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Sammanfattning 

 

Syftet med denna uppsats är att göra en komparativ analys av diskurserna kring de så kallade 

”problembarnen” runt förra sekelskiftet och idag. Undersökningen utgår från sociologen, 

filosofen och idéhistorikern Michel Foucaults historiesyn, dvs. att man som forskare inte enbart 

ska se historien som ett linjärt skeende utan även söka efter gemensamma beröringspunkter 

mellan olika tidsepoker. Då man i diskursanalysen söker den kontextuella förståelsen när specifika 

problem undersöks, inleds undersökningen med en beskrivning av den svenska skolans tidiga 

historia och även en beskrivning av samhället kring det förra sekelskiftet och samhället i dag. 

Beskrivningarna utgår från Michel Foucaults syn på relationen mellan makt och kunskap i den 

liberalistiska samhällsstyrningen. Med liberalism åsyftas i denna uppsats en formel för 

maktutövande och inte en politisk filosofi. Genom samhällsinstitutioner som t.ex. skola, familj, 

hälsovård, arbetsplatser och fängelser formar makten vår vardag, våra normer, värderingar, 

handlingar och uppträdande i förhållande till oss själva och vår omgivning.  Med denna 

utgångspunkt undersöker studien hur man sett och ser på problembarnen i skolan.  

Det som ligger till grund för empirin är framför allt vad som skrevs i Svensk lärartidning 

och i skolrådsprotokoll runt förra sekelskiftet, vad som förmedlas via media idag, samt litteratur 

som handlar om problem i skolan förr och nu. Undersökningen utgår från frågeställningarna: 

Vilka problem beskrivs? Vilka bakomliggande orsaker beskrivs? Vilka lösningar beskrivs?  

Studien visar att det finns en hel del likheter mellan de båda tidsepokernas diskussioner. 

Den visar även att diskussionerna har förts utifrån flera olika perspektiv; samhällsstyrningen, 

hemmets ansvar, synen på barnet/barndomen och institutionens/lärarnas roll. Såväl då som nu är 

visionen en inkluderande skola för alla, vilket har fått som konsekvens att man ”upptäckt” det 

vanartade barnet och problembarnet. Sedan dessa definitioner infördes har olika aktörer hävdat 

sin expertis på området och sagt sig äga lösningen på problembarnets gåta. Tolkningen utifrån det 

empiriska materialet är dock att målet med det inkluderade problembarnet snarare lett till det 

motsatta: en exkludering av vissa barn och ett integrerat utanförskap för andra. 
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INLEDNING 

Skolan hette Holmstad och låg en halv mil från Norrköping. Min styvfar hade tagit plats som dikare på en gård i 

närheten av skolan. Pappersbruket låg ungefär en mil längre bort. Där var barn från de allra fattigaste hem, 

sjåarnas, skålverkarnas samt sockenbarn som gick i skola här, men det var också några stycken från välbärgade 

hem. Vi råkade vara så många icke välbärgade, att dessa, ”de fina”, måste rätta sig efter oss. Särskilt för mig, 

som varit varg i veum en lång tid, var det oerhört upplyftande att få knusa till jäntor med spetskrås om halsen och 

rosiga dalkulleväskor vid sidan. Pojkarna här var nog trasiga, glåmiga och bleka en stor del […] De hade lärt 

sig sammanhållningens svåra konst som hantlangare till den stora ligan ute vid Sandbyhov, det stora luffarhotellet 

med både svenska och utländska luffare, som lärde tio- och fjortonåringarna engelska slangord och den stolta 

konsten att rulla cigaretter. Mina pojkkamrater, åtta- och tioåringarna, var redan durkdrivna spanare, när det 

gällde att varsko ligorna av äldre pojkar för den ridande polisen, som alltid kom ridande två och två utåt 

Sandbyhov sedan det mörknat. Jag var i början mycket fascinerad (Moa Martinsson, 1956:54-55). 

 

                          *********************** 
 

I sin bok Mor gifter sig (1956) beskriver Moa Martinsson sin uppväxt i Norrköping kring det förra 

sekelskiftet. Mycket av det hon berättar handlar om skolan och de problem hon och andra barn 

upplever i sin kontakt med denna samhällsinstitution. 

Under de snart tjugo år som jag arbetat som lärare i grundskolan är det alltid en grupp av 

elever som upptar större delen av min tankeverksamhet såväl under arbetstid som efter. Det är 

den grupp av elever som på ett eller annat sätt har problem att leva upp till eller forma sig efter de 

rådande normer och krav som finns i skolan. Det är dessa barns namn man minns även efter att 

en lång tid förflutit sedan de slutat skolan. Det är dessa barn som får mig som lärare att anstränga 

mig till det yttersta för att finna lösningar. 

Skolan och fostran av barn är ett av de ämnen som dominerar mediedebatten idag. I såväl 

tidningar som tv-program går diskussionerna heta, överlevnadshandböcker för lärare och 

föräldrar säljs som aldrig förr och Supernannyn är vår tids hjälte. Det senaste tillskottet i debatten 

är en dokusåpa om en stökig och svagpresterande årskurs nio där en specialutvald elitgrupp av 

lärare fått anta utmaningen att utveckla eleverna till ”den tredje bästa klassen i Sverige”. Våra politiker 

tävlar om att ha de unika lösningarna och vi vuxna suckar och ojar oss: ”Tänk, annat var det när jag 

var ung!” Men hur ter sig dessa fenomen utifrån ett historiskt perspektiv? Jag ämnar med denna 

uppsats göra ett nedslag i tiden runt det förra sekelskiftet och titta på debatten om barn- och 

ungdomsproblem då, för att sedan göra en jämförelse med dagens mediediskussion. Kan det 

finnas något gemensamt i dessa båda tidsepokers diskussioner, trots att så lång tid förflutit? 
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Studiens disposition 

Efter inledningen följer en beskrivning av bakgrund och den tidigare forskning som ligger till grund för 

studien, samt syfte och frågeställning. Därefter presenteras det empiriska materialet och definitioner av 

de centrala begrepp som är återkommande. 

Då studien är en diskursanalys, beskrivs Michel Foucaults teorier i avsnittet Teori och metod. 

Jag har även med en kort presentation av diskursanalysen som metod. I kapitlet Studiens 

genomförande beskriver jag konkret hur studien genomfördes. 

Den empiriska delen är uppdelad i tre större delar; Den svenska skolans tidiga historia, De vanartade 

barnen kring år 1900 och Problembarnen kring år 2000. Den empiriska delens huvudrubriker inleds 

alla med en kort sammanfattning av vad som kommer att behandlas i kapitlet. Empiridelen 

avslutas med en schematisk sammanställning och därefter följer slutdiskussionen. 

 

 

Bakgrund och tidigare forskning 

I Problembarnets århundrade (2003) skriver Mats Börjesson och Eva Palmblad att det inom alla 

välfärdsideologier utvecklas en rad normer och tekniker för att avvärja attityder och beteenden 

som kan tänkas störa eller stör den sociala ordningen (Börjesson & Palmblad, 2003:41). De 

betonar även betydelsen av att forskare ger andra perspektiv på de problem som dominerar just 

nu i vår välfärdsstat. Vi vill göra upp med den fasansfulla historien och föreställer oss att vårt 

samhälle avancerat när det gäller humanitet och effektivitet. Men samtidigt överöses vi med 

information om hur vår egen tid skapar enorma svårigheter – inte minst för våra barn. I media 

skapas rubriker om elevernas ofullständiga betyg, skolk, mobbing och stökiga skolor. Stor tilltro 

sätts till alla professionella vetenskapare och vi inbillar oss att inom en överskådlig framtid 

kommer vi ha facit i hand och veta hur vi ska komma till rätta med alla problem som finns i vårt 

samhälle. Börjesson & Palmblad menar att det är viktigt att vi tar tag i den historiska glömska 

som tycks råda i debatten. Samtidigt bör man vara försiktig med att dra paralleller mellan 

beskrivningar som sinnesslöhet, ordblindhet, vanart, psykopati, obildbar, rastlöshet, myror i 

kroppen, AD/HD och DAMP (Börjesson & Palmblad, 2003:7-10).  

Det är under 1900-talet i och med modernismens inträde man upptäcker problembarnet. Allt 

sedan denna definition infördes har olika aktörer trätt fram och hävdat sin expertis på området. 

Bland annat har läkare, lärare, psykologer, socialarbetare och fritidspedagoger sinsemellan haft 

inbördes konflikter, då de sagt sig äga kompetensen att förklara, hantera och förebygga barns 

problem.  Sedan slutet av 1800-talet har tilltron till den moderna vetenskapens förmåga att lösa 
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samhällsproblemen ökat kraftigt och under över ett sekels tid har nu företrädare för vetenskapen 

sagt sig lova att vi närmar oss lösningen på problembarnens gåta. Den vetenskapliga metoden att 

klassificera och sortera har i hög grad kommit att påverka synen på sociala frågor (Palmblad, 

2007:40). 

När man forskar kring ett visst samhälleligt fenomen gäller det att försöka urskilja det 

historiskt eviga men samtidigt vara vaksam på förändringar. Vi kan t.ex. konstatera att vår kultur 

genom hela historien tampats med frågor som rör hur vi ska hantera de barn som faller utanför 

normalitetsbeskrivningen. Börjesson & Palmblad ställer sig frågan om inte alla dessa reformatorer 

inom pedagogik kanske enbart ska ses som representanter för ett kulturellt mönster som säger att 

barn och problem hänger samman med varandra (Börjesson & Palmblad, 2003:10-20).  

Det finns mycket forskat om barn med olika problem i skolan. Likaså har jag funnit flera 

avhandlingar som handlar om barns sociala villkor från upplysningstiden och fram till 1900-talet, 

liksom om hur dagens skola vuxit fram utifrån ett historiskt perspektiv. Jag valde dock att 

fördjupa mig i Maria Sundkvist avhandling De vanartade barnen. Mötet mellan barn, föräldrar och 

Norrköpings barnavårdsnämnd 1903-1925 (1994) och Helene Båtshakes avhandling Lena lär lyda. 

Fostran och disciplinering i svensk skola 1947-1956 (2006).  Anledningen till att jag valde just dessa 

avhandlingar är framför allt för att de utgår från Michel Foucaults tankar i sin forskning, vilket jag 

också ämnar göra i denna undersökning. I fokus i Sundkvists avhandling står den nya 

barnavårdslagstiftningen i början av 1900-talet och vilka konsekvenser den fick för barnen och 

deras familjer, vilket även jag kommer att beröra i min undersökning.   

Båtshakes avhandling är skriven i linje med Foucaults diskursanalys där begreppen makt, 

disciplinering och fostran är centrala. Hon har undersökt den pedagogiska diskursen i läseböcker och 

tidskrifter under en viss tidsperiod och upptäckt att det som det många gånger handlar om är 

disciplinära problem och forstringsproblem och hur man försökte styra barnen genom påverkan 

utifrån. Både Sundkvist och Båtshake skriver om föreställningar om hur den goda barndomen ska 

gestalta sig för de uppväxande barnen. 

Bengt Sandin har skrivit en avhandling Hemmet, gatan, fabriken eller skolan. Folkundervisning och 

barnuppfostran i svenska städer 1600-1850 (1986), som jag har läst för att förstå bakgrunden till 

grundandet av en folkskola för alla. Han och Gunilla Halldén har dessutom som redaktörer givit 

ut en antologi Barnets bästa, en antologi om barndomens innebörder och välfärdens organisering (2003). 

