansiering ska ett privat subjekt enligt lag ha en ’legal person’ med
’full legal kompetens’, vars syfte är att erbjuda utbildning utan något vinst
syfte. Med de krav som ställs från regeringen, är denna person fri att starta en
skola med vilken konfessionell inriktning eller utbildningskaraktär som helst
och organisera undervisningen som bedöms lämpligt. Den kompetenta auk
toriteten (skolstyrelsen) för en privat skola är densamma som styrelsen i den
förening eller stiftelse som driver den skolan. Privata skolor etableras av privata
individer. Även om det finns ett antal icke-konfessionella, privat drivna skolor,
är majoriteten konfessionella, de flesta romersk-katolska eller protestantiska
(reformerta) men det finns också muslimska, hinduiska, judiska, antroposo
fiska osv. skolor.
Den allmänna policyn för skolan idag sägs vara att minska på detaljstyrning
och öka fokus på elevresultat och skolors resultat och kvalitet. Det finns po
licy- och systemindikatorer utvecklade för att mäta framgång.
Vid sidan av detta system, där alltså större delen av skolorna är privat driv
na, finns ett fåtal rent privata skolor. De är av samma typ som i många andra
länder, där också finansieringen är privat, dvs. bygger på att föräldrar betalar
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avgifter. Några är internationella skolor och åtskilliga av privatskolorna har
utbildning motsvarande de två sista åren före slutexamen på sekundärstadiet.
Ibland används en benämning som på engelska lyder examination training
institutes.
Lagar och grundregler

Det nederländska systemet kräver en något utförligare redovisning för hur
lagstiftning och grundläggande regler ser ut.
Det finns en rad lagar som reglerar utbildningsväsendet i Nederländerna.
Några av dem är: 1998 års förskolelag (WPO), lagen om den obligatoriska
utbildningen, lagen om den sekundära utbildningen (WVO), lagen för vuxen
utbildning och yrkesutbildning (WED) och lagen om utbildningsinspektion
(WOT).
I lagstiftningen utgör utbildningsfrihet en grund; dvs. friheten att för det
första starta skolor, för det andra att bestämma om vilka principer och tros
satser skolan ska baseras på och för det tredje att organisera undervisningens
innehåll och former. Den andra grunden i lagstiftningen är det tidigare nämn
da likställandet av de offentligt drivna skolorna med de privat drivna. De ska
anses ha samma status och de ska finansieras efter samma principer. De krav
som ställs på privata skolor för att erhålla statlig finansiering är lagfästa. Varje
skola, offentlig såväl som privat, ska styras av en ’kompetent auktoritet’, ofta
liktydigt med en skolstyrelse (eng. school board) som ytterst ska ansvara för att
gällande lagar och bestämmelser för skolverksamheten efterlevs.
Skillnaderna mellan de offentligt och privat drivna skolorna är i korthet
följande.
De offentligt drivna skolorna
– är öppna för alla barn oavsett religion eller åskådning
– är allmänt sett föremål för lagstiftning om offentlig verksamhet (public law)
– är styrda av ett kommunalt råd (eller styrelse; governing committee) eller av
en offentlig legal enhet eller stiftelse som är bildad av rådet
– ger utbildning på statens vägnar.
De privat drivna skolorna
– kan neka elever tillträde på religiös /ideologisk grund (se också nedan)
– är föremål för lagstiftning om privat verksamhet (private law), och är
statsfinansierade men inte etablerade av staten
– styrs/ leds av styrelsen för den sammanslutning som etablerat skolan,
– baserar undervisningen på religiös eller ideologisk tillhörighet.
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Det betonas i vissa dokument att det föreligger en viktig juridisk skillnad
mellan ’public law’ och ’private law’, där den förra anger ansvar rörande of
fentliga institutioner och den senare gäller privata institutioner eller medbor
gare. Dock står, som nämnts, både offentligt och privat drivna skolor under
samma utbildningslagar.
Ministeriet fastställer kvalitetsstandarder som gäller för både offentliga och
privata skolor. och föreskriver vilka skolämnen som ska finnas, uppnåendemål
eller examinationskurser och innehåll i nationella examina, timplan för ämnen
och för läsår och dylikt, krav på lärarkompetens, rätt för föräldrar och elever
att utöva påverkan i skolfrågor, vissa krav vad gäller planering och rapporte
ring, osv. Det framgår av detta att friheten för en skola är relativ, eller inramad.
Det är kommunerna – dryga 480 till antalet – som implementerar lagen
om obligatorisk utbildning och ser till att alla som är i skolpliktig ålder går i
skolan. De ska säkra lagens efterlevnad i detta avseende både vad gäller de of
fentliga och privata skolorna. Kommunen utgör den lokala myndigheten för
alla skolor inom kommunens gränser, både offentligt och privat drivna. De
har bland annat följande uppgifter (såväl makt/kompetens och ansvar) enligt
lag: sköta finansiering av vissa ändamål, löpande kostnader, göra årsplaner för
behov av nya skolor, ge råd om skolor, sätta av resurser för resultatförbättring,
köpa in vuxenutbildning, ombesörja skolskjutsar och övervaka att lagen om
obligatorisk utbildning följs. Man kan säga att kommunerna sköter mycket av
det materiella i skolorna i området medan staten står för bidrag motsvarande
lärarlönerna.
I de fall kommunen fattat beslut som gäller privata skolor, fungerar det pro
vinsiella organet (Provincial Council) som överklagandeinstans.
(Hur) får skolorna välja elever?
Det finns inte någon utförlig information om detta, men det framgår att de
privat drivna skolorna får neka elever vars föräldrar inte delar den religiösa eller
ideologiska åskådning som undervisningen i den skolan bygger på. En elev kan
också nekas tillträde om det bedöms att han eller hon inte kan följa undervis
ningen. Denna möjlighet att neka elever skiljer som nämnts dessa skolor från
de offentligt drivna, vilka är öppna för alla elever. Det har också framgått av
dokument att till uppgifterna för ministeriet med ansvar för utbildning, hör
att bestämma om former för att anta elever till specialskolor och till skolor på
sekundärstadiet (elever från 12 år).
I sammanhanget kan noteras att det finns rätt många specialskolor för barn
med olika skol- eller inlärningssvårigheter. Dessa är ofta privat drivna (mer än
två tredjedelar).
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Den sociala selektionen uppvisar inget enkelt mönster. Enligt tillgängliga
uppgifter är den sociala bakgrunden något högre i genomsnitt i de privat driv
na skolorna jämfört med de offentligt drivna. En del av mönstret är att många
av de kristna skolorna ligger i invandrartäta och socialt utsatta storstadsområ
den där den stora majoriteten elever kommer från muslimska hem. Det är värt
att hålla i minnet att i städer som Amsterdam, Rotterdam och Haag så är snart
majoriteten av eleverna av utländskt ursprung.
Finns krav på att följa en nationell läroplan?
Det finns ett antal krav som ställs på den som på privat grund ska driva en
skola. Avsikten är att skapa frihet för den som har fått ansvar att driva en skola.
Men eftersom det fastställs vissa kvalitets- och målkriterier etc. centralt så kan
man säga att läroplansfriheten i vart fall inte är fullständig, utan snarare vill
korad. Vissa ämnen ska finnas på schemat och genom examinationskrav sker
en styrning på ett indirekt sätt. I en kommentar om aktuell politisk agenda för
olika partier, sägs att det största partiet, det kristdemokratiska, driver bl.a. upp
fattningen att skolor ska fortsätta kunna vara oberoende såväl finansiellt som i
vad avser ”40 procent av läroplanen”.
Vilka ägarformer finns – vem kan driva en privat/fristående skola?
På samma sätt gäller även här en form av legalt frihetstänkande i vem som ska
kunna driva en skola, och en form av juridisk styrning av vem som också kan
göra detta. Såsom i andra länder finns det en kontrollmekanism; en registre
ring av skolor sker och det ska i Nederländerna finnas en ’legal person’ med
’full legal kompetens’, som syftar till att genomföra utbildning utan vinstsyfte.
Det finns två typer av skolstyrelser (eng. competent authority) för privat
drivna skolor; föreningar eller stiftelser, de senare är det vanligaste. Antalet
medlemmar i sådan styrelse skiftar från skola till skola och en styrelse kan ut
öva myndighet över mer än en skola. I styrelsen inkluderas oftast företrädare
för föräldrar, det lokala samhället och den kyrkoförsamling det är fråga om.
De plikter och rättigheter /friheter som en styrelse för en privat skola utövar,
motsvaras av dem som en styrelse för en offentligt driven skola har; allt från att
bestämma om frivilliga ämnen utöver timplan och aktiviteter utanför läropla
nen till att anta, bestraffa och utesluta elever.
Det finns en konstitutionellt fastställd frihet att sätta upp en (privat driven)
skola men man kan inte säga att det finns någon rätt att sätta upp en offentligt
driven skola. I stället har kommunen och dess formella organ en skyldighet att
se till att det t.ex. finns skolor i tillräcklig omfattning. Det ska också påminnas
om att kommunen inte kan säga nej till någon elev. Styrelsen för en offentligt
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driven skola svarar inför det kommunala beslutande organet (municipal coun
cil) för sina göranden och låtanden.
Finansiering

