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Nyttiga kunskaper, sann gudsfruktan och goda seder:
Den unga människan i fostran och undervisning,
1600‐1920
Workshop i Härnösand
24–25 mars 2006
Inbjudan
Institutionen för Humaniora vid Mittuniversitetet inbjuder härmed till en workshop
på temat Den unga människan i fostran och undervisning, 1600‐1920. Inbjudan riktar sig
till forskare vars projekt helt eller delvis tar sin utgångspunkt i frågor som rör barns
och ungdomars fostran och undervisning i Sverige under tidigmodern och modern
tid. Avsikten med workshopen är att stimulera till ett möte där forskare kan ges
tillfälle att diskutera såväl teoretiska som metodologiska infallsvinklar på detta
forskningsfält. Både pågående forskning och forskningsplaner i form av
projektansökningar skall kunna presenteras och diskuteras.

Tema
Det övergripande temat för workshopen är mötet mellan den unga människan och
vuxenvärldens fostrande och undervisande ambitioner under perioden 1600‐1920.
Det
handlar
således
om
den
socialiserings‐,
internaliserings‐
och
disciplineringsprocess som tog sin början vid barnets födelse, och vars slutpunkt inte
uppnåddes förrän den unga människan erhöll vuxenstatus.
Med begreppet fostran avses här den moraliska fostran som riktades mot den unga
människan. Här inbegrips exempelvis den fostran som föräldrar, rättssystem, kyrka
och skola praktiserade. Med begreppet undervisning avses de samhälleliga praktiker
som organiserats med avsikt att ge den unga människan kunskaper av olika slag i
form av grundläggande baskunskaper, teoretisk eller praktisk undervisning samt
olika yrkesutbildningar. Fostran och undervisning var oftast integrerade företeelser,
men kunde även förekomma var för sig. De utgjorde å ena sidan en etisk och
moralisk dimension av socialisering av nya generationer, å andra sidan en kognitiv
och intellektuell aspekt av samma process.
Fostran och undervisning kan därmed sägas utgöra centrala aspekter av ett
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samhälles fortbestånd och reproduktionen av befintliga klass‐ och könsbaserade
maktstrukturer. Men relationen mellan dessa företeelser är komplex och
mångfacetterad, varför det finns behov av fördjupad historisk forskning inom detta
fält.
Det valda tidsperspektivet är förhållandevis långt och avsikten är att deltagarna på
så sätt skall ges möjlighet att både diskutera det tidigmoderna samhällets specifika
praktiker, och övergången till det moderna samhällets former för fostran och
undervisning. Här ges således utrymme för diskussioner kring kontinuitet och
förändring både i praxis och på normativ nivå. Även den unga människans eget
perspektiv, strategier och valmöjligheter är av stort intresse.

Plats och tid
Workshopen arrangeras i Härnösand. Vi kommer att hålla till i Mittuniversitetets
lokaler, där vi även intar våra måltider. Tidpunkten för konferensen är den 24‐25
mars 2006. Vi startar med lunch på fredag och avslutar vår workshop vid tretiden på
lördag eftermiddag. Detaljerade uppgifter om kostnader och program sänds ut i
oktober 2005. Avsikten är dock att arrangören skall täcka deltagarnas kostnader för
logi och mat.

Anmälan
Om du är intresserad av att delta i denna workshop är du välkommen att sända ett
förslag på titel för ditt paper till oss senast 15 juni 2005. Ambitionen är att vi skall
reservera 30‐40 minuter för varje anförande, med tid för diskussion och
kommentarer.

Adresser
Om du är intresserad av att delta kan du sända din anmälan tillsammans med ett
förslag på titel till: Professor Börje Harnesk, Institutionen för Humaniora,
Mittuniversitetet , SE–871 88 Härnösand, Sverige. Anmälan går givetvis också bra att
skicka via e‐post : Borje.harnesk@miun.se. För ytterligare information ombedes ni ta
kontakt med Börje eller någon av de övriga deltagarna i workshopens styrgrupp: Per
Sörlin (per.sorlin@miun.se), Tomas Berglund (tomas.berglund@miun.se) eller Carola
Nordbäck (carola.nordback@miun.se ).

Väl mött i Härnösand önskar
Börje Harnesk, Per Sörlin, Tomas Berglund och Carola Nordbäck!