Denna antologi, i vilken flera forskare finns representerade, har jag använt mig av vid analysen av 

det empiriska materialet. Jag har även använt mig av en längre artikel Sandin skrev i Pedagogiska 

magasinet år 2002, som handlar om hur barndomen förändrats från det förra sekelskiftet och 

fram till nutid. När det gäller forskning kring dagens barn med problem i skolan är jag valt att 
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använda mig av Ingrid Sandéns avhandling Skoldaghem. Ett alternativ för elever i behov av särskilt stöd 

(2000) och Carl Göran Svedins avhandling Skoldaghemselever på lågstadiet och deras familjer. En deskriptiv 

och jämförande studie (1984). För att få en överblick av vad olika forskare kommit fram till, har jag 

läst Mats Börjessons och Eva Palmblads antologi Problembarnets århundrade där ett antal forskare 

bidrar med en sammanfattning av sina forskningsresultat. Denna bok var särskilt intressant för 

mig, eftersom majoriteten av de forskare som finns representerade har bedrivit sin forskning 

utifrån ett historiskt perspektiv. 

 

Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna uppsats är att undersöka diskurserna kring skolans så kallade problembarn. Med 

hjälp av en historiskt grundad analys av tiden runt det förra sekelskiftet ämnar jag göra en 

jämförelse med dagens diskurser kring barn med problem i skolan. Anledningen till att jag just 

valt dessa tidsepoker beror på att de företräder vad man kan kalla varsin styrningspraktik. Nikolas 

Rose skriver i Politisk styrning, auktoritet och expertis i den avancerade liberalismen (1995) om hur det 

västerländska samhället vid tiden kring förra sekelskiftet stod på tröskeln till ett liberalistiskt 

samhälle. Idag står Sverige snarare och gläntar på dörren till en neoliberalistisk samhällsstyrning. Dessa 

begrepp kommer jag att definiera i teori/metoddelen. 

Undersökningen ämnar jag att göra utifrån Michel Foucaults historiesyn, dvs. att inte enbart 

se historien som ett linjärt skeende. Istället för att försöka förklara varför ett visst fenomen 

uppstår, tänker jag istället söka efter gemensamma beröringspunkter mellan dessa båda 

tidsepokers diskussioner om de barn som faller utanför den för tiden rådande normativa ramen.  

Jag kommer därmed att studera hur samhällets institutioner resonerat och resonerar kring 

problemet att reglera och styra dessa barns beteenden utifrån följande frågeställningar: 

  

• Vilka problem beskrivs då och nu? 

• Vilka bakomliggande orsaker till problemen beskrivs då och nu? 

• Vilka lösningar på problemen beskrivs då och nu? 

 

Anledningen till att jag vill göra denna undersökning är att jag funnit att det finns mycket forskat 

kring barns situation kring det förra sekelskiftet och även kring t.ex. diagnostisering av olika 

skolproblem idag. Jag har dock inte funnit någon undersökning där man gör nedslag i två skilda 

tidsepokers debatter när det handlar om problembarn och utifrån dessa sökt efter det 

gemensamma respektive särskiljande. De flesta undersökningar jag läst har istället sett historien 
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som linjär, från dåtid till nutid, där pedagogik och uppfostran beskrivs som något som utvecklats 

och gått framåt. Mitt syfte är därmed inte att finna några lösningar utan att försöka ge ett annat 

perspektiv på dagens så heta skoldebatt. 

 

Empiriskt material 

För att skapa mig en bild av respektive tidsepoks diskurser kring problembarnen, har jag i min 

undersökning gått igenom projekt Runebergs digitala faksimilutgåvor av Svensk Läraretidning av 

årgångarna 1891-1903, 1924, 1928-1930 och 1933. Den grundades 1882 och redaktören fram till 

1906 var Emil Hammarlund och därefter Fridtjuv Berg. Svensk läraretidning var den officiella 

facktidningen för Sveriges allmänna folkskollärareförening. Den gavs ut en gång per vecka och 

faksimilutgåvan innebär sålunda ca 900 nummer. Tidningen heter idag Lärarnas tidning. 

Anledningen till att jag valde att använda mig av endast en medial källa från denna tid, är 

svårigheten att finna kompletta samlingar av tidskrifter som skriver om skolans problembarn. 

Andra facktidningar för lärare kring år 1900 var Folkskolans Vän och Pedagogisk Tidskrift, men 

dessa tidningars begränsade tillgänglighet och min egen begränsade tid gjorde att jag inte hade 

möjlighet att även studera deras innehåll. Folkskolans Vän gavs ut av den kristna 

folkskollärarföreningen och Pedagogisk Tidskrift behandlade de spörsmål som angick de allmänna 

läroverken. Svensk läraretidning hade en mer liberal framtoning och skrev om den allmänna 

folkskolan, vilket stämmer mer överens med min studies teoretiska bakgrund.  Jag gjorde 

dessutom stickprover i Norrköpings Tidningar från denna tid på Norrköpings Stadsarkiv och 

fann inga artiklar alls kring detta ämne. Som komplettering har jag därför läst Norrköpings stads 

skolrådsprotokoll mellan åren 1871-1900, särtryck från Norrköping skolmuseum, samt litteratur 

om folkskola och uppfostran från tidigt 1900-tal. För att få ett annat perspektiv på det skrivna i 

tidskriften, läste jag samtidigt den skönlitterära och självbiografiska boken Mor gifter sig av Moa 

Martinsson. Jag har dessutom intervjuat en före detta rektor för specialskolor i Norrköping.  

För få en bild och av dagens problem i skolan har jag använt mig av några av våra största 

svenska dagstidningars databaser via Presstext och Google, dvs. framför allt Svenska Dagbladet, 

Dagens Nyheter och ett par stora lokala tidningar som t.ex. Norrköpings tidningar, Folkbladet 

och Sydsvenska Dagbladet, men även den svenska regeringens hemsida. Anledningen till att jag 

inte valde någon av lärarnas tidningar är att de idag är mer inriktade på fackliga och rent 

pedagogiska frågor. Den debatt som pågick i Svensk läraretidning är mer snarlik den som idag 

pågår i den allmänna dagspressen. Jag har även följt TV-program och radioprogram som 

debatterar skolproblem och dagens så kallade problembarn och läst En riktig människa av Gunilla 
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Gerland, som är en självbiografisk roman om en flicka med autism och beteendeproblem, vilket 

ledde till stora svårigheter i bland annat skolsituationen. 

Som bakgrund till den teoretiska delen har jag använt mig av litteratur som stödjer 

sociologen, filosofen och idéhistorikern Michel Foucaults teorier. 

 

Definitioner av begrepp 

Jag har i uppsatsen valt att använda mig av just de begrepp och benämningar som var aktuella 

under den tidsperiod det empiriska materialet handlar om.  Begrepp skapas i ett visst historiskt 

och kulturellt sammanhang, vilket gör att jag anser det fel att försöka göra en översättning till de 

begrepp som används idag. Ord som vanart eller idiot är idag väldigt värdeladdade, vilket de 

kanske inte alls var för hundra år sedan. Språk är något som utvecklas och genomgår förändringar 

över tid. 

 

Vanart 

Enligt Sundkvist (1994:59) har begreppet vanart förekommit i vårt språk sedan 1500-talet och 

avsedde då en negativ beteckning av så gott som allt. Från slutet av 1800-talet används det dock 

exklusivt för att ge en negativ beskrivning av barn och ungdomar. Det var de barn som bröt mot 

det rådande barndomsidealet. Vanartsbegreppet kom senare att ersättas med det mer medicinska 

begreppet barnpsykopati. Det var först på 60-talet som vanart som lagbegrepp slopades, men då 

hade det sedan länge förlorat sin popularitet och ansågs som ett föråldrat sätt att förstå, förklara 

och hantera avvikande barn (Börjesson & Palmblad, 2003:33-34). Begreppet vanart i denna 

uppsats är sålunda ett slags samlingsnamn för barns beteenden som inte accepterades utifrån de 

då rådande sociala normerna. 

 

Problembarn  
 

[…] nu är barn inte avvikande eller problematiska i sig , utan bara i relation till kulturella önskningar och 

institutionella krav (Börjesson & Palmblad 2003:11). 

 

När en grupp problematiseras är det egentligen en omvänd beskrivning av vilka personlighetsdrag 

som är önskvärda för att man uppfattas normal i en viss tidsepok. Dessa önskvärda karaktärsdrag 
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har varierat över tid. För 100 år sedan skulle barnet vara karaktärsfast och det skulle härdas. I vår 

tid är det social kompetens som framhävs som en framträdande egenskap hos normala barn. Ett 

välfärdssamhälle vilar på en föreställning om social ordning – avvikarna bör därför åtgärdas och 

anpassas.  I det empiriska materialet jag tagit del av är det framför allt de stökiga, bråkiga och 

olydiga barnen som framhålls som problembarn och det är dessa jag fokuserat på i min 

undersökning. När jag använder begreppet problembarn åsyftar jag dessa barn och i begreppet 

föreligger sålunda ingen subjektiv värdering. 

 

Segregering – integrering – inkludering    

Dessa tre begrepp är något som kan sammanfatta synen på barnen som faller utanför den 

normaliserande ramen. Inga-Lill Vernersson i Specialpedagogik i ett inkluderande perspektiv (2007) 

menar att specialpedagogik är ett ämne av tvärvetenskaplig karaktär, då man kan se 

specialpedagogiken utifrån ett filosofiskt, sociologiskt, psykologiskt, pedagogiskt och medicinsk 

perspektiv. Skolan måste alltid ses utifrån de rådande samhällsförhållandena. Hon använder sig av 

begreppen integrering, segregering och inkludering när hon beskriver hur man sett på barn med olika 

slags problem med att fungera i det rådande samhället och skolan.  Enligt Nationalencyklopedin 

(2008) kommer ordet integrera av det latinska integrare som betyder ”återställa” och verbet integrera 

har definitionen ”få att sammansmälta till en helhet” eller att ”inordna som en naturlig del i en viss helhet”. 

Utifrån Vernesson tolkning av begreppet i skolans värld, innebär integrering att barnet kan bo i sitt 

hem och gå i vanlig skola men med stöd som ges enskilt eller i grupp. På sätt och vis blir 

integreringen då en form av segregering. Man kan t.ex. låta eleven få extra stöd genom att vissa 

tider under skoldagen få gå till en speciallärare. Ordet segregering kommer av det latinska ordet 

segregare som betyder ”avskilja” (Nationalencyklopedin, 2008). Vid segregering avskiljer man barnet 

från den normala undervisningsgruppen då man anser att elevens handikapp eller 

funktionshinder inte kan tillgodoses i en vanlig klass. Dessa segregerade klasser kan dock vara 

integrerade på den vanliga skolan. Exempel på detta är separata klasser på en skola för elever med 

funktionsstörningar som autism eller ADHD.  Begreppet inkludera kommer av det latinska ordet 

includere, som betyder ”innesluta, ”innefatta” och i Nationalencyklopedin definieras det som att ”låta 

ingå som del i en viss grupp”. Motsatsen till inkludering är exkludering (Nationalencyklopedin, 2008). I 

skolan innebär inkludering, enligt Vernersson, att ”delta i en helhet”, dvs. att eleven oavsett 

handikapp eller funktionshinder hela tiden undervisas i en normalklass och då t.ex. med hjälp av 

en elevassistent (Vernersson, 2007:23). 
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Skolans tre olika diskurser 

Båtshake (2006) hänvisar till Egan (2005), som hävdar att det finns tre diskurser som ständigt har 

återkommit genom pedagogikens historia och som har turats om att ha företräde när det gäller 

vilken slags skola samhället ska stå för: 

 

1. En skola som ska forma de unga efter de normer och konventioner som råder i samhället, 

det vill säga ha som huvudmål att socialisera individen. Denna skola skapar en homogenitet 

bland samhällsmedborgarna och är en förutsättning för överlevnad. 