För att erhålla offentlig finansiering ska som framgått ett privat subjekt enligt
lag ha en ’legal person’ med ’full legal kompetens’, vars syfte är att erbjuda
utbildning utan något vinstsyfte. Staten ställer vissa krav på ämnen, mål och
examina m.m. Med dessa krav har den som driver en skola rätt till statlig
finansiering enligt samma princip som gäller för alla skolor (utom för det fåtal
rent privata skolor som finansieras av föräldraavgifter).
Det förekommer således inte några terminsavgifter eller dylikt för studier
vid privat drivna skolor vad gäller den obligatoriska utbildningen och numera
inte heller den sekundära. Nyligen har beslutats att den tidigare gränsen för
avgiftsfrihet – t.o.m 16 års ålder – ska vara t.o.m. det år eleven fyller 17 år.
Standardavgiften synes ligga på strax under 1 000 Euro, samtidigt som vissa
bidrag till avgifter kan ges, men detta blir alltså aktuellt först vid fyllda 18 år.
När de formella kraven är uppfyllda så erhålls med större eller mindre
automatik de statsbidrag som tillfaller en skola, enligt de lika och generella
principer som detta sker.
Inspektion – kontroll – utvärdering

Alla skolor är föremål för samma typ av inspektion.
Utbildningsministern är ytterst ansvarig för utbildningsinspektionen, vilken
alltså utövas under ministerns auktoritet. Inspektionen, som vilar på en sär
skild förordning från 1998, är en verkställande myndighet under ministeriet,
men betecknas i dokumenten ömsom som ’halvt oberoende’, ömsom som
oberoende. Inspektionen utövar sina uppgifter på basis av de villkor m.m. som
framgår av den nyss nämnda lagen om utbildningsinspektion (WOT). Lagen
gör det möjligt att bedriva inspektion på ett professionellt sätt. Ministeriet
kan utfärda föreskrifter, dock inte med avseende på de omdömen som inspek
tionen avger i sina rapporter. Inspektionerna bygger på självutvärdering och
skolors egna kvalitetssäkrings-system. Inspektioner görs varje år på varje enhet
men en proportionell princip tillämpas så att inspektionen är mer intensiv om
behoven är större/ bristerna är fler. Sanktioner kan vidtas, men innehållande av
statsbidrag kan endast ske om skolan brutit mot sådant som är lagstadgat.
Inspektionerna är av formen ”full inspection” (samenhangend el. integraal
toezikt). De sker i treårscykler för såväl primär- som sekundärstadiet och
kompletteras, om så är påkallat, av särskilda mer intensiva inspektioner.
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Det kan nämnas att även provinsadministrationen har en viss övervakande
uppgift , kanske motsvarande den länsskolnämnderna hade tidigare i det
svenska systemet.
Relationen mellan det offentliga och de privat drivna skolorna

Det har framgått ovan att det finns en rad relationer mellan det offentliga och
de privat drivna skolorna. För det första är dessa skolor i lagens mening och
i status likställda med de offentliga/kommunala. För det andra är de privat
drivna skolorna offentligt finansierade. För det tredje ställs en rad krav på dessa
skolor som tydligt inramar de friheter de ska ha enligt konstitutionen, och den
statliga inspektionen inspekterar privat drivna skolor efter exakt samma prin
ciper och rutiner som offentligt drivna. För det fjärde så har uppenbarligen
kommunerna en viss myndighetsutövande roll även i förhållande till de privat
drivna skolorna.
På frågan om det holländska skolväsendet närmast bör beskrivas som två
olika system eller ett, så verkar det mest rimligt att beskriva det som ett skol
system med till stor del samma grundregler, inom vilket det finns olika slags
skolor med hänsyn till huvudmannaskap och ideologisk plattform.
Det talas också i lagstiftningen om samarbete mellan skolor, mellan offent
liga och privata skolor. Syftet är att säkra ett bra utbud av offentlig utbildning
inom ramen också för sådana blandade skolor (jfr England).
Statistik, trender m.m.

Som nämnts så är det cirka 70 procent av eleverna på primärstadiet som går
i privata skolor som oftast drivs på katolsk eller protestantisk grund. Någon
större förändring av relationerna mellan de olika formerna av skolor tycks inte
ha skett.
En aktuell debatt rör Art. 23 i konstitutionen. I debatten ifrågasätts om sta
ten, som enligt samma konstitution är skild från kyrkan (-orna), ska finansiera
skolor på religiös grund. I övrigt finns inga rapporter om att själva systemet
med offentlig drivna och privat drivna skolor har varit eller är föremål för
någon allmän eller större debatt.
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Källor

Eurydice. The information network on education in Europe:
Eurybase 2006/2007: The Education System in Denmark, England,
Finland, Iceland, Netherlands, Scotland
http://www.eurydice.org/portal/page/portal/Eurydice/
Oijen, Paul van, Ministry of Education, Culture and Science, Department for
Secondary Education, Haag
Rodhe, B. (1994) s. 102 ff. I: Andersson H (red) Kampen om lärohusen: strider
kring statsmakt och föräldrarätt i nordisk skolutveckling. Stockholm, Almqvist &
Wiksell.
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Skottland
Inom Storbritannien har såväl Wales som Skottland egna parlament. Det skot
ska instiftades 1999 i Edinburgh och har makt att stifta lagar om exempelvis
näringsliv, sjukvård, kultur och utbildning. Det skotska systemet ligger ofta
närmre det nordiska än vad det engelska gör, vilket gjorde det motiverat att
behandla Skottland separat.
Översikt – historik

Skottland har ett privatskolesystem med gamla anor, i likhet med England,
även om det verkar ha moderniserats något på senare tid. De privata skolorna,
varav många har funnits länge och många har anknytning till välgörenhetsstif
telser, benämns numera officiellt oberoende skolor (independent schools), av
praktiska skäl nedan kallade OS.
Skolorna avses efter att ha registrerats – vilket är obligatoriskt – ha stor fri
het ifråga om sådant som läroplan (se dock nedan) och de bygger sin verksam
het helt på avgifter, donationer och dylikt eftersom de inte uppbär statsbidrag.
Skolorna uppvisar en stor variation i målsättning, elevernas ålder och kön,
storlek, sekularitet /religiositet etc. Det finns skolor med starkt religiösa in
slag, det finns enkönade skolor och det finns skolor som är inriktade på elever
med särskild problematik, för att ge några exempel. Mångfalden beskrivs av
företrädare för OS som bland de främsta kännetecknen, liksom kvalitet, bra
studiemiljö och aktiva föräldraval. Skolorna rekryterar sannolikt socialt selek
tivt, vilket medverkar till att de uppvisar mycket goda resultat mätt i betyg
och framför allt andel elever som uppnår A-level, A* och andra examensnivåer,
jämfört med offentligt drivna skolor.
Cirka fyra procent av eleverna i berörda åldrar i Skottland går i OS. Elevan
talet är i stort konstant de senaste tio åren, medan antalet skolor minskat med
ca 18 procent sedan 1995.
Så som är vanligt i andra länder finns också en viss rätt för föräldrar att
undervisa sina barn i hemmet. För detta krävs vissa procedurer. Det är enligt
uppgifter ett mycket litet antal barn som detta gäller.
Lagar och grundregler