2. En skola som ger individerna de kunskaper som behövs för att deras tänkande ska 

stämma överens med vad som anses verkligt och sant, dvs. ha som huvudmål att skola 

individen. Detta system företräder pluggskolan där teoretiska kunskaper och en akademiskt 

förberedande utbildning är viktiga. Företrädarna för denna skolform anser ofta att 

alternativ nummer tre är en flumskola. 

3. En skola som stimulerar utvecklingen av varje enskild individs potential, dvs. skapa kreativa 

elever med självständigt och kritiskt tänkande. Dess företrädare är till exempel Rousseau och 

Piaget och denna skolform ställer sig kritisk till inbankande av kunskap. Den koncentrerar 

sig mer på vad barn i olika åldrar kan lära sig och hur lärande kan ske (Båtshake, 2006:12). 

 

I min studie har jag utifrån mediedebatten tittat på vilken av dessa tre idéer som hade företräde 

kring det förra sekelskiftet och vilken idé som är dominerande idag. 

 

Teori och metod 

 

Michel Foucault och det historiska perspektivet 

I boken Varför vetenskap? (2002) skriver Ulf Bjereld, Marika Demker och Jonas Hinnfors, att när 

Michel Foucault skildrade övergången från brutalt kroppsstraff och vedergällning till fångvård 

och kalkylerad kylig kontroll av hela människan, t.o.m. själen, var hans syfte inte att beskriva 

själva utvecklingen. Han ville istället klarlägga sambanden mellan olika produktionssystem och 

olika former av maktutövning och på så sätt bidra till vår förståelse hur världen hänger samman. 

Bestraffning blev istället en del av det moderna samhällets kontrollapparat där varje människas 

insats noga kan planeras och styras. Insikten att bestraffningsideologin snarare var en spegel av 
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samhällsideologin, kom sedan att ligga till grund för Foucaults studie av disciplinering och straff 

(Bjereld, Demker & Hinnfors, 2002:11-47).  

Enligt Stefan Hermann i Michel Foucault – pedagogik som maktteknik (2004) var två av 

sociologen och idéhistorikern Michel Foucaults centrala frågeställningar: Hur är social ordning 

möjlig i ett modernt samhälle? Hur skapas ordning och stabilitet när individerna är fria?  Sedan 

den feodala maktapparaten ersattes av demokratiska politiska system har vikten av individens 

frihet betonats och Foucault ansåg att man därför skulle fokusera på maktens positiva och 

produktiva egenskaper. I sitt arbete undersökte han de historiskt variabla relationerna mellan 

makt, kunskap och subjektivitet (Hermann, 2004:85-88). Människan och samhället kan man säga är 

en produkt av ett bestämt sätt att se på och förhålla sig till människor och samhällsliv. Bilden 

ändras över tid och teorier, begrepp och förklarings- modeller förändras (Hultqvist & Peterson, 

1995:19). 
 

Syftet med nutidshistoria är inte att formulera nya sanningar om världen och människan, utan bidra till 

förståelsen av vetenskapernas roll och funktioner i samhället – ett slag av självförståelsevetenskap (Hultqvist 

& Peterson, 1995:20). 

 

Hultqvist & Peterson skriver att man utifrån Michel Foucaults synsätt kan se historien som en 

materialbod; man utgår från att den är ett tillgängligt material som är möjligt att ständigt använda 

och återanvända men i nya former och sammanhang. Historiskt material kan alltså användas för 

att belysa nutiden. Om det finns en relation mellan historisk tid och nutid beror det i första hand 

på att all kunskap, även den historiska, influerats av sin tids makt/kunskapsförhållande (Hultqvist 

& Peterson,1995:16-24). 

När man som forskare studerar ett visst fenomen utifrån ett historiskt perspektiv, gäller det 

att ha i åtanke att vara människa har i olika tider betytt olika saker. Subjektet inte är en konstant 

utan något som formas fortlöpande. Hur vi blir ett subjekt, enligt Foucault, sker på tre olika sätt; 

genom vetenskapliga och så kallade diskursiva metoder, via sociala och politiska dominansrelationer (som 

delar upp och differentierar individerna), samt genom individens (självets) arbete och förpliktelser mot sig 

själv (Hermann, 2004:86). Det moderna subjektets inre liv och frihet är därmed tätt knutna till 

andras försök att styra det. Individen är dels bundet till sig själv och medvetandet om sig själv, 

dels bunden till att vara underkastad andra (Hermann, 2004:109). Familjen, hemmet och skolan är 

exempel på arenor som formar barnen; deras kroppar, själar, beteenden och egenskaper 

(Hermann, 2004:84).  

När jag nu undersöker hur människor resonerat kring problemet att reglera, administrera 

andras beteenden och förmågor, handlar det om att försöka sig på en analys av vissa historiskt 
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specifika mentaliteter och teknologier för maktutövning (Rose, 1995:57). För att kunna studera 

dagens diskussion kring fostran och problemen kring detta utifrån Michel Foucaults tankar, är det 

därför viktigt att först historiskt gå tillbaka i tiden och titta på hur man i olika tider sett på 

fostransbegreppet och hur man hanterat problemen när individer inte infogat sig i det rådande 

normativa systemet. 

 

Michel Foucault och diskursanalysen 

Michel Foucault var, enligt Winther Jörgensen & Phillips i Diskursanalys som teori och metod (2000), 

den som på allvar satte igång med diskursanalysen genom att utveckla teori, begrepp genom en 

rad empiriska undersökningar. Foucaults sammankoppling mellan makt och kunskap får 

konsekvensen att makt blir snävt förbunden med diskurs. Diskurserna är i sin tur präglade 

historiskt och kulturellt. Begreppet diskurs kan definieras som ett bestämt sätt att tala om och 

förstå omvärlden eller en del av den (Winther Jörgensen & Phillips, 2000:7-20).  

Med diskurser syftade Foucault till etablerade och institutionaliserade samhälls- och 

kunskapsområden och dessa har ofta en förtryckande funktion. Vi som samhällsindivider formas 

och påverkas i våra uppfattningar om samhällsfenomen och samhällsförhållanden utifrån dessa 

diskurser.   

Diskursanalysen refererar ofta till samhällsproblem. Aktörerna inom ett problemområde 

agerar på ett sådant sätt att diskursen framstår som ett problem och aktörerna gör dessutom 

anspråk på att sitta inne med sanningen om problemet. Dessa ”sanningar”, som visar den 

rådande diskursen, återfinns i massmedia, pedagogiska tidskrifter, läroböcker, offentliga 

utredningar och politiska program. Diskursanalysen handlar alltså om de debatter, diskussioner 

och meningsskiljaktigheter som finns inom diskursen. Diskurserna förändras över tid och 

forskningens uppgift blir därför att klargöra förändringarna (Båtshake, 2006:24-25). Man kan 

alltså säga att diskurser bidrar till att skapa var och en av oss till de subjekt vi är, men de skapar 

även de objekt vi vill veta något om.  

Alan Bryman i Samhällsvetenskapande metoder (2007) menar även han att diskurser innebär ett 

urval av flera tänkbara beskrivningar och att en speciell bild av verkligheten på så sätt byggs upp. 

En diskursanalys är alltså inte enbart ett neutralt redskap för att förmedla mening. Den inriktar 

sig dessutom mot de strategier som människor använder när de försöker uppnå olika syften och 

man söker alltid den kontextuella förståelsen när man använder diskursanalysen (Bryman, 

2007:347-348). 
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Liberalism och neoliberalism 

I enlighet med Rose (1995:41) åsyftar jag med begreppet liberalism varken en politisk filosofi eller 

samhällstyp, utan en formel för maktutövande. Liberalism kan alltså ses som ett sätt att styra och 

som ett sätt att se på styrningskonsten. Sophia Lövgren skriver i Viljan att styra – individ, samhälle 

och välfärdens styrningspraktiker (2007) att det är en produktiv styrning och en styrning som styr 

blygsammare och där straff och korrigeringar inte längre är så tydliga. Den liknar mer en form av 

övertalning med antydan om repressalier om en önskan inte efterlevs. Liberalismens mål är att 

skapa goda medborgare som lever goda liv (Lövgren, 2007:10).  

Liberala former av politisk styrning är beroende av experters makt och sanningens 

auktoritet. Välfärden skapas genom samhället (Rose, 1995:57). Välfärdsstaten styr individerna 

genom samhället (Johansson, 2007:37). 

Den avancerade liberalismen, eller neoliberalismen, ställer sig istället frågan om det skulle 

vara möjligt att styra utan att styra samhället, dvs.  ”[…] genom autonoma aktörers reglerade och 

beräkneliga val – medborgare, konsumenter, föräldrar, anställda företagsledare, investorer” (Rose, 

1995:57). Marknaden är ett exempel på något som styr i ett neoliberalistiskt samhällssystem. 

Marknadsekonomin ersätter det sociala samhället som styrningsideal (Johansson, 2007:36). Nu är 

det individen som står i centrum och ska agera entreprenör för sitt eget liv. Statens uppgift i det 

neoliberalistiska samhället blir istället att agera upplysare och presentera ett slags ”smörgåsbord”, 

där det möjliggörs för individen att göra de rätta valen.  

 

 

Relationen mellan makt – kunskap i det liberalistiska samhällssystemet 

Makt i välfärdssystemet utövas, enligt Foucault, inte längre uppifrån utan genom institutionella 

makttekniker som styr med hänvisning till vissa specifika normer. Dessa normer får sin legitimitet 

genom hänvisning till vetenskapen snarare än till lagar. Makten sker även genom insatser 

gentemot hela befolkningar, t.ex. i form av utbildnings- eller bostadsprogram. Denna makt, som 

är riktad mot själva livsföringen, kallade Foucault biopolitik (Hermann, 2004:93). Makten är därför 

inte förtryckande (repressiv), men kan däremot av enskilda individer upplevas som sådan. 

Maktutövningen är inte lika synlig och har ett annat syfte än den feodala. 

Enligt Foucault är maktutövningen i det moderna samhället baserad på kunskap och alla 

formler för politisk styrning är beroende av kunskaper om det man ska styra. I det demokratiska 

och liberala samhällssystemet binds därför den politiska styrningen till kunskaper om mänskligt 

beteende. Denna kunskap produceras t.ex. inom social- och humanvetenskaperna och kan handla 
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om familjebeteenden, ekonomiska beteenden och kriminella beteenden. Liberal politisk styrning 

kan man säga är alltid knuten till expertisens auktoritet. För att nå sina mål är liberalismen 

beroende av att använda sig av olika redskap som utbildning, den domesticerade familjen, 

sinnessjukhus och reformfängelser. Dessa institutioners syfte är att i förlängningen skapa 

individer som kan styra sig själva. Den liberala styrningsformen lever alltid med ambivalensen att 

inte styra tillräckligt kontra rädslan att styra för mycket (Rose, 1995:49-51). 

Man kan alltså säga att individen och samhället är produkter av göranden eller praktiker 

som förändras över tid och rum och i dessa finns alltid kunskap och makt representerade. Forna 

tiders relation mellan makt och kunskap är det som ligger till grund för hur vårt samhälle ser ut 

idag (Lövgren & Johansson, 2007:7). 

 

Betydelsen av styrning i det liberalistiska samhällssystemet 

Foucault menade att förutsättningen för dagens välfärdssamhälle är just styrning, men då inte en 

påtvingat och uppifrånstyrd sådan. Styrning kan t.ex. handla om hur man bör uppföra sig eller bete 

sig och syftar då snarare till att leda och forma andras och egna handlingar (Lövgren, 2007:13).  

Det som lärare, läkare, pedagoger, psykiatriker, socialrådgivare, terapeuter med flera, sysslar med i 

sitt dagliga arbete, har sitt ursprung i en märklig sammankoppling mellan befolkningskontroll och 

omsorg (Hermann, 2000:95). 

Social styrning handlar om strävanden mot att förverkliga en viss samhällsutveckling och 

för att detta ska ske krävs makt och konkreta instrument. Styrmedlen kan delas i tre grupper: de 

administrativa (påbud, förbud), ekonomiska (prispolitik, skattemedel) och de informativa eller normativa 

(rådgivning, utbildning och information). Genom den sistnämnda söker man förändra 

värderingar, kunskaper och beteenden inom en begränsad grupp eller en bredare allmänhet 

(Palmblad & Peterson, 2003:175-176). 

 
A whole aspect of modern societies, Foucault was suggested here, could be understood only by 

reconstructing certain ’techniques of power’, or of ’power/knowledge’, designed to observe, monitor, shape 

and control the behaviour of individuals situated within a range of social and economic institutions such as 

the school, the factory and the prison (Gordon, 1991:3-4). 

 

Genom samhällsinstitutioner som skola, familj, hälsovård, arbetsplatser, fängelser osv., formar 

makten vår vardag, våra normer, värderingar, handlingar och uppträdande i förhållande till oss 

själva och vår omgivning. Den säger till oss vad vi bör göra. Foucault skriver i boken Övervakning 
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och straff (1975/2003) om hur skolor, fängelser, militärväsende och sjukhus styr individers 

beteenden och visar hur de disciplinära anordningarna är de samma för dessa olika 

samhällsinstitutioner. I deras system finns det inbyggt vissa bestämda principer vad gällande 

beteende och som sedan ligger till grund för de normer som gäller. Institutionernas mål är att 

forma individerna utifrån dessa normer och exempel på sådana kan vara tidskontroll, 

rumsindelning, omdömen (betyg) etc. (Hermann, 2004:100).  

Dessa samhällsinstitutioner kännetecknas av att de individualiserar, jämför, differentierar, 

homogeniserar, hierarkiserar och utestänger vissa individer. Individualisering sker t.ex. genom att 

undervisningen även syftar till att förbättra den enskilde individens utveckling (inte enbart 

gruppens), jämförelser görs med hjälp av vissa bestämda scheman utifrån vilka individens 

egenskaper mäts, differentieringen sker genom att man inriktar sig på vissa beteenden hos individen, 

homogenisering underkastar individerna genom att rikta dem mot samma mål, hierarkiseringen sker 

genom rangordning, t.ex. betyg och genom utestängning kan man bestraffa eller åtgärda vissa 

beteenden (Hermann, 2004:90). Utifrån vissa bestämda manualer görs bedömningen: Vad är 

normalt? Vad kan anses patologiskt? 

 

Disciplin 

Disciplinen är, enligt Foucault, en teknik för att skapa ordning i den mänskliga mångfalden. Detta 

gör den genom att försöka utveckla en makttaktik, vilken har tre olika kriterier; för det första ska 

maktutövningen kosta så lite som möjligt, för det andra ska den vara politisk genom att uppträda 

diskret och försöka verka genom osynlighet, och för det tredje ska den öka ”fogligheten hos alla 

systemets beståndsdelar och deras nytta”. Samma princip gäller för pedagogiska, militära, industriella 

och medicinska inrättningar (Foucault, 1975/2003:218-219).  

Foucault skriver om hur disciplineringen börjar med hur individerna fördelas i rummet. 

Man använder sig av en sluten miljö (fängelse, skola, fabrik) som inte har samband med andra 

miljöer. Därefter sker en inrutning; varje individ har en plats och för varje plats finns en individ. På 

så sätt kan man kontrollera vilka som är närvarande eller vilka som inte är det. Man vet dessutom 

var man kan finna dem om man behöver kontakt (Foucault, 1975/2003:143-145). Förutom 

fördelningen i rummet finns även disciplineringstekniker som tidsscheman, hierarkisk övervakning, 

rutiner och obligatoriska uppgifter. Likaså är arkitekturen viktig för att kontrollen ska fungera. 

Skolbarn disciplineras på samma sätt som soldaten; få ord, inga förklaringar och med yttersta mål 

en absolut tystnad som endast får avbrytas om läraren ger en signal, t.ex. ringer i en klocka, 

klappar i händerna, gör en gest eller ger eleverna viss blick (Foucault, 1975/2003:168-169). Ett 

annat exempel är systemet belöning kontra bestraffning (Foucault, 1975/2003:181). 
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Studiens genomförande 

I enlighet med Michel Foucaults tankar har jag i studiet av det empiriska materialet utgått från att 

skolan, i likhet med flera andra samhällsinstitutioner, utövar makt genom att eleverna placeras i 

en separat miljö. På varje skola finns de nationella och de lokala målen som gäller såväl teoretisk 

som social utveckling. Utifrån vad man kan kalla normalklass och normalplan kan sedan eleverna 

jämföras, beskrivas och analyseras. Syftet är att rikta eleverna mot samma mål och de som inte 

underkastar sig de rådande normerna bör åtgärdas eller botas.   

 När jag sökte i det empiriska materialet från det förra sekelskiftet använde jag mig av 

projekt Runebergs sökmotor och sökte på orden vanart och vanartade barn. I sökandet i dagens 

debatt i media sökte jag artiklar i de största dagstidningarna med hjälp av orden stökiga skolor, 

stökiga elever, skolproblem, problem i skolan, ordningsproblem i skolan, disciplin i skolan i Presstexts och 

Googles databaser. 

 För att strukturera studien har jag sökt i texterna efter sådant som besvarar frågorna: Vilka 

problem beskrivs? Vilka bakomliggande orsaker beskrivs? Vilka lösningar beskrivs?   

Metodologiskt gick jag igenom tidskrifterna för att bilda mig en uppfattning om vilka 

diskurser som var de frekvent återkommande. Därefter färgkodades artiklarna utifrån ämne som 

diskuterades och jag gjorde en förteckning över vilka diskussionsämnena var. För att kunna göra 

ett urval och få fram de vanligast förekommande diskurserna, klippte jag sedan ut artiklarna och 

sorterade dem i högar utifrån färgkodningen. De diskussioner som sedan återkom, läste jag mer 

grundligt och därefter valde jag ut de artiklar som finns presenterade i studiens empiriska del. De 

citat jag valt representerar sålunda det som varit återkommande och signifikativt för det empiriska 

materialet. 

Då tolkningen är en diskursanalys har jag använt mig av litteratur som stödjer Foucaults 

teorier vid tolkningen. Jag hänvisar även till litteratur som handlar om skolan och dess 

problembarn och litteratur som handlar om olika tiders barndomsideal. 

När jag tolkat artiklarna har jag haft som ansats att sätta in dem i sitt sociala och historiska 

sammanhang. Men det gäller att vara försiktig vid undersökning och tolkning av historiskt 

material, då det finns en risk med ett anakronistiskt tänkande. Med hjälp av historiska studier kan 

vi endast försöka skildra forna tiders aktörers synsätt utifrån sin egen tids sammanhang och 

förståelsehorisonter. Var tid har sina gränsvärden för vad som anses avvikande (Börjesson & 

Palmblad, 2003:33).  Att vara människa har sålunda betytt olika saker i olika tider och på olika 

ställen och subjektet är därmed inte en konstant (Hermann, 2000:86). 

I undersökningen har jag använt mig av många citat och ibland även längre sådana. Mitt 

syfte har varit att tydliggöra vad som står utan att rycka det ur sitt sammanhang, då 
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sammanhanget är viktigt för tolkningen. Likaså ger citaten från det förra sekelskiftet en inblick i 

dåtidens sätt att uttrycka sig kring problembarnen och spegla den tidens värderingar.  Detta gäller 

såväl debatten kring år 1900 som dagens debatt. En viktig aspekt vid analysen är att vara 

medveten om vem som har skrivit/talat och dennes bakomliggande syfte. I de historiska 

handlingarna är det de som äger någon form av makt som har tyckt och det är därför omöjligt att 

uttala sig om vilken uppfattning de barn och föräldrar som det skrivna handlar kan ha haft. Det 

är anledningen till att jag parallellt under den empiriska undersökningen läst den skönlitterära 

boken Mor gifter sig av Moa Martinsson. Även idag är det säkerligen vissa syften som ligger till 

grund för mediedebatten, såväl politiska som kommersiella. När det gäller den nutida debatten 

har jag därför läst Gunilla Gerlands självbiografiska bok En riktig människa. 

De diskurser jag funnit i debatten om de vanartade barnen kring det förra sekelskiftet och 

problembarnen idag handlar om att diskussionen förts utifrån olika perspektiv:  

samhällsstyrningen, hemmets ansvar, synen på barnet/barndomen och institutionens/samhällets roll. Jag har 

därför använt mig av dessa som huvudrubriker i den empiriska delen av undersökningen.  

I slutdiskussion jag presenterar de gemensamma respektive de särskiljande 

beröringspunkterna jag funnit mellan de olika tidsepokernas diskussioner. 

 

*********************** 
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DEN SVENSKA SKOLANS TIDIGA HISTORIA 
  

Folkundervisning och folkuppfostran 

I de tidsepoker som föregick liberalismens inträde, var fostran något som gällde alla individer i ett 

samhälle. Där var makt något som utövades av de högre samhällsklasserna och som var riktat 

mot de lägre. I det feodala samhället var maktens syfte att fostra och skrämma medborgarna, för 

att det rådande maktförhållandet skulle vidmakthållas (Foucault, 1975/2003:30-35). 

Bestraffningen syftade sålunda inte till en förbättring hos den som felade (Sandin, 1986:37). 

Foucault skriver om hur välfärdssamhället utveckling startar i och med Upplysningstiden, 

då makten mer och mer släpper greppet om individens kropp. Dödsstraffet under 1700-talet 

utvecklades till ett straff med kort lidande och det skulle vara lika för alla. Under 1800-talet kom 

dödsstraffet alltmer att avskaffas. En förskjutning inom själva straffåtgärdens objekt skedde. Nu 

skulle man istället inrikta sig mot själen och använda sig av ett straff som påverkar tanken, viljan 

och sinnelaget (Foucault, 1975/2003:21). Det är själen som är sjukdomsdrabbad – men botbar! 

Detta ledde till utvecklandet av föreningen mellan strafflära, själsvetenskap och pedagogiken, som 

utvecklas genom disciplinläran. Dessa tre delars samsyn ledde till tillämpningar på alla områden i 

samhället. Sune Sunesson skriver i inledningsorden till Övervakning och straff, att genom uppfostran 

kom denna kombinerade vetskap att påverka synen på individens utveckling i hela västvärlden 

(Sunesson, 1975/2003:11). Även Sverige kom snart att påverkas av Upplysningens idéer. Johan 

Lutterman, pastor i Norrköping, översatte en tysk text där enligt författaren Upplysningens 

fördelar låg inom det ekonomiska området. Där blomstrade industrin och folkets välmåga. 

Kunskap ledde inte till oroligheter, menade han, utan snarare till social stabilitet (Sandin, 

1986:247).  

Enligt Georg Brandell i boken Uppfostrans historia (1934) är det Rousseau och Pestalozzi som 

haft starkast påverkan på vår syn på uppfostran och undervisning i Sverige. Den mest kände 

Pestalozzi-lärjungen i vårt land var Karl Ulrik Broocman (Brandell, 1934:137-145). Det var Broccman 

som tillsammans med bröderna A G och G A Silverstolpe som kom att bli de mest betydelsefulla 

förespråkarna för folkundervisningen (Sandin, 1986:247). Fröbel läste under två år hos Pestalozzi. 