Föräldrar har enligt lag skyldighet att se till att deras barn går i skola. De kan
välja att utöva den skyldigheten genom att låta barnen gå i en OS. Ministeriet
ansvarar för att föra ett offentligt register, där alla OS ska registreras, genom
att utse en särskild registrator (Registrar of Independent Schools). Detta sker
enligt den skotska lagen om utbildning från 1980.
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En OS definieras i lagen som en skola som ger heltidsutbildning till elever i
skolåldern (5–15 år) och som inte är en offentlig skola eller en statsfinansierad
(grant-aided) sådan. Innehavare /ägare av en OS ska ombesörja att registrering
sker och upprätthålls. Innehavaren får inte tillåta några elever förrän skolan
är registrerad. Information ska i ansökan om registrering lämnas på ett större
antal punkter. Ministeriet har möjlighet att förelägga villkor för en OS som ska
registreras eller som redan är registrerad. Dessa villkor kan senare ändras eller
återkallas. Allt sådant meddelas skriftligen till innehavaren.
En ansökan om registrering kan även avvisas om det inte verkar klarlagt
– att det kommer att erbjudas effektiv och lämplig undervisning med hänsyn
till de tilltänkta elevernas ålder och kön
– att elevernas välbefinnande kommer att säkras
– att innehavaren (proprietor) är trovärdig i sin kommande roll
– att alla lärare som ska undervisa är lämpliga för detta
– att lokaler och skolgårdar är lämpliga.
Ett avvisande av en ansökan om registrering kan överklagas (till Sheriff
Principal).
Det finns inga krav på att OS ska anställa enbart registrerade lärare (lärare
registrerade hos General Teaching Council for Scotland), men många skolor
har ändå detta som policy.
En småbarnsskola för barn under 5 år behöver inte ovan nämnd registrering
hos ministeriet utan ska i stället registreras hos en särskild kommission för om
sorger (Care commission).
(Hur) får skolor välja eller välja bort elever?
Ingenstans framgår annat än att det ligger på skolan att anta elever. Naturligt
vis är man öppen för att många elever söker, och man talar gärna från skolor
nas sida om att det i praktiken också är olika slags elever som söker och antas.
I princip ligger det dock i den oberoende skolans frihet att anta och exkludera
elever i enlighet med sina stadgar. Tillträde talas i dokumenten om som något
varje skola utvecklar sin policy för. Denna policy ska finnas tillgänglig för för
äldrar. Skolorna får inte bryta mot bestämmelser som finns i lagar om diskri
minering på grund av kön, ålder, handikapp, religion m.m.
Vad gäller tillgänglighet dvs. frågor om möjligheter för funktionshindrade
elever, så framhålls allmänt vikten av detta från Scotland Council for Indepen
dent Schools (SCIS) och organisationen har tagit fram en handbok riktad till
OS, med ett förord underskrivet av den skotska skolministern.
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Måste en nationell läroplan följas?
Ministeriet utgår från att alla barn erhåller en bred och balanserad grundläg
gande utbildning som förbättrar deras kunskaper och förmågor. Normalt ska
ingå språk, inkl främmande språk, matematik, naturvetenskap, teknologi,
sociala ämnen, idrott, konstnärliga ämnen och sådant som hälsa.
Läroplanen ska motsvara elevernas behov och ålder och elevers olika förut
sättningar för att lära och den ska ge möjligheter till interaktion mellan elever
och mellan elever och lärare.
Kraven är alltså allmänt ställda och formuleras mer som en förväntan
än som regler som ska följas, och det synes finnas en viss grad av frihet för
skolorna att utforma sin ’curriculum’.
Ägarformer och dylikt
”Proprietor” är någon som enligt regelsystemet kan fungera som direktör/före
ståndare för en OS. Det talas om att såväl personer som organisationer kan be
driva en OS. Det synes ingen begränsning i vem som får bedriva den annat än
som nämns nedan: tilltrodda personer om vilka man kan göra bedömningen
att de kan driva en skola på ett nöjaktigt sätt. Det är uppenbart ofta etablerade
organisationer av typen välgörenhetsorganisationer eller stiftelser som driver
skolor, men några är nyare.
Finansiering

Det som utmärker OS – och som också betonas av företrädare för dessa skolor
– är att de är finansiellt oberoende av staten och det offentliga. De uppbär inga
offentliga bidrag. Viktigaste inkomstkälla är för de flesta skolor terminsavgifter
na, vilka skiftar beroende på om det är fråga om dagundervisning eller inter
nat. För nedre skolåldern (men inte de yngsta åldrarna) ligger terminsavgifter
na på i genomsnitt drygt 1700 £ (f.n. ca 23 000 SEK) för dagundervisning och
för internatskola drygt 5000 £ (67 000 SEK).
Det finns en flora av stipendier, belöningar och dylikt som ska hjälpa för
äldrar med studiefinansieringen. De kan bygga dels på meriter, dels på ekono
miska stödbehov, dels också på stöd till särskilt talangfulla elever. Många skolor
hjälper till med detta enligt SCIS, praxis här skiljer sig från skola till skola.
Det finns ett fåtal speciella privata skolor som uppbär statsbidrag. The
Assisted Place Scheme som infördes under Thatcher har upphört, se nedan
under 7.5.
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Inspektion – kontroll

Innan en OS registreras görs ett besök av Her Majesty’s Inspector (HMIE)
under en dag. En utgångspunkt för detta är kvalitetsindikatorerna i HMIEs
”How Good is Our School?”. Inom nio månader från att en OS har registre
rats sker en första inspektion genom HMIE enligt en fastställd rutin för vad
som inspekteras. OS är allmänt underställda inspektion genom HMIE, vilket
sker i genomsnitt vart sjunde år för primärstadiet (men avvikelser från detta
förekommer).
De flesta OS är medlemmar i SCIS (se ovan). Denna organisation arbetar
för den oberoende skolsektorn, ger råd till skolorna, information till sådana
som avser att starta en skola och information till föräldrar och allmänhet etc.
(www.scis.org.uk). SCIS synes inte ha en officiell status men företrädare för
myndigheter etc. hänvisar till den såsom en bra och pålitlig källa. SCIS täcker
ungefär tre fjärdedelar av antalet OS, och anger så hög täckning som 96 pro
cent av eleverna i OS.
Relation till staten och till det offentliga

Systemet av oberoende skolor finns i en mening helt separerat från det offent
ligfinansierade systemet. Föräldrar är ’fria’ att välja dessa oberoende skolor och
får då betala avgifter. Intrycket är att det ställs bara allmänt formulerade krav
på ’curriculum’ i samband med de krav som ställs för registrering av en skola.
En skola måste – liksom i England – inspekteras för att bli registrerad, och blir
sedan föremål för reguljär inspektion med vissa intervall.
Staten inskränker sin roll till att se till att alla skolor är registrerade och kan
anses uppfylla allmänt hållna krav på en skola, som ger utbildning anpassad till
de barn som ska gå där.
Det tidigare systemet med s.k. assisted places, som skulle ge vissa elever
chansen att studera vid vissa privata skolor genom statsbidrag har liksom i
övriga UK fasats ut, och såvitt framkommit går idag i stort sett inga elever med
stöd av dessa bidrag.
Statistik, trender m.m.

Enligt uppgifter hos The Scottish Government (www.scotland.gov.uk) så finns
enligt 2006 års undersökning om OS totalt 150 skolor. Av dessa gav 61 un
dervisning på primärstadiet, 55 på sekundärstadiet och 34 var betecknade som
Special schools. Antalet skolor har minskat från 183 sedan 1995, en minsk
ning med ca 18 procent. Medan antalet skolor minskat har antalet elever varit
i stort sett konstant, en marginell minskning från 30 800 till ca 30 500 under
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samma period. Det förefaller som att OS-sektorn varit rätt stabil det senaste
decenniet.
Omsättningen av OS kan illustreras av det faktum att av de 162 skolor som
var igång för tio år sedan har 42 stängts. Ett 30-tal har kommit till och tolv
har öppnat och stängts under den senaste 10-årsperioden. Enligt uppgift kan
en del av de nämnda öppnade och stängda skolorna kan vara desamma, fast
under nytt namn.
Skolorna varierar starkt i storlek; närmare ett 30-tal skolor har mindre än 20
elever, medan ett drygt 10-tal av dem har mer än 600 elever. Specialskolorna
är oftast mycket små. I denna typ av skolor går totalt ca 1 100 elever varav
pojkarna utgör 80–90 procent.
De cirka 30 000 eleverna i OS utgör ungefär fyra procent av eleverna
i skolåldern totalt i skotska skolor. Det är mindre än motsvarande andel i
Storbritannien i övrigt.
Den geografiska spridningen av elever i OS förefaller påtagligt ojämn; i tex
Edinburgh stad går nästan var femte elev i en sådan skola.
Det synes enligt tillgängliga uppgifter inte ha förts någon större debatt
under senare år om systemet med de oberoende skolorna i Skottland.
Källor

Eurydice. The information network on education in Europe:
Eurybase 2006/2007: The Education System in Denmark, England, Finland,
Iceland, Netherlands, Scotland
http://www.eurydice.org/portal/page/portal/Eurydice/
GTCS, the General Teaching Council for Scotland
http://www.gtcs.org.uk/Home/home.asp
Maclean, Alistair, the Scottish Government, Edinburgh
Pearson, Lynne, the Scottish Government, Edinburgh
SCIS, the Scottish Council of Independent Schools
http://www.scis.org.uk/
The Scottisch Government
http://www.scotland.gov.uk/Home
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Australien
Uppdragets tidsramar har medfört att uppgifterna i detta avsnitt begränsats till
sådana som dels hämtats från Internet (den australiensiska regeringens och In
dependent Schools Council´s webbsidor) dels från Rodhes beskrivning.12 Den
senare hänför sig till förhållanden i mitten av 1990-talet. Det återstår alltså att
tillföra uppgifter bland annat om senare års förändringar.
Översikt – historik

Australien har haft en stark tillväxt av privata skolor. Mellan en fjärdedel och
en tredjedel av elevpopulationen går i sådana. Statsbidragen till dessa skolor
har ökat medan de har minskat i det offentliga skolväsendet. Church of Eng
land har haft en viktig roll när det gällde att bygga upp skolor för de brittiska
kolonisternas barn. Även andra kyrkor var aktiva i detta och ur den konkur
rensen föddes det australiska skolsystemet. Försök med fri, sekulär folkunder
visning kom igång i slutet av 1800-talet och statligt stöd till kyrkans skolor
drogs in eller minskade. Katolska kyrkan upprättade församlingsskolor och
kring 1900 gick hälften av alla barn i katolska familjer i katolska skolor. Deras
ekonomi var ofta mycket dålig och efter andra världskriget beslöts om ekono
misk hjälp. Även de rikaste privatskolorna fick i samband med detta statligt
stöd.
Dagens dubbla eller tredubbla system

Detta har lett fram till ett två- eller treskiktat skolsystem där idag endast
knappt 70 procent går i statliga skolor och alltså ca en tredjedel i privata. Lik
som i Storbritannien kallas nu en del av de privata skolorna för independent).
De privata skolorna erhåller finansiellt stöd från såväl federal/nationell som
delstatlig nivå,13 ett stöd som varierar från ca 40 till 90 procent av kostnaderna.
En del av variationen beror på att bidragen varierar med den sociala samman
sättningen av eleverna vid skolan ifråga. Större delen av bidraget kommer från
den nationella nivån. Den grupp som växt starkast under framför allt 70- och
80-talen, är protestantiskt fundamentalistiska skolor, men också skolor för
etniska minoriteter har växt.

12
13

Skilda lärohus… I: Håkan Andersson m.fl. (red) Kampen om lärohusen. (1994).
Det som kallas State/Territory.
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En indelning av typen av skolor på den australiska kontinenten kan se ut som
följer:
– grannskapsskolor som är öppna för alla, oftast primärstadieskolor, som i
stort sett alla hör till det offentliga skolväsendet
– skolor med religiöst eller etniskt inslag
– skolor med pedagogiska reformprogram; det kan vara Steiner-skolor men
också många som hävdar ny modern pedagogik. Tillhör ibland det offentliga
systemet men är oftast privata, samt
– elitskolor av typen public schools i England (se avsnitt 2).
Vissa har lagt till en femte kategori av affärsmässigt drivna skolor (vilka inte
får statligt stöd eftersom de är vinstdrivande) och en sjätte som huvudsakligen
vänder sig till handikappade barn, charity schools.
Det är svårt, enligt Rohde, att upprätthålla en klar gräns mellan offentliga
och privata skolor p.g.a. att de senare uppbär alltmer av statsbidrag. De blir
därmed mera statskontrollerade samtidigt som de offentliga skolorna har
tenderat att ta ut avgifter för en utökad ’curriculum’ och konkurrera med
varandra.
De katolska skolorna, som utgör ett eget system står för en stor del av de
icke offentliga skolorna i Australien. De oberoende skolorna, independent
schools, utgör en egen kategori, där de flesta av skolorna är individuella skolor
som inte ingår i något system. Det går därmed att säga att det australiensiska
systemet är treskiktat; ett för obereoende skolor, ett för de katolska och ett för
de offentliga.
Aktuell debatt och information

Finansiering: Det har förts politisk debatt om huruvida staten ska fortsätta stå
för en relativt stor del av finansieringen av oberoende skolor, som utgår från
socioekonomisk kompensation (SES funding model). Detta mot bakgrund
av att staten successivt utökat sina bidrag till dessa skolor. Modellen som til�
lämpas är en behovsinriktad modell, men enligt Independent Schools Coun
cil of Australia (ISCA) tar den inte tillräcklig hänsyn till t.ex. handikappade
elevers behov eller behoven hos elever från ursprungsbefolkningen. Labour har
nyligen sagt att man vill behålla SES-modellen inför nästa 4 års-period; 2009–
2012. Verkställande direktören för ISCA har sagt att detta är bra nyheter;
stabilitet i villkoren hjälper både skolor och familjer att planera. Finansiering
av dessa skolor är ett partnerskap mellan regeringen, delstaterna och föräldrar
na. Labour har också, enligt uppgift, försäkrat att ingen OS ska förlora sina
statliga bidrag under en Labourregering.
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Det är enligt ISCA fyra saker som ett bidragssystem måste säkra. Det måste
vara förutsägbart, det måste utgöra en vettig ersättning per studerande (med
utgångspunkt i den roll som regeringen bör ha i att stödja utbildning för alla
unga australiensare), det måste vara indexerat så att det inte urgröps över tid
och det måste slutligen också utgå ifrån att elever ha skilda behovsnivåer.
Regeringen har nått en bit när det gäller t.ex. att vikta bidrag med hänsyn
till glesbygdsfaktorer men mer kan göras, säger ISCA. ”Vi väntar på mer från
såväl Koalitionen som Australian Labour Party”.
Information från den australiensiska regeringen, utbildningsministeriet
(http://www.dest.gov.au):
Delstater (states and territories) har det primära ansvaret för finansiering av de
statliga skolorna (state government schools). De ger också kompletterande stöd
till icke-offentliga skolor. Regeringen och inte delstaterna är dock den främsta
finansiären när det gäller offentliga bidrag till icke-offentliga skolor och rege
ringen ger också finansiellt stöd till statliga skolor. Det flesta av de icke-offent
liga skolorna har någon religiös anknytning där ungefär två tredjedelar av
eleverna går i katolska skolor.
Den australiska regeringen arbetar tillsammans med delstaterna, styrelser för
oberoende skolor, föräldrar, utbildningsanordnare och andra organisationer för
att skapa de bästa betingelserna för unga australier. Strategisk policyutveckling,
program och service på nationell nivå koordineras genom de berörda ministe
rierna.
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Norge
För att något bredda underlaget för denna studie, lämnas här en del uppgifter
om framför allt de senaste årens politiska turer i fråga om fristående skolor i
Norge.
Den Bondevikska regeringens förslag 2002–2003