Enligt Fröbel skulle alltid verksamhet och handling vara utgångspunkten vid undervisning och vid 

uppfostran var alltså självverksamhet det viktigaste. Barnet skulle få utvecklas fritt och få vara 

barn och lekens betydelse betonades. För att förbereda barnen inför skolstarten inrättade han 

Kindergarten, barnträdgårdar, vars uppgift inte enbart var tillsyn utan de skulle även sysselsättas 

med en för deras ålder lämplig verksamhet. Överhuvudtaget blåste det reformvindar inom många 
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områden kring det förra sekelskiftet och pedagoger som Piaget och Montessori utvecklade sina idéer 

om den goda och rätta pedagogiken för att få barnen att utvecklas till individer som passade det 

modernare samhället (Brandell, 1934:147-149). Fröbels pedagogik kom från början enbart de 

bättre bemedlades barn till del då det kostade föräldrarna att ha barnen där, skriver Helena 

Henschen et al., i boken Barn i stan från sekelskifte till sjuttiotal (1979). 1904 startade därför 

Barnträdgårdar av systrarna Moberg, där avgiften var låg och ämnad för arbetarbarnen (Henschen 

et al., 1979:37-38). 

 

Folkskolestadgan – en konsekvens av välfärdsinställningen 

När industrialiseringen inleddes mot slutet av 1800-talet genomfördes de sociala förändringar 

som gjorde att Sverige gick från ett ståndssamhälle till att vara ett klassamhälle. Med denna 

samhällsutveckling följde ökat välstånd för många men även ökade sociala problem med våld, 

fattigdom och arbetslöshet. Välgörenhet i form av filantropi utvecklades, vilken kan liknas vid 

systematiserat socialt arbete men även som en begynnande form av socialpolitik - en tidig 

styrningsagent (Johansson, 2007:29).  I och med samhällsutvecklingen kom filantropin att alltmer 

ersättas av statsapparaten som styrde mot bestämda sociala mål och en utveckling av 

välfärdsstaten. Samhällets strävan blev nu att maximera livet och frigöra kraften och energin hos 

befolkningen. Det moderna samhället behöver vitala och friska människor som vill inordna sig i 

den industriella kulturen. Välfärdsinställning, enligt Kenneth Hultqvist, betyder att individen är 

det samma som samhällets stöttepelare. Individen blir en produktiv enhet bland andra enheter 

som inte enbart ansvarar för sin egen existens utan även för helhetens välstånd (Peterson, 

1995:17-30).  

Välfärdsinställningen ledde till att medborgarna behövde organiseras på ett nytt sätt och 

dessutom växte behovet av att tänka kring hur samhällets bästa skulle förverkligas. Staten 

behövde en mer lokal agent och socknarnas och städernas ansvar utvecklades. 1842 utfärdades 

den första folkskolestadgan och i och med 1847 års fattigvårdsförordning ökade kommunernas 

förpliktelser mot fattiga och åldringar. Industrialiseringens intåg gjorde att man behövde 

lagstiftning för att styra de arbetslösa. De kallades lösdrivare och sågs som ett hot mot samhället. 

En liknande utveckling skedde inom vården för såväl kroppsligt som psykiskt sjuka. Hospitalen 

(sinnessjukhusen) byggdes ut. Foucault menade att utvecklingen av en (medicinsk) kunskap, 

medförde makt och ett sätt för det moderna industrisamhället att styra, en styrningsmentalitet, av 

de avvikande. Utvecklingen inom den medicinska (framför allt den psykiatriska vården) kom att 

influera rättspsykiatrin och vidare kriminalpolitiken (Johansson, 2007:29), men även skolan (min 

anm.). 
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Norrköping var Sveriges mest industrialiserade stad vid sekelskiftet 1900 (Sundkvist, 

1994:29), vilket innebar att det var en av de platser där välfärdstänkandet utvecklades först. G A 

Silverstolpe, rektor vid Norrköpings läroverk, yttrade enligt Brandell, i en skrift i början av 1800-

talet att i varje distrikt borde finnas en skola.  Det dröjde dock ändå fram till 1842 innan Sverige 

fick sin första folkskolestadga.  Inom fem år efter stadgans utfärdande skulle det inrättas skolor 

överallt. Men det gick trögt. I början av 1850-talet gick enbart ca 1/3 av de skolpliktiga barnen i 

skolan. Resterande undervisades hemma eller fick ingen undervisning alls. Greve Torsten 

Rudenschöld tog saken i egna händer och började undervisa barn på sitt gods genom inrättandet av 

småskolor (alltså en form av filantropi, min anm.) Hans idéer fick stor uppmärksamhet och han 

fick anslag från staten som gjorde att han kunde resa runt i landet och hjälpa igång fler skolor. De 

som gick i spetsen i början av 1900-talet för folkskolans utveckling var t.ex. Fridtjuv Berg och 

Värner Rydén (Brandell, 1934: 175-179). I och med folkskolans införande skulle barn oavsett 

social bakgrund och personlighet, undervisas tillsammans.  

 
Visserligen kunna vi med glädje och stolthet tala om vår folkskolas utveckling, visserligen erkännes nu allmänt 

hennes välsignelse för vårt folk, men hon är ännu ej utan fel och lyten, och hon saknar ej heller sina 

vedersakare. Då och då höjas ännu röster mot densamma med tvifvel om kunskapens värde för arbetsklassen 

och hennes förädlande inflytande på de ungas sinnen. Man kan till och med få höra, att folkskolan rent af bar 

skulden till det moraliska förfall och den sedliga förvildning, som beklagligen mångenstädes i oroväckande 

grad framträder hos den uppväxande ungdomen (SL nr 9, år 1895). 

 

Vid införandet av bottenskola för alla ansåg man det viktigt att varje klassrum blev en slags 

spegelbild av samhället utanför. Flickor och pojkar, fattig och rik – alla skulle vara representerade 

i varje enskild klass. Skolan skulle bli ett slags samhälle i miniatyr (Börjesson & Palmblad, 

2003:31). Enligt Sandin var det ovan nämnde G A Silverstolpe som i Sverige gick i bräschen för en 

förändrad politisk struktur i samhället och klargjorde behovet av en offentlig och jämlik 

uppfostran. Det uppväxande släktets förakt för lagar och därmed upplösningen av 

samhällsbanden, var en av de förskräckligaste farorna som hotade samhället, enligt Silverstolpe 

(Sandin, 1986:247-248). Skolans normer och krav på eleverna fick betydelse för vilka som kom att 

definieras som avvikande och diskussionen kring hur dessa avvikare skulle kunna anpassas till 

skolan, blev startskottet för en diskussion som sedan dess aldrig upphört inom skolan.  

Utifrån Foucaults tankar kan man säga att samhället kring år 1900 stod inför en förändrad 

styrningspraktik. I byggandet av välfärdsstaten började man definiera problemen i samhället och 

deras bakomliggande orsaker. Barnen kom nu i blickfånget och framför allt problembarnen. Vilka 
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var dessa barn? Vilka orsaker låg bakom problemen kring de vanartade barnen? Hur skulle 

samhället komma till rätta med problemen kring dessa barn? 

I Sverige utropade Ellen Key 1900-talet som barnets århundrade. Barnets behov av vård, 

omsorg och utbildning som skulle stå i fokus, ansåg hon och barnets ställning i det demokratiska 

samhället skulle stärkas. Man ville komma bort ifrån den moraliserande fostran och istället utgå 

från kunskap om barn vid hanteringen om barns problem och göra åtskillnad på hur barn och 

vuxna hanterades. Barn blev en egen specialitet (Börjesson & Palmblad, 2003:7).  

 

DE VANARTADE BARNEN KRING ÅR 1900 

 

Välfärdism och industrialisering 
 

I och med industrialiseringens intåg startade utvecklingen av välfärdsstaten. Men samhällsutvecklingens baksidor 

var många. Den allt större klyftan mellan arbetarklass och medelklass ledde till en rad olika åtgärder för att 

undvika politisk oro. De vanartade barnen kom nu att stå i blickfånget för samhällsinsatserna. 

 
*********************** 

Normer 

När man diskuterar de barn som faller utanför skolans normativa ram behövs en beskrivning av 

vad det är man bryter emot. I 1881 års reglemente paragraf 14 vad gällande Ordning och tukt, går 

bland annat följande regler att läsa: 

 
Barnen böra inställa sig i skolan rena och snyggt klädda samt försedda med nödvändiga böcker och skrifsaker. 

Barnen iakttaga stillhet och uppmärksamhet vid undervisningen, ådagalägge flit och ordentlighet i sitt arbete 

samt sedlighet och anständighet i allt sitt uppförande. 

Barnen vise aktning och lydnad för sina lärare samt mottage utan gensägelse eller motstånd deras föreskrifter, 

förmaningar, tilltal eller bestraffningar. 

Barnen skola vårda sina egna och skolans tillhörigheter. Skada, som barn af okynne eller vårdslöshet föröfvar 

å skolans eller kamraters tillhörigheter, ersättes af den vållande. 

 

Om någon bröt mot reglerna år 1881 gällde följande: 
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Begår barn någon förseelse, skall läraren eller lärarinnan efter felets beskaffenhet tillrättavisa barnet genom 

kärleksfullt tilltal, allvarlig varning, anmärkning i anmärkningsbok, tillsägelse att under kortare tid stå upp från 

sin plats, tillfälligt afskiljande från kamraterna, utvisande från lärorummet eller dylikt. Skulle barn visa 

fortfarande gensträfvighet och trots, må det vid förnyade förseelser kunna blifva underkastadt lindrig 

kroppsaga af läraren  (1881 år reglemente, paragraf 14, Särtryck, Norrköpings skolmuseum).  

 
Om inget av detta hjälpte utan barnet ”genom fortfarande vanart och dåligt uppförande utöfvar ett skadligt 

inflytande på de öfriga barnen” skulle läraren göra en anmälan till skolinspektören som sedan lät 

skolåret avgöra elevens vidare öden. I detta system stod skolans sociala kontrollfunktion i högre 

kurs än den stimulerande pedagogiken, skriver Gunnar Henriksson i Klass efter klass. Folkskolan i 

Norrköping 150 år (1993).  År 1881 gjordes en anmälan till skolinspektör och skolråd när eleven 

trots disciplinära åtgärder inte inordnade sig efter reglerna, men ingenting nämndes om huruvida 

vårdnadshavaren skulle informeras om barnets beteende (Henriksson, 1993:104). 

 

Samhällsklyftor 

I Alf Åbergs Vår svenska historia (1979) beskrivs tiden kring det förra sekelskiftet som en turbulent 

tid. Mitten av 1800-talet och framåt präglades av missväxt, vilket ledde till att många människor 

tog sig in till städerna med hopp om arbete. Mellan åren 1851-1920 var det dessutom över en 

miljon människor som emigrerade till Amerika. År 1850 levde enbart ca 10 % av bergsbruk eller 

annan industri. Mellan åren 1870-1900 steg antalet industriarbetare från 80 000 till närmare 

300 000 (Åberg, 1978:419-432). Kring år 1900 var industrialiseringens genombrott ett faktum och 

tusentals människor kom vandrande från landet in till städerna för att söka arbete. Men långt 

ifrån alla lyckades och arbetslösheten var stor (Henschen et al., 1979:13). Stockholms invånarantal 

steg under åren 1850-1900 från 93 000 till 300 000. Detta ledde till bostadsbrist. De lägenheter 

som byggdes hade de fattiga inte råd med, utan flera familjer trängde ofta ihop sig ytterst 

primitiva och ohygieniska bostäder (Åberg, 1978:426). 
 