I Norge har det under en längre tid funnits möjlighet att driva enskilda skolor
enligt privatskolelova. Lagen har dock stadgat att det endast är möjligt att
driva privata skolor om skolan ifråga utgör eller avser utgöra ett religiöst eller
pedagogiskt grundat alternativ till den offentliga skolan. Ordningen har haft
stora likheter med den som gällde i Sverige före reformen om fristående skolor
1992.
I proposition till stortinget nr. 33 (2002–2003) lade regeringen Bondevik
fram förslag om att den ovan nämnda begränsningen skulle tas bort, dvs. det
skulle bli möjligt att driva en privat (fristående) skola, även om det inte var
fråga om en särskild profil eller inriktning (ett alternativ).
Strax efter att denna proposition hade lagts, lades en ny (nr. 80 2002–2003
Om tillegg til Ot.prp. nr. 33 Om lov om frittståande skolar [friskolelova], be
slutad den 25 april 2003) som föreslog förändringar i den lag som föreslagits i
proposition 33.
Förslagen om förändringarna gick ut på flera saker. Det första var att i
finansieringshänseende åstadkomma en likställdhet mellan fristående och
kommunala skolor, vilket skulle ske genom att statsbidraget skulle grundas på
kommunens elevkostnad och inte på en riksprislista. Skälet för förändringen
– som de flesta friskoleförespråkare var emot14 – angavs vara att med en för
väntad ökning av antalet fristående skolor skulle det bli orimligt med olika
ekonomiska villkor för skolor som verkar i samma område. Dock skulle enligt
propositionen utbetalningen ske genom staten och inte genom kommunen för
att skapa trygghet och förutsägbarhet för de fristående skolorna.
Det andra var att ge större möjligheter till kontroll och tillsyn med nyttjan
de av statsbidraget, och det tredje att skolor måste göras skyldiga att rapportera
data från skolorna även på elevnivå. Även detta syftade till att likställa villko
ren mellan offentliga och fristående skolor, i syfte att kunna jämföra skolors
resurser, skolmiljö och resultat. Utöver detta föreslogs också att regeln om att

14

Kristne Friskolers Forbund säger till exempel i ett remissvar: ”Förslaget tar inte på allvar att det principi
ellt är viktigt att också värna om skolor som representerar minoritetsintressen. Sådana intressen kan bäst
tillvaratas av centralmakten.” (min övers.)
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skolavgifter tillsammans med statsbidraget inte ska överstiga driftskostnaderna
i de offentliga skolorna ändras till ”offentliga skolor i samma kommun”. Detta
ska förstås mot bakgrund av att de fristående skolorna skulle ha möjlighet att
ta ut avgifter från föräldrar motsvarande 15 procent av statsbidraget eftersom
bidragsprocenten uppgår till 85 procent av genomsnittskostnaden för de
offentliga skolorna.
Den Stoltenbergska regeringens återställare 2006–2007

Efter regeringsskiftet i Norge 2005 lade regeringen Stoltenberg fram en pro
position (nr. 43 [2005–2006]) som föreslog en ändring i friskolelova i syfte att
åstadkomma ett tillfälligt stopp för nya fristående skolor. Avsikten var att detta
stopp skulle gälla fram till dess att en ny lag kunde antas på grundval av en
senare lagd proposition. Ett antal skolor hade då fått godkännande enligt den
nya friskollagen.
I den proposition som följde (nr. 37 [2006–2007], beslutad den 23 mars
2007) lades en lång rad förslag om lagändringar, men det viktigaste var att
återgå till den ordning som fanns i den tidigare privatskolelagen, dvs. återin
föra kravet om att en privat driven skola ska utgöra ett religiöst eller pedago
giskt alternativ till det offentliga skolväsendet. Det sägs i propositionen att det
kan vara en religiös inriktning eller en ”anerkjend pedagogisk retning” (prop.
nr. 37 s. 8), men en skola föreslås också kunna godkännas på viss annan grund.
Det föreslås också att ändra namnet på lagen till lag om privatskolor (privat
skolelova).
Regeringen motiverar sina ändringsförlag med att det funnits en lång tradi
tion i Norge med ”den offentlige fellesskolen” som har utvecklats till en 13årig sammanhållen och gemensam utbildning med lika rätt till undervisning
för alla oavsett bakgrund. Propositionen talar om att skolan har ”samlat det
stora flertalet av norska elever i en arbets- och lärandegemenskap”. Det hänvi
sas till de konventioner som Norge anslutit sig till, tex FN:s barnkonvention
och Europarådets konvention om de mänskliga rättigheterna. I prop. betonas
att Norge härigenom förbundigt sig till att erkänna föräldrars rätt till sina
barns utbildning i samklang med religiösa eller filosofiska övertygelser, men
inte något annat.
Statistik

Av de ca 3 200 grundskolorna är knappt fem procent privata skolor. Bara
drygt två procent av eleverna på grundskolnivå går i dessa skolor.
Nästan åtta procent av gymnasieeleverna går i privata gymnasieskolor.
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Källor

Se förteckning av propositioner till norska Stortinget i källförteckningen sist i
rapporten.
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Summerande
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Summerande reflektioner
Avsnittet begränsar sig främst till att lyfta fram och undersöka några av de
mönster som framkommit i genomgången.
Religion, kyrka, stat och klass

Genomgången har visat att frågan om hur privat – offentligt gestaltar sig i
dagens skolsystem
– ofta går att hänföra till den historiska bakgrunden
– ofta har att göra med religiösa tillhörigheter och stridigheter och, bland
annat därför
– ser olika ut i olika länder.
Den kristna kyrkan grundade till en början skolor för att utbilda präster.
I samband med reformationen övertog de framväxande nationalstaterna
makten över skolan. Kyrkorna fortsatte, delvis i ett inflätat samarbete med
staten, att aktivt driva skolverksamhet, inte bara i form av grammar schools,
latinskolor och dylikt utan också som folkundervisning i olika former. Sådan
folkundervisning växte fram från början av 1800-talet och i samverkan med
liberala krafter, uppburna av en växande medelklass. Staten kommer vartefter
att engagera sig i finansieringen av dessa skolor. Skolan påverkas också starkt
– i sin funktion att fostra barn och unga – av föräldrars tro och övertygelser.
Detta utgör en av bottnarna i samtliga länders system av fristående och privata
skolor, om ock mer i vissa länder än i andra.
Den religiösa påverkan uppträder som väckelserörelser såväl som institutio
ner (kyrkor och samfund), och detta tar sig skilda uttryck. I många länder i
Europa framför allt i Sydeuropa är den katolska kyrkan ett starkt ”edukativt
kraftcentrum”15, vid sidan av staten. Staten har här ofta ett kluvet eller ett
distanserat förhållande till kyrkan och dess skolor, och där finns ofta en tydlig
polaritet mellan en sekulär stat och den katolska kyrkan.16 I t.ex. Danmark är
det framför allt religionen som väckelserörelse eller mission som gör sig gällan
de i de landsbygdsskolor och pedagogiska idéer från 1800-talet som ännu syns
i de många små friskolorna. De kan ses som folkliga rörelser underifrån versus
staten. Eller, det går att se det som Nissen & Skovgaard-Petersen uttrycker det:

15
16

Uttrycket lånat av Andersson, H. (a.a.) sid 218.
En inte ovanlig debattfråga i länder som Italien är om staten verkligen ska gå in med bidrag till katolska
skolor.
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”statsmagt og foraeldrerett”.17 I många av länderna går statskyrka och stat hand
i hand vilket under framför allt 1800-talet bereder väg för ett utökat engage
mang i skolfrågan från statens sida.
Friskolesystem och oberoende skolor går naturligtvis också att se och förstå
utifrån olika klassförhållanden, där det är uppenbart att de övre skikten i sam
hället tidigt såg till att det ordnades latinskolor eller privatundervisning för de
ras barn; utbildning för präster, lagkloka eller köpmän osv., medan en skola för
de breda lagren lät vänta på sig.18 Skolor för eliten torde finnas i alla samhällen
medan det finns skillnader i hur starkt traditionerna verkar, hur tydligt eliten
framträder och hur tydligt skolan har en viktig roll att spela här. Det är uppen
bart att exempelvis det brittiska privatskolsystemet, liksom det brittiska sam
hället i stort, har starka drag av detta gamla klassamhälle, medan de religiöst
dragna gränserna, eller kyrkan som skolaktör, inte är riktigt lika synlig där som
t.ex. i Nederländerna och i många andra länder på kontinenten. En aspekt
– av många – på skolan som marknad och en större skolvalfrihet är att detta
kan skapa en (ytterligare) diversifiering som underlättar för samhällets eliter.19
Likheter och olikheter

Med den gjorda genomgången i denna rapport kan man se att de nordiska
länderna och Storbritannien har det gemensamt att skiljelinjerna mellan
olika skolformer inte går längs konfessionella gränser. De kyrkliga skolorna i
England, framför allt då voluntary schools, räknas som maintained dvs. ses i
stort som en del av det offentliga systemet, medan privatskolorna som framgått
ligger helt utanför. Med undantag möjligen för Danmark, utgör de religiöst
fotade skolorna i de nordiska länderna och Storbritannien ett klart begränsat
inslag totalt sett, även om t.ex. muslimska skolor kommit att bli fler senare år.
Och i Danmark ligger betoningen i friskolorna idag trots allt kanske mer på
pedagogik än på den religiösa grunden.
I samtliga undersökta länder finns vad vi kan kalla fristående skolor, privat
skolor eller åtminstone privat drivna skolor. Ofta finns också parallellt före
kommande äldre former som kan vara i hög grad privatfinansierade, och nyare
former som ofta är offentligt finansierade. I samtliga länder finns också någon
form av inspektions- eller i alla fall tillsynssystem, som omfattar även dessa
skolor. Att de inspekteras, eller är föremål för viss statlig tillsyn, är viktigt i sig.

17
18

19

Se sid 11 ff I: Kampen om lärohusen. Red Håkan Andersson m.fl. A&W International Stockholm.
Detta är ju fortfarande uppenbart i länder som t.ex. Brasilien där det finns goda och välfungerande
universitet men i regel en usel skola för de stora massorna.
Se t.ex. Broady, D m.fl. Skolan under 1990-talet – sociala förutsättningar och utbildningsstrategier. I:
Välfärd och skola SOU 2000:39.
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Skolorna har inordnats i ett system, de har blivit föremål för central registre
ring och det ges i vart fall ett intryck av att de kan stängas om inspektion visar
de inte fyller de krav som ställts. Att de inspekteras innebär dock inte självklart
att samma krav ställs på dessa skolor som på de offentliga. De inspekteras mot
de allmänna eller specifika krav som formulerats i lag eller på annat sätt.
I Nederländerna utgör det faktum att alla inspekteras mot samma stan
dards, oavsett vem som driver skolan, en veritabel hörnsten i systemet. Samma
princip kan sägas tillämpas i Finland, även om den externa tillsynen där är
påtagligt nedtonad. I Sverige har funnits skilda sätt och ansvarsförhållanden
för tillsyn. De fristående skolorna har, till skillnad från de kommunala, tidigare
ingått i ett system av statlig inspektion. Utvecklingen tycks nu vara på väg
mot en viss harmonisering så att alla skolor oavsett huvudman blir föremål för
systematisk statlig inspektion.
I England ter det sig något annorlunda. Där står visserligen Ofsted som en
form av yttersta garant för inspektioner av alla skolor, men det framstår ändå
som att kraven på de oberoende skolorna enbart är allmänt formulerade; det
ska grovt sett vara ’en bra skola, som verkar för att bli bättre’.20 I Danmark sägs
utövas en form av indirekt kontroll av friskolorna genom de tester i folkeskole
som är normgivande, men det är föräldrarna vid dessa skolor som ska utse
en inspektör av den skolan. Det är sammantaget svårt att på ett generellt sätt
värdera betydelsen av det faktum att privatskolor är föremål för någon form av
statlig registrering och inspektion/kontroll. Klart är att detta torde ha legitime
rande funktioner.
Bilden av hur systemen för fristående /privata skolor ser ut i de olika länder
na kan också beskrivas med betoning på skillnader. Ett sätt att åskådliggöra
skillnader mellan länderna är att se på dels hur stor del av skolorna i ett land
som drivs /ägs privat (eller kan betecknas som fristående), dels hur stor del av
finansieringen av dessa skolor som är privat grundad. Då erhålls en graf enligt
nedan där de studerade länderna placerats in:

20

Att inspektioner i viss mån nyligen överlåtits åt ISI dvs. en de oberoende skolornas egen inspektion, och
med Ofsted som ’överrock’, framställs i information från England som en praktikalitet. Att ISI som ändå
överinser de skolor som är anslutna till ISC (Independent Schools Council) utövar inspektionen enligt ett
överenskommet schema, ses som något som avlastar Ofsted och inte minst skolorna. Privatskolesamman
slutningarna på brittiska öarna synes ha en relativt stark ställning.
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Grafisk översikt. Andel i respektive finansiering av privat drivna skolor.

Privat
Finansiering av privat
drivna skolor

Privat

EN 1
SK

Ägarskap/drift av skolor
EN 2

statlig
DK
IS

(SE)

NL

FI

statlig
Källa: egen kategorisering på grundval av inhämtad information. Observera att ’statlig’ i figuren betecknar all
form av offentligrättsliga subjekt.

Figuren ska läsas på följande sätt:
På den vågräta axeln anges alltså i vilken grad som landets skolor (motsv. den
obligatoriska skolan) drivs eller ägs privat/statligt. På den lodräta anges i vilken
mån de privat drivna skolor som finns finansieras privat/offentligt.
– Nederländerna (NL) hamnar långt ner till vänster eftersom en stor del av
skolorna drivs privat, men samtidigt med statlig finansiering.
– England (EN) har försetts med två markeringar eftersom det kan sägas
finnas två skilda typer av privat drivna skolor. Om enbart de skolor som
engelsmän själva ser som ’privata’ skolor räknas (independent schools), så
kommer England (EN 1) relativt högt upp i det övre högra hörnet, med hög
privat finansiering och relativt måttlig andel som går i dessa skolor. Om även
voluntary schools räknas in så hamnar England (EN 2) betydligt längre ner
åt vänster, med hög andel i privat drivna skolor och relativt sett klart högre
andel med offentlig finansiering.
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– Skottland (SK) hamnar högt upp och relativt långt till höger eftersom
finansieringen av de privata (oberoende) skolorna är privat, medan andelen
privata skolor totalt sett är rätt låg.
– Danmark (DK) hamnar i ett mellanläge till följd av att andelen elever i pri
vat drivna skolor är relativt hög jämfört med många andra länder, samtidigt
som finansieringen av dessa skolor har både en offentlig och en privat del.
– Finland (FI) befinner sig i nedre högra hörnet eftersom andelen privat
drivna skolor är mycket låg samtidigt som finansieringen av dessa fåtalet
skolor sker i stort sett helt genom statliga bidrag.
– Island (IS) har en liknande placering som Finland men en större del privat
finansiering (avgifter).
– Sverige (SE) har inte varit föremål för genomgång i denna rapport, men
placeringen motiveras av en måttlig andel i fristående skolor, samt offentlig
finansiering.
Australien är svårplacerat med den information som varit tillgänglig, men lig
ger relativt långt till vänster i grafen, med en hög andel elever i privat drivna
skolor. Norge har inte heller medtagits men skulle efter de senaste besluten
placeras ungefär som Finland.
Att det inte finns några länder i fältet uppe till vänster i bilden, motsvaras av
att inte något av de studerade länderna har ett skolväsende som domineras av
skolor som både drivs privat och finansieras privat.
Några ytterligare jämförande aspekter
Lagarna skiljer sig mellan länderna när det gäller att driva skolor med vinst
syfte. Vissa länder har ett uttryckligt förbud i lagstiftningen mot detta (t.ex.
Nederländerna och Finland), medan andra inte har någon sådan begränsning
(t.ex. Storbritannien). Det framgick av redovisningen för England att köp och
sälj av skolor är en del av ’skolmarknaden’ med privata skolor och även att den
na kan ses som lukrativ. Det har inte varit möjligt att klargöra förhållandena i
detalj i de olika länderna här, men ett intryck är att skolor som en ren affärsidé
inte är en vanlig företeelse i Europa. Detta vore nog värt en egen eller fortsatt
studie.
Huruvida en skolhuvudman får bestå av juridiska personer, fysiska personer,
aktiebolag etc. är något som också skiljer sig åt mellan länderna.
Det finns ett fokus i rapporten på de delar av skolsystemen som motsvarar
grundskolan (primärstadiet och det lägre sekundärstadiet). Av informationen
framgår ändå att det grovt sett är så att ju högre upp i skolsystemet, desto
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högre andel elever i privat regi. Jämfört med primärstadiet så är privat drivna
skolor vanligare på sekundärstadiet, i yrkesutbildningar inte minst, samt inom
vuxenutbildning/folkbildning.
I gränslandet mellan det offentliga och det privata