En annan för vår tid utmärkande företeelse, äfven den stående i samband med storindustriens framsteg, är 

befolkningens hopande i städer och industricentra. Jordbruksarbetarens lif förflyter i allmänhet mera lugnt 

och ostördt än industriarbetarens. Ombyten af vistelseort och sysselsättning torde för den förre ifrågakomma 

jämförelsevis mindre ofta, då de ej äro förenade med förbättring i hans ekonomiska och sociala ställning. 

Frestelserna till dryckenskap och lastbart lefnadssätt äro för arbetaren på landet vida mindre än för 

stadsarbetaren. Och jordbruksarbetaren är ej heller i nämnvärd grad utsatt för den fara, som på grund af 

stridigheter emellan arbetsgifvare och arbetare med däraf föranledda arbetsinställelser ständigt hotar 

industriarbetaren. Tydligen måste dessa förhållanden äfven återverka på det uppväxande släktet, så att i 

samma mån som allt större del af landets arbetarebefolkning öfvergår från jordbruksarbete till industriarbete 

eller eljest från landtlif till stadslif, en ökad utbredning af brottslighet och vanart bland ungdomen är att 
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befara. Farorna i nu antydda afseende ökas genom de bland städernas fattigare befolkningslager så synnerligen 

ogynnsamma bostadsförhållandena. Därigenom att, såsom blifvit allt mera vanligt, flera familjer bo 

tillsammans i trånga lägenheter eller att i familjebostaden inhysas så kallade inneboende, sättas barnen i nära 

beröring med personer ur den lösa befolkningen, hvilkas moraliska inflytande i de flesta fall torde vara af 

synnerligen betänklig art, och hvilka i alla händelser ej kunna undgå att på familjelif vet utöfva en i hög grad 

störande inverkan (SL nr 14,  år 1900). 

 

Denna artikel kan tolkas som att när den jordbrukande samhällsklassen flyttade in till städerna, 

skedde en klassresa nedåt på samhällsstegen. Industriarbetaren hade inte samma sociala och 

ekonomiska status som bonden. Som jordbrukare var man friare och slapp stridigheter med 

arbetsgivare. Den dåliga bostadsstandarden och trångboddheten hos industriarbetarna är ett 

annat problem, liksom den ekonomiska lösningen med inneboende. Man menade att detta hade 

negativ inverkan på arbetarfamiljernas uppfostran av barnen. Industrialiseringen kom sålunda att 

påverka den enskilde individens situation i hög grad, vilket går att spegla i beskrivningen av de 

vanartade barnens problem. Vid det förra sekelskiftet var det framför allt de fattigaste 

industriarbetarnas barn som beskrevs som vanartade och de sociala missförhållandena hos 

befolkningen i städerna diskuterades livligt i Svensk läraretidning. 

 

Vetenskapen och expertisen 

I slutet av 1800-talet ökade kraftigt tilltron till den moderna vetenskapens förmåga att lösa 

samhällsproblem. Barn och ungas uppförandeproblem kläs i vetenskapliga termer. Medicinen och 

psykiatrin fick här en allt viktigare roll. Från läkarauktoritetens sida betonades vikten av ökade 

psykiatriska kunskaper. Den inflytelserika psykiatrikern Bror Gadelius underströk på 1920-talet 

vikten av att lärarna skolades i förmågan att urskilja de avvikande eleverna (Palmblad, 2007:40-

45). Detta i sin tur ledde till en utveckling av den autonoma expertisen (Hultqvist & Peterson, 

1995:31). 

Något som nu sker och som går att följa i Svensk läraretidning är hur det som tidigare 

betraktats som uppfostringsproblem hos barn började ses som något som orsakades av 

patologiska processer. Problemen i skolan skulle lösas med hjälp av vetenskapliga 

undersökningar. Medicinen dess underavdelningar hygien och psykiatri fick rollen som 

problemlösare. När eleven uppvisade ett icke önskvärt beteende och begåvningsmässigt inte 

kunde möta skolans intellektuella krav, ansåg man att det berodde på kroppsliga fel och brister. 

Utifrån den medicinska vetenskapen skapades föreställningar om normalitet och en föreställning 

om ett standardmått för människans struktur och hur hon fungerade. En gränsdragning skapades 
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mellan normalt och patologiskt/avvikande (Palmblad & Petersson, 2003:179-180). I Svensk 

läraretidning återkommer allt oftare runt 1920-1930 referat av uttalanden från den medicinska 

expertisen. 

 

Barnarbete och tiggeri 

I flera artiklar beskrivs situationer där industrin och myndigheternas intresse står mot varandra: 
 

Hvad särskildt beträffar förhållandena i vårt land, har kommittén trott sig finna en kraftigt medverkande orsak 

till föräldramaktens minskade auktoritet i det sätt, hvarpå de minderåriges deltagande i det industriella arbetet 

härstädes gestaltat sig. Den i 1864 års näringsfrihetsförordning meddelade föreskrift, att idkare af fabrik, 

handtverk eller annan handtering, som vill till arbetare antaga omyndig person, skall därom träffa 

öfverenskommelse med den omyndiges målsman, torde endast i undantagsfall numera tillämpas, utan ingås 

arbetsaftalen direkt emellan arbetsgifvaren och den omyndige arbetaren, hvilken äfven själf får mottaga sin 

aflöning (SL nr 50, år 1899). 

 

Barnarbete ansågs vara var ett stort problem hos arbetarklassen och skolinspektör Ivar Lyttkens 

skriver 1871, enligt Henriksson, om hur ojämn kunskapsstandarden blev när föräldrar tog sina 

barn ur skolan så snart de fyllt tolv år oavsett om de genomgått minimikursen eller ej. Dessutom 

följdes inte tolvårsgränsen vid anställning av barn vid industrierna (Henriksson, 1993:59). 

Arbetsdagen var ofta 12 timmar lång, arbetet hårt och farligt, maten dyr och hyrorna höga. Men 

lönerna var så låga att en familj inte kunde leva på en lön, utan hustru och barn arbetade även de 

och bidrog till försörjningen. (Henschen et al., 1979:13). Detta blev på bekostnad av skolgången. 

 
Gifvet är, att då barnet icke får sina behof tillfredsställda i hemmet, så söker det på egen hand sörja för deras 

tillgodoseende. Detta kan ske på mångahanda sätt. Icke så få gå rent af och tigga, ej sällan därtill uppmanade 

af föräldrarna. Sådant tar sig emellertid mindre vackert ut och torde ock mindre löna sig, enär man nu allt mer 

börjar komma till insikt om, att gåfvor till tiggare ofta mera stjälpa än hjälpa. Oftare förekommer därför nu 

tiggeri under skyddande förklädnad, d. ä. tiggeri under förevändningen att sälja blommor, tvål, bref-papper, 

tidningar, cigarrer, dragningslistor vid teaterobligationslotteriet m.m.  (SL nr 4,  år 1895). 

 

När det gäller diskussionen kring huruvida barnarbete skador var bra för barnet eller ej gick 

åsikterna ibland isär. Vissa ansåg att fabriksarbete hindrade barnen från sysslolöshet och 

”ofruktbart kringdrivande på gatorna”. Men folkskoleinspektör Johansson ”uppträdde då med skärpa” 

Barnarbete vore absolut förkastligt: Läkarne hade enstämmigt framhållit faran i hygieniskt hänseende för barn, 

som börja arbeta i osunda fabriker förrän kroppen något stadgatsf, och för skolan såväl som föräldramakten 
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vore det ytterst skadligt för barnet blefve försörjt genom fabriksarbetet. Det blir då i viss grad lösgjordt från 

föräldrainflytande samt lätt nog olydigt och uppstudsigt. Kraftig samverkan mellan arbetsgifvare och 

lärarepersonalen förordades av mötet. (SL nr 50,  år 1899). 

 

Arbete ansågs dessutom ge barnen en slags frihet och självständighet som inte var nyttigt för 

dem. 

 
En af orsakerna till att en del af ungdomen utvecklas i mindre god riktning är att söka uti det hos nutidens 

ungdom allt starkare framträdande frihetsbegäret, deras benägenhet att så fort som möjligt komma på egen 

hand och undandraga sig skolans och föräldrarnas myndighet. Denna benägenhet hos ungdomen motsvaras 

af en orolig sträfvan hos föräldrarna att tidigast möjligt få sina barn ut i arbetsmarknaden, i syfte att barnen 

därigenom skola kunna bidraga till familjens underhåll och på samma gång lägga grunden till sin framtida 

utkomst (SL nr 17, år 1894). 

 

Att barnet fick börja arbeta tidigt ansågs dock vara till skada. När gossen fick anställning slutade 

det vanligen med att såväl barn som arbetsgivare blev missnöjda, eftersom pojken inte hade 

tillräckligt med kroppskrafter för att utföra det arbete som krävdes av honom. Detta ledde till att 

pojken slutade, bytte arbetsplats och sedan blev en vad man kallade drivare. Men även de gånger 

då barnet arbetade och fick en inkomst gynnade det knappast familjen, eftersom denna förtjänst 

endast i början gick till familjeförsörjningen. Därefter skulle barnet behålla den för egen räkning 

och spendera den (SL nr 17, år 1894). 

 

Skolk 

Ett annat bekymmer var det omfattande skolket i skolan. De miserabla förhållanden som många 

industriarbetare levde under påverkade i allra högsta grad barnen. Problemet togs bl.a. upp i 

skolinspektörens årsberättelse 1877. Tillsynsmannen hade slagit larm om barnens 

hemförhållanden och det omfattande skolket.  

 
De skolbarn, hvilka göra oss det största bekymret, de som dels skolka skolan och dels under sitt vistande i 

densamma ej vilja foga sig i den ordning, som skolan af dem oundgängligen måste fordra, dessa barn tillhöra i 

regeln sådana hem, uti hvilka det uppfostrande arbetet snarare kan anses vara af nedrifvande än uppbyggande 

natur (SL nr 4, 1895). 
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Utmed landsvägarna mot Östra Eneby i Norrköping hade det byggts upp en mängd eländiga kojor 

där fattiga familjer fick tränga ihop sig. Brist på skor och lång skolväg, sjukdom och vårdslösa hem 

ansåg man var orsaken till skolket (Henriksson, 1993:56-57). 

 

Ligorna 

Ett annat återkommande fenomen som skapade problem i samhället och som diskuterades flitigt 

i Svensk läraretidning var de så kallade ligorna. 
 

Då en gosse slutar skolan, erhåller han ofta plats som s. k. spring-gosse. Öfvervakas han ej noga på en dylik 

plats, stiftar han lätt på gatan bekantskaper, hvilka snart nog gifva honom afsmak för ordnadt arbete. Han 

lämnar sin plats, drifver omkring och tillhör inom kort en »liga» (SL nr 4, år 1895). 

 

Här skriver man om hur för tidigt avslutad skolgång skapar problem med drivande på gatorna 

och hur barn skapar kriminella grupperingar – en slags barn/ungdomskultur där vuxnas 

inflytande saknas. Även detta beskrevs som en konsekvens av industrialiseringen och avsaknaden 

av vuxnas närvaro. 