Vill man se skolan i första hand som föräldrarnas skola för sina barn, eller som
det offentligas skola för det samhälleligt gemensamma? Det är naturligtvis en
kontroversiell fråga som leder fram till olika svar på hur relationerna ska se ut,
hur tillåtet det ska vara med privata initiativ och alternativ, och hur fria dessa
ska ses i förhållande till lagar, regler, läroplaner och kontrollinstitutioner.21
I de allra flesta länder har man utgått från rätten, som den uttrycks i Europa
deklarationen om de mänskliga rättigheterna, för föräldrar att fostra sina barn
i enlighet med deras religiösa tro och livsfilosofiska uppfattning, och att detta
innebär en rätt att också sätta sina barn i en skola som motsvarar denna rätt.
Från den startpunkten kan man sedan välja att låta det finnas privata skolor
som mer eller mindre får utgöra ett separat system och som får finansieras
med föräldrars och organisationers medel, såsom i England och Skottland.
Alternativt så kan det skapas en ordning där de privata alternativen vävs in i
det system som skolväsendet utgör i övrigt, eller ett sammanhållet system av
’fria’ skolor såsom t.ex. i Nederländerna. Föräldrar som ställer krav på att ha
skolalternativ som tillmötesgår deras trosföreställningar, kan tänkas stödja båda
dessa vägar. Den förra innebär ett stort oberoende från staten och sanktionerar
på sätt och vis en från statliga krav fristående undervisning. Den senare inne
bär en rätt till sådan utbildning utan särskilda ekonomiska uppoffringar; ett
erkännande av denna rätt på lika villkor som vid offentliga skolor.
För att uttrycka det på ett annat sätt: det går att se på relationen mellan
det offentliga och det privata som poler, som varandra uteslutande storheter
– eller tvärtom som invävda och ömsesidigt beroende. Det är inte svårt att
finna exempel på att de privata skolorna och deras företrädare ser staten som
sin motståndare; de system och regler m.m. som finns bör idealt uttrycka en
tydlig gräns mot staten och det offentliga. Skolorna bör enligt en sådan ideo
logi få vara så ’fria’ som möjligt och så litet bundna av lagar och regler som
möjligt.22 Att vara finansiellt oberoende av staten – men starkt beroende av att
föräldrar kan och vill betala avgifter – är ett tydligt sätt att skilja ut ett system
från ett annat. Förhållandena i Storbritannien innebär att en skola kallas privat

21

22

Jag har inte tagit upp uttrycket ”public good eller private good” i denna rapport, men jag undrar om det
inte vore en bra idé att sätta in ett ”och” i stället för – eller som komplement till – ordet ”eller”.
Vi kan också tänka oss att man kräver såväl maximal frihet som maximala statliga bidrag.
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( independent) först om den finansieras privat, dvs. makten kan uppfattas ligga
i de finansiella resurserna.
Det är alltså möjligt att se det privata som något avvikande eller väsensskilt,
något utanför det offentliga systemet, där själva poängen är att det hålls separat
i sina villkor. Men det är lika möjligt att se det privata som något kompletteran
de, något som kan verka på delvis liknande villkor och fungera i delvis inte
grerade sammanhang, såväl rättsligt som ideologiskt och organisatoriskt. Det
nederländska skolsystemet som är en produkt av en egen historia, är exempel
på en utformning där alla skolor i viss mening behandlas just lika. Det försök
som gjordes från Thatcher-regimen att åstadkomma opt out och direkt statlig
finansiering av alla skolor oavsett lokal huvudman, kan också ses som en vari
ant på detta. Voluntary schools som har drag av det nederländska skolsystemet
ligger också i linje med en sådan idé.
Det går alltså att se de olika systemen för privat drivna skolor som uttryck
för en isärhållande versus en integrerande princip. I samband med tillblivelsen
av friskolereformen i Sverige hävdades att de fristående skolorna som juridisk
form i ganska hög grad skulle vara just fristående, från systemet i övrigt och
dess krav, får man förmoda. Det har vartefter hävdats från olika håll att skill
naderna i villkor mellan olika slags huvudmän i stället bör göras så små som
möjligt, för att helheten på det sättet ska bli mer överblickbar och att huvud
mannaskapet i sig ska kunna avdramatiseras. Tecken finns på att det svenska
systemet har rört sig i den riktningen.
Kommunernas roll
Kommuner och dess motsvarigheter har litet olika roll och funktion i olika
länder och de svarar också för olika saker i förhållande till de fristående/privata
skolorna. Nederländerna är här intressant på det sättet att kommunen har ett
antal uppgifter som också omramar de privat drivna skolorna. De synes sköta
en form av traditionella uppgifter som skolbyggnader, skolskjutsar, utrustning
men framför allt ska de planera och se till att det finns skolor till de barn som
bor inom kommunens gränser. Kommunerna utgör här inte en konkurrent
gentemot skolor med privat huvudman utan har något som kan beskrivas som
en sammanhållet administrativ roll.
I flera nordiska länder har kommunerna en traditionellt stark ställning. Det
kan i det här sammanhanget ta sig uttryck i kontrakt mellan privatskola och
kommun (Finland) eller i termer av skyldighet för en kommun att ackreditera
och huvudfinansiera en privatskola (Island). Det danska systemet innehåller
element av att staten ska vara den som finansierar och kommunen intar en mer
begränsad plats.

70

Vart är det på väg?

Skolsystemen är inte bara olika i olika länder; inom en del länder är bilden
i sig sammansatt som resultat av t.ex. historiska kompromisser, politiska
kraftmätningar och delvisa reformer. Det gör det svårt att säga något enhetligt
om vart utvecklingen är på väg. I vissa länder (Danmark, Australien, Sverige,
ev, Island) har de privat drivna skolorna uppenbarligen ökat sin andel sedan
1970- och 80-talet. Motsvarande utveckling verkar inte finnas i andra länder
men någon reell tillbakagång går å andra sidan inte att se i något av de stude
rade länderna. I alla länder har man att hantera frågor om statens principiella
förhållande till religiöst drivna skolor och privatskolor i stort. Beroende på ut
gångsläge och på den aktuella politiska kartan blir dock de nationella lösningar
som väljs uppenbart olika. Talet om och trycket på föräldrafrihet och valfrihet,
resultatkrav och decentralisering etc. finns i alla länder men i olika styrka och
i olika tonarter, och det nationella utfallet av dessa internationella idéström
ningar gestaltar sig olika.23
Under en tid ökade staten sin roll i uppbyggandet av breda och universella
skolsystem och det statliga inflytandet har varit markant under stora delar av
1900-talet. De lösningar som söks i våra tider ser ut att åtminstone delvis gå
i annan riktning; en decentralisering inte bara till offentliga lokala organ som
utförare och huvudmän utan till individer och till samfund, organisationer och
företag, ja till och med börsnoterade aktiebolag och koncerner. Samtidigt finns
talet om stärkt statlig styrning bl.a. som svar på problem i skolan.
Vad händer med skolan i dessa många gånger diffusa och divergerande
processer? Sker en form av upplösning av den ’samlande och samlade skola’ vi
är vana att tänka oss? Kommer vi att kunna tala om ett skolsystem inom ett
land eller är vi på väg mot att behöva tala om flera?
Genomgången ger här och där en bild av gamla, traditionella, kanske obso
leta inslag i systemen för privat drivna skolor och deras omgivning. Religiösa
tillhörigheter verkar – såsom i Nederländerna, men också i flera andra länder
– spela en stark roll även idag, trots att vi föreställer oss befinna oss i ett både
modernt och sekulärt europeiskt sammanhang. Skolan kan därmed ibland
framstå som en konserverande form för ideologiska föreställningar. Man kan
naturligtvis också se skola och skolval som om inte den enda så en viktig
möjlighet många människor upplever sig ha att sätta sin prägel och markera
sin position i förhållande till stat och samhälle.

23

Se t.ex. Sahlin-Andersson, K Transnationell reglering och statens omvandling. Granskningssamhällets
framväxt. SCORE. Föredrag den 6 december 2000.
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Ser vi bara starka traditioner och historiskt präglade inslag i privatskole
systemen, eller ser vi också någon form av modernisering? Ett tecken på det
senare skulle kunna vara att system av fristående eller privat drivna skolor
vartefter kommit att ingå i någon form av generellt allomfattande system av
registrering, ackreditering, inspektion eller tillsyn, nationella prov och tester.
Alla länder i genomgången ställer som framgått numera krav på registrering
/godkännande av alla privat drivna skolor och har någon form av inspektion
eller tillsyn. Det ges ett intryck av att man putsar på systemen, slipar av kanter,
jämnar ut och nivellerar. Det ska betonas att detta är ett intryck, byggt på
dokumentation av ett fåtal länder.24
Vad kan Sverige lära av jämförelsen med andra länder på det här området?
Kan något alls läras? Självklart är utblickar från de egna förhållandena bra och
nyttigt. Man blir förvånad över somligt, men man blir också nyfiken. Hur är
det möjligt att ett skolsystem där den enskilda skolans kvalitet så uppenbart
hänger på föräldrars förmåga och vilja att betala, kan ha legitimitet idag? Vad
är den egentliga innebörden av det nederländska skolsystemet med alla sina
religiöst präglade privat drivna skolor? I internationell jämförelse framstår det
svenska skolsystemet som tämligen genomreformerat, ett system i vilket den
svenska historien och skolhistorien inte syns särskilt tydligt. Det är av bland
annat det skälet knappast varken enkelt eller rekommendabelt att direktimpor
tera något. Några aspekter, redan nämnda, som är värda en ökad uppmärk
samhet är till sist:
– I vilken mening ska ett skolsystem upprätthållas? Vilket ramverk behövs för
å ena sidan helheten, å andra sidan mångfalden?
– Vilken ska det offentligas – och inte minst kommunernas – roll för just
helheten i skolsystemet vara?
– Vilken funktion ska och kan konkurrens mellan olika typer av huvudmän
och skolor ha? Är vi på väg mot ett skolsystem där antalet olika utförare ökar
och samtidigt kan avdramatiseras?
– Hur kan man bevaka likvärdighet och motverka segregation i ett system som
blir alltmer differentierat?

24

Jfr t.ex. Holgen Daun Islam, Christianity and Secularism in European Education, i Journal of Policy
Futures in Education, 2008 (under publicering).
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Bilaga: Översikt

Land

Andel i
’privata’ skolor
(oblig. nivån)

Finansieringsprinciper

Krav på
privata skolor

Koppling till
stat/kommun/
det offentliga

Danmark

Offentligt
Ca 13 procent
går i privata
finansiellt stöd
skolor (friskole). motsvarande
de kommunala,
minus föräldra
avgift (ca 15
procent av
kostnaden).

Skolefrihed.
Undervisningen
ska motsvara den
i folkskolan. Viss
kontroll sker genom
tilldelad rätt för
privata skolor att
använda folksk:s
slutexamina.

Relativt stark tradition
med små skolor, olika
slags skolor och olika
huvudmän. Föräldrar
har en roll i tillsynen
av ’sina’ privata
skolor.

England

Ca sju procent
i Independent
schools (OS).
Ca 25 procent går i
voluntary
schools.

OS: privat
finansiering;
avgifter,
stipendier och
dylikt Socialt
selektiva.
Voluntary
schools: offentlig finans. Inga
avgifter.

OS: Behöver inte följa
läroplan och antar
fritt sina elever. Ska
dock registreras;
allmänt ställda krav.
Inspekteras på i stort
samma sätt som
offentliga skolor.

OS: Oberoende 
ställning men krav
på registrering och
inspektion.
Partnerskap före
kommer mellan
OS och offentliga
skolor. (GM: ett
misslyckat? försök att
skapa en ny modell
för offentligt – privat.)

Finland

Ca två pro
cent går i
privat skolor
(högre andel
i gymnasial
utbildning).

Offentlig
finansiering,
i stort sett
uteslutande
på samma
premisser som
andra skolor.
Inga avgifter.

Alla privata skolor
ska licensieras av
ministeriet. Följer
nationella läroplaner
Ska utgöra ’tillskott’.
Får ej drivas med
vinstsyfte.
Samma begränsade
tillsyn som för
offentliga skolor.

De flesta privata
skolor (grundskolnivå)
har ett kontrakt med
en kommun.
Staten kan tilldela en
skola ett uppdrag.
Samma begränsade
tillsyn som för
offentliga skolor.

Island

Ca en procent
går i privata
skolor.

Offentlig
finansiering till
stor del men
föräldrar betalar
terminsavgifter.

Alla privata skolor
ska ackrediteras av
ministeriet. Ska följa
läroplaner. Samma
utvärdering – tillsyn
– prov.

Kommunen måste
auktorisera en skola
och ge bidrag till
den, enligt en statlig
norm. Kommunen kan
besluta om högsta
elevantal.
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Andel i
’privata’ skolor
(oblig. nivån)

Finansieringsprinciper

Krav på
privata skolor

Koppling till
stat/kommun/
det offentliga

Nederländerna

Ca två tredjedelar (privat
drivna, i regel
katolska eller
protestantiska,
skolor).

Offentlig
finansiering
enligt samma
villkor för alla
slags skolor.
Inga avgifter.

Huvudman ska ha
’full legal kompetens’.
Får inte ha vinstsyfte.
En rad ytterligare krav
(kvalitetsstandarder)
men betoning på
skolornas pedagogiska, organisa
toriska och ideo
logiska frihet.

Likställdhet mellan
privat och offentligt
drivna skolor.
Kommuner har att
fatta beslut som rör
alla skolor inom deras
område. Samarbete
mellan offentliga
och privata skolor
förekommer.

Skottland

Ca fyra
procent går i
independent
schools (OS).

Privat finansie
ring. Avgifter,
stipendier och
dylikt. Socialt
selektiva.

En privat skola ska
registreras centralt.
I samband med det
ställs vissa krav.
Frihet för skolorna
(curriculum) betonas,
men i allmänna
termer.
Inspektion enligt
samma principer
som övriga skolor.

Oberoende ställning;
ett skolsystem
vid sidan av det
offentliga, men staten
ställer krav på central
registrering och på
inspektion. Ett antal
statsbidragsunderstödda privatskolor
finns.

Land
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Den här studien är en beskrivning av hur systemen för fri
skolor i sex länder ser ut; Danmark, England, Finland, Island,
Nederländerna och Skottland. Australien och Norge finns
också med i studien, dock inte lika fullständigt beskrivna
som de andra länderna.
Författaren, Mats Björnsson, har framför allt kartlagt länder
nas finansieringssystem, hur många elever i de olika länder
na som går i fristående skolor och hur lagstiftningen och
därmed frihetsgraden ser ut.