 

Kulturfaran 

Sandin (2003:230) skriver att de sociala problemen frammanade behovet av att motarbeta 

oönskade och nya kulturyttringar och det fanns en risk att den växande generationen utvecklade 

fel värderingar och ideal genom så kallad smutslitteratur: 

 
Fröken Rosalie Lindgren framhöll bland annat det ofantliga, oftast underskattade inflytande, tidningspressen 

utöfvar i hemmen på såväl föräldrar som barn. Särskildt i de fattigare hemmen, dit den sämre delen af denna 

press i allmänhet hittar, blir nämda inflytande ofta ödesdigert och detta ej minst för barnen. Dessa, i synnerhet 

flickorna, läsa gärna den berättande »skönlitterära» afdelningen, hvars ofta med en nimbus af brott omgifna 

»hjältar» ingalunda utgöra vara föredömen. Läsning af dylikt grumlar de ungas rättskänsla på betänkligaste sätt 

och medför stora vådor i sedligt hänseende. Men för det mesta ha barnen ej tillgång till annan litteratur  

(SL nr 10, år 1896). 

 

Det hotande i litteraturen var att den kunde påverka sedlighetens hos barnet negativt och skapa 

en falsk bild av verkligheten. Denna smutslitteratur var många gånger den enda litteratur som 

arbetarfamiljerna hade tillgång till, ansåg man. Framför allt var det berättelser om hjältar som 

ansågs skadliga – i synnerhet för flickor.  
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Hemmets ansvar 
 

Mycket av debatten Svensk läraretidning kom att handla om arbetarklassens oförmåga att ta sitt ansvar för 

barnen och till grund för denna debatt låg de högre samhällsklassernas värderingar om vad som var en bra 

uppväxtmiljö för barn. 

 
*********************** 

Hemmiljön – en riskfaktor 
 

[…] då vederbörande lärare eller lärarinna tager för kontant hvad som vid efterfrågan i hemmet uppgifves om 

sjukdom eller brist på skodon e. d. såsom orsak till uteblifvandet. En undersökning leder emellertid ej sällan 

till den upptakten, att den för sjukdom eller skobrist anmälde gossen vandrar ute på gator och torg med sina 

tvålar i sin otvättade hand eller med sin cigarrlåda hängande om halsen och en blossande cigarrett i munnen, 

eller att han kanske - efter lyckligt slutad affär - sitter inne på ett kafé framför en kopp kaffe eller en halfva öl. 

Under sina vandringar komma dessutom dylika handelsmän ofta i nära beröring med torgfruarnas varor, och 

de hafva då en synnerlig tur att »hitta» en mängd saker, som ursprungligen legat på dessas bord. Ännu värre 

ställdt hafva de barn, hvilka skaffa sig mat och dryck och slantar och sålunda »lindra sina föräldrars börda» 

genom att »gå ärenden åt ett fruntimmer», hvarmed ej sällan menas att - betjäna en prostituerad  (SL nr 4, år 

1895).  

 

Läraren var den som upptäckte den sociala misären genom hembesök. Det var framför allt 

arbetarfamiljens situation som ansågs problematisk och det var sällan barn från borgarklassen 

som beskrevs som vanartade. Detta berodde, enligt Sundkvist, på anknytningen till folkskolan. 

Familjerna från borgarklassen kunde sända sina barn till allmänna läroverket om de hade problem 

och denna skolform hade ett eget kontrollsystem (Sundkvist, 1994:171). I Svensk läraretidning 

finner man dock detta inlägg: 

 
Så kan fallet äfven med förmögna, ja förnäma hem. Äfven där kunna barnen lida vanvård, åtminstone af 

moralisk sådan, och äfven där kan vanvården leda till vanart och därigenom brottslighet (SL, nr 17 år 1894). 

 
Det är den mindre kontrollerade och friare barnuppfostran bland de lägre samhällsklasserna som 

oftast kritiseras. Detta ansågs förklara dessa klassers omoral, kriminalitet och fattigdom (Sandin, 

2002). Denna syn på underklassens oförmögenhet till föräldraskap beskrevs redan under 1700-

1800-talet och hade sina utgångspunkter i de högre samhällsklassernas värderingar om vad som 

utgjorde en god miljö för barnen (Sandin, 1986:228). Arbetande föräldrar, framför allt mödrar, 

ansågs vara frånvarande föräldrar, vilket det ofta också var. Familjen skulle vara en känslomässig 

enhet – ingen produktionsenhet. Mödrarna förväntades skicka sina barn hela och rena till skolan 
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och fäderna skulle vara de som försörjde familjen. Vikten av barnets beroende av en vårdande 

mor och en försörjande far betonades. I den ideala familjen arbetade varken kvinnan eller barnen. 

De skulle räddas från att vara nyttiga. Denna moderskapsideologi var något som Ellen Key med att 

skapa (Sandin, 2003:228229). 

Samtidigt var kvinnor billig arbetskraft eftersom de tvingades arbeta för hälften av 

männens löner. Många kvinnor var dessutom änkor eller ogifta (Henschen et al., 1979:13). Dessa 

kvinnor var tvungna att arbeta hårt för sin överlevnad. För att tillgodose de arbetande kvinnornas 

behov av barntillsyn började så kallade barnkrubbor successivt utvecklas från mitten av 1800-

talet. Där kunde de som var medellösa lämna sina barn. Men barnkrubborna hade ingen 

möjlighet att erbjuda någon pedagogisk verksamhet utan fungerade mer som förvaring och det 

var bara en liten del av de arbetande kvinnornas barn som fick plats på dessa (Henschen et al., 

1979:29). 

Nya familjekonstellationer kom att utvecklas i och med industrialiseringen och skilsmässor 

och nya familjebildningar diskuterades som en bakgrund till vissa barns problem. Det är återigen 

framför allt modern som framställs orsak, då hon inte lever upp modersidealet: 

 
 

 I många fall inträffar det, att barnet har följt med hustrun såsom »hemgift» i äktenskapet och där blifvit ett 

trätofrö. Här tager vanligen modern till det yttersta sitt barn i försvar gent emot sin man och skolan. Barnets 

uppfattning af rätt och sanning blir härigenom alldeles snedvriden, och barnet finner tillvaron både i hemmet 

och skolan så plågsam, att det flyr från dem, och gatan blir dess käraste tillflyktsort.  

I andra fall visar sig modern fullkomligt oduglig att fullgöra sina plikter som husmoder, och den i hemmet 

rådande liknöjdheten och slappheten sätter sin tydliga prägel på barnen. De blifva ofta slafvar under 

viljestarkare naturer, lockas af dessa lätt till förbrytelser och kunna sedan knappast bringas att inse det 

brottsliga i sitt handlingssätt. […] Hemmets hufvudperson är husmodern. Men ofta gör hon i högsta ringa 

mån skäl för det namnet. Framför allt i storstäder och andra industricentra (SL nr 17, år 1894). 

 

Här kommer Ellen Keys moderskapsideologi in om hur barnet är beroende av en försörjande far 

och en vårdande mor. En annan diskussion som återkom var att man behövde arbeta för en 

samstämmighet mellan hem och skola: 
 

Hemmen bör reformeras i afseende på barnens vård och behandling.[…]Kommer skolan tillrätta med det 

äldsta barnet i en familj, så är därmed mycket vunnet. Ej nog med att detta barn utöfvar ett stort inflytande på 

sina yngre syskon, af det samma beror i väsentlig mån, huru dess föräldrar för framtiden komma att ställa sig 

gent emot skolan (SL nr 10, 1896).  
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Inrättandet av reformerade fängelser och anstalter för unga brottslingar, vars syfte var att få de 

intagna att utvecklas till normaliserade medborgare, räckte inte ansåg man. Man behövde 

uppmärksamma de barn som levde i en miljö som utgjorde en risk för att ett vanartat beteende 

skulle utvecklas.  Det fanns en utbredd tro på att dåliga sidor hos barnet växte med deras ålder 

och därför skulle de hejdas i tid. ”Gossen djurplågare – mannen mördare”! (Henschen et al., 1979:59). 

 
Skall man kunna vänta sig någon verklig förbättring, så får ingripandet uppenbarligen icke uppskjutas till den 

ålder, då det vilsekomna barnets sinnesart blifvit till den grad utpräglad, att en inre omgestaltning af dess 

känslo- och viljelif samt dess sedliga föreställningar måste stöta på nästan oöfver-vinneliga svårigheter. En 

omgestaltning af sådant slag - den enda fullt betryggande - torde vara så godt som otänkbar, så vida man ej 

redan vid de första stegen på vanartens väg tager den unge om hand och försätter honom under sådana 

lefnadsförhållanden, att en utveckling i god riktning därigenom blifver möjlig. Det gäller på detta område 

liksom på andra - ja mer än på de flesta - att det är lättare och bättre att förekomma sjukdomen än att bota 

densamma. Det är därför icke nog, att man i våra fängelser söker vårda sig om de vuxna förbrytarne och 

hindra deras återfall i brott. Det är icke heller nog, att man genom de minderåriga brottslingarnes afskiljande i 

enkom för dem inrättade anstalter söker förbättra och om möjligt göra dem till laglydiga samhällsmedlemmar. 

Fast mer måste bemödandena i främsta rummet rikta sig på det målet att i tid förekomma det onda genom 

beredande af lämplig uppfostran åt sådana barn, hyilka väl ej äro dömda brottslingar, men genom sin vanart 

stå nära brottslighetens gräns, äfven som åt sådana, hyilka visserligen ännu ej äro vanartade men genom 

försummelse och sedlig vanvård från föräldrarnas eller målsmännens sida löpa största fara att blifva det (SL, 

nr 12, 1896). 

 

Det gällde att arbeta förebyggande genom att ge barnen lämplig uppfostran, samt skydda barnen 

från föräldrarnas vanvård. Likaså ansåg man att problemet ofta uppmärksammades för sent: 

 
Hjälpen kommer för sent. Redan då barnet visar tydliga tecken till vanart, redan då det utan giltig orsak 

upprepade gånger uteblifver från skolans undervisning blott för att drifva sysslolöst omkring - då det blifvit 

uppenbart, att barnets föräldrar sakna herravälde öfver detsamma eller äro oförmögna att gifva sitt barn en 

uppfostran, som bevarar det från att råka in på brottets väg, är rätta tiden att gripa in. - »Rädda barnet, och du 

skall ej hafva den fullväxte att vårda eller straffa.» ( SL nr 9, år 1895).  

 

Fosterhem och änglamakerskor 

I vissa fall fanns ingen av de biologiska föräldrarna finns närvarande i barnens liv och barnen 

placerats i fosterhem. 
 

Många barn sakna alldeles ett hem eller hafva så att säga endast ett halft sådant, enär båda föräldrarna eller 

modern eller fadern äro borta, vare sig de nu äro döda eller i fängelset eller i dårhuset eller fattighuset e. d. 

Somliga äro barnhusbarn, som icke ens bära sina föräldrars namn, än mindre åtnjuta deras personliga vård. De 

 27



kunna visserligen ha s. k. fosterföräldrar, och dessa torde ej sällan verkligen bjuda till att vara dem i faders och 

moders ställe, men lika ofta torde det ock hända, att förhållandet mellan fosterföräldrar och fosterbarn är 

nästan uteslutande ekonomiskt. I åtskilliga delar af vårt land härskar ännu den seden, att föräldralösa barn rent 

af bortauktioneras till den minst fordrande spekulanten på deras späda arbetskraft, och tydligt är, att man 

under sådana omständigheter ingalunda kan hos fosterhemmen förutsätta den kroppsliga och framför allt den 

andliga omvårdnad, som ett fattigt barn behöfver för att ej råka in på afvägar (SL nr 17, år 1894). 

 

Barn betraktades som billig arbetskraft och kunde auktioneras ut till den som ville ha minst betalt, 

vilket företrädesvis tidigare gällt pojkar. Flickor adopterades istället bort. Runt det förra 

sekelskiftet skedde en vändning och den nya barndomssynen gjorde att det blev flickorna som 

blev symbolen för barndomen. Sandin hänvisar till Astrid Lindgrens bok Rasmus på luffen, där 

det är flickorna med lockigt hår som företrädesvis blir valda för adoption av barnlösa par. Hade 

handlingen utspelat sig några årtionden tidigare hade snarare varit Rasmus som först adopterades, 

då han hade kunnat utnyttjas som dräng (Sandin, 2003:222-223). Orsaken till att många föräldrar 

inte kunde behålla sina barn var fattigdomen och avsaknaden av tillsyn. I de flesta fall handlade 

det om den ogifta moderns barn. Av de utomäktenskapliga barnen i städerna i Sverige var det år 

1895 enbart 17 % som vårdades av sina biologiska mödrar. Männen hade inte något större ansvar 

och kunde genom ed i rättegång svära sig fria från faderskapet (Henschen et al., 1979:47-49). De 

oäkta barnens antal ökade när samhället industrialiserades och människor flyttade in till städerna. 

Detta leder till en ny slags familjebildning – den ensamstående modern: 

 
Ett stort antal barn hafva visserligen sina föräldrar i lifvet men äro födda utom äktenskapet och af denna 

anledning vanvårdade. Fadern är t. ex. afviker  eller vill icke kännas vid sitt barn och kan måhända endast med 

lagens hjälp tvingas att nödtorfteligen bidraga till dess underhåll. I sådana fall blir ett barns sedliga lif ofta 

anfrätt ända ifrån själfva rotämnet, ty det första intryck, som det får af sina naturliga auktoriteter, är ju ej sällan 

det, att de hjärtligen hata och förakta hvarandra. Äfven om så ej skulle vara fallet, måste dess tidigaste 

utveckling ofta blifva försummad. Den ogifta modern är nästan alltid för sitt uppehälle beroende af hvad hon 

personligen kan förvärfva. Hon tar därför tjänst som amma eller skaffar sig anställning i någon affär eller  

någon fabrik. Att ägna barnet någon vård är henne under sådana omständigheter naturligtvis omöjligt; det är 

henne till hinder, och hon ackorderar därför bort det för några kronor i månaden till någon kvinna, som har 

till yrke eller åtminstone till binäring att vanvårda andras barn på samma gång som hon vanvårdar sina egna. 

Understundom är vanvården så grof och dess slutliga verkan så litet stridande mot moderns innersta önskan, 

att den ej utan skäl kan betecknas som ett småningom skeende barnamord eller - såsom den vedertagna 

tekniska termen för dylikt geschäft lyder som ett »änglamakeri». Det är ej svårt att föreställa sig, hvilken bördig 

jordmån för moraliskt ogräs de barns sinnen skola utgöra, hvilka på sådant sätt blifvit öfvergifna af sin moder, 

och hvilkas lifskraft dock är seg nog för att låta dem öfverlefva följderna af en dylik »vård (SL nr 17, år 1894). 
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Här framställs den ensamstående modern mer som ett offer för omständigheterna; hon kan 

omöjligen ta hand om sitt barn samtidigt som hon är ensam försörjare. Samtidigt ser hon barnet 

som ett hinder och kan till och med tänka sig att lämna bort det till så kallade änglamakerskor - hon 

blir till och med indirekt skyldig till mord på sitt eget barn. Enligt artikeln utvecklar ett barn som 

växer upp i en sådan miljö ett sinne som kan liknas vid en ”bördig jordmån för moraliskt ogräs”, för 

att över huvud taget överleva med utvecklandet av ett brottsligt beteende som följd. 

 
De hafva blifvit försummade och vanvårdade, vanvården har ledt till vanart, och vanarten har slutligen tagit 

sig uttryck i brottslighet (SL nr 17, år 1894). 

 

Mödrarna fick många gånger utackordera barnen till fosterhem och ibland till och med tvingas 

lämna bort dem mot en summa pengar till så kallade änglamakerskor. Dessa kvinnor tog emot 

spädbarn som fosterbarn och genom vanvård förpassades de till ett bättre liv - de blev ”änglar”.  

Alla fosterhem var dock inte dåliga och många arbetarkvinnor försörjde sig på att ta hand om 

andras barn. Denna verksamhet blev så omfattande att man började tala om fosterbarnsindustri. 

Fostermödrarna tillhörde vanligen de allra fattigaste. Det betydde att vid sekelskiftet rådde 

förhållandet att många på grund av fattigdom inte kunde behålla sina egna barn, medan andra 

fattiga tog hand om dessa barn för att få en inkomst (Henschen et al., 1979:49-51). De familjer 

som ekonomiskt hade möjlighet att ge dessa barn en bättre uppväxt, tycktes inte ha haft något 

intresse av att ta sig an fosterbarn. 

 

Ansvaret för barnets fostran – en förändrad styrningspraktik 

Under 1800-talet utvecklades skolväsendet så att det i centrala delar påtog sig den fostraruppgift 

som tidigare legat på familjen. Skolan betraktades som ett medel att motverka konsekvenserna av 

familjers bristande sedlighet och oförmåga att undervisa sina barn (Svedin, 1986:211). 

Just barnuppfostran är ett tydligt exempel på en förändrad styrningspraktik (Johansson, 2007:33). 

Från att barnuppfostran i jordbrukssamhället till största delen sköttes av familjen kom nu staten i 

och med lagstiftningen att få allt större roll. Barns välfärd och uppförande blev nu en offentlig 

angelägenhet och inte endast en privatsak för föräldrarna (Sandin , 2003:231). 
 

Hr Fridtjuv Berg påvisade, hvad som kunde göras för landet i dess helhet i afseende på de vanartade och i 

sedligt afseende försummade barnen. Han erinrade om de vid årets riksdag väckta motionerna i syfte att 

bereda sådana barn lämplig vård och uppfostran. Staten kunde här gripa in dels genom lagstiftningsåtgärder 

och inspektion, dels genom beviljande af anslag. En af behofvet påkallad lagstiftningsåtgärd vore t.ex. 

åvägabringandet af bestämmelser rörande föräldrars målsmansrätt i vissa fall, åsyftande att bereda samhället 
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tillfälle att bättre och kraftigare, än nu sker, kunna gripa in för att rädda barn, som kommit på afvägar. 

Genom anslag borde staten i eget intresse kraftigt understödja de räddnings-och förbättringsanstalter, som 

redan finnas, samt bidraga till upprättande af nya sådana (SL nr 10, år 1896). 

 

I denna artikel syns denna förändrade styrningspraktik, där samhällets institutioner ges större 

makt och inflytande över barnet och därmed familjen. Den biopolitiska interventionen, dvs. 

makten som riktades mot livsföringen, gjorde att familjen kom att öppnas för reglering och 

familjen fick en roll som en länk mellan stat och individerna (Hermann, 2004:95).  

 

 

Synen på barnet 
 

Synen på barnet och barndomen kom att förändras vid denna tid. Medelklassen var med och skapade en bild av 

den ideala barndomen och det var den som de vanartade barnen bröt emot.  

 

*********************** 

Den goda barndomen 

I debatten kring det förra sekelskiftet är det framför allt uppluckring av den ideala familjebilden, 

där barnet är beroende av sina föräldrars beskydd och påverkan, som i förlängningen ansågs vara 

ett hot mot den goda samhällsutvecklingen.  

 
Ju mera föräldrarna af en eller annan orsak dragas bort från hemmen och barnen, desto mera slappas 

naturligen hos dessa senare känslan af samhörighet med föräldrahemmet och alstras däremot brådmogenhet, 

själfrådighet och sträfvan efter frigörelse från föräldramaktens auktoritet. Och om känslan för 

föräldraauktoriteten - den ursprungligaste och för barnet mest naturliga formen af auktoritet - är undergräfd, 

och om, såsom ej sällan är fallet, därtill kommer, att föräldrarna genom i barnens närvaro öppet uttaladt förakt 

för gudomlig och samhällelig ordning kraftigt bidraga att i de ungas sinnen utrota den känsla af pietet, hvarpå 

föräldrarnas egen myndighet ytterst måste hvila, så kan det ej heller väntas, att vare sig religionens, skolans 

eller samhällets auktoritet skall kunna hos barnet göra sig gällande. Erfarenheten visar ock, hurusom, när 

hemmet blir maktlöst gent emot barnen, detta har till följd, att barnen förlora sin mottaglighet för religiös 

påverkan, att skolans makt öppet trotsas och att respekten för samhällets straffande myndighet förringas (SL 

nr 50, år 1899). 

 

I ovanstående artikel menar man att föräldrarna påverkar barnen negativt genom ”förakt för 

gudomlig och samhällelig ordning” och detta bidrog till barnens uppförandeproblem. 
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Enligt Sundkvist skapas föreställningen av en bra barndom i interaktionen mellan vuxna 

och barn och mellan institutioner och barn och de har sett olika ut i olika tidsepoker (Sundkvist, 

1994:13). Vid tiden kring sekelskiftet 1900 beskrev lärare och präster barndomen som en tid för 

lek och lärande. Barnet borde stå under vuxenvärldens kontroll och dess plats var hemmet 

tillsammans med mor och far eller i skolan (Sundkvist, 1994:238). Föreställningen om den goda 

barndomen spreds t.ex. via läseböcker och tidskrifter för barn (Sundkvist, 1994:55). Det är den 

respektabla människan som finns representerad i skolans läseböcker och den icke respektabla 

klandras eller förbigås med tystnad (Båtshake, 2006:80). 

Förhållningssättet till såväl skola som barndom skilde sig stort mellan medelklassen och 

arbetarklassen. För medelklassen var utbildning ett sätt att upprätthålla och förbättra sin sociala 

status – en satsning på barnen var en satsning på framtiden. Barnen var en känslomässig tillgång 

men de var även en kostnad. En borgerlig idealfamilj bestod sålunda av mor och far och högst 

två eller tre barn (Sandin, 2003:227). Arbetarklassens sociala och ekonomiska situation såg helt 

annorlunda ut och gjorde att deras barn istället fick bidra till försörjningen och snabbt bli vuxna. 

I debatten kring det förra sekelskiftet formulerades en ny syn på vad barndomen skulle stå 

för. Man ville skapa en slags sörgårdsidyll åt alla barn där det varken rådde klassmotsättningar 

eller sociala problem. Barn skulle ges utrymmer för lek och ordnad skolgång och kraven på en 

framtidsinriktad uppfostran tydliggjordes alltmer (Sandin, 2003:222). I Svensk lärartidning kan 

man följa hur problemet med avsaknaden av en riktig barndom diskuterades och i denna artikel 

kan man ana hur skribenten önskade att man skulle utgå från kunskapen om barn vid hanteringen 

av barns problem. 

 
En nödvändig beståndsdel af hvarje sundt barns normala lif är munterhet och lek. Barndomen är nöjets ålder, 

och i synnerhet pojkar äro af naturen begifna på upptåg i samverkan med hvarandra. Huru tillfredsställes nu 

på ett sundt och oskyldigt sätt detta behof? Hvar i våra storstäder har man anordnat lekfält för folkskolans 

gossar och sörjt för att de där hafva tillsyn och ledning? I de flesta fall måste nog å en sådan fråga svaras, att 

tillsyn och ledning saknas, samt att ifrågavarande barns enda lekfält äro torg och gator, portgångar och 

gränder (SL nr 4, år 1895). 

 

För att komma till rätta med barn som drev omkring behövde samhället se till att de t.ex. gavs 

möjlighet till lek men i närvaro av vuxna. Sandin skriver att när borgerligheten i Norrköping 

klagade över att barnen inte hade någon barndom, visade det sig att det de egentligen reagerade 

mot att barnen gjorde det barn skulle göra – leka, gå på bio eller cirkus. Problemet var att de 

gjorde det utan de vuxnas närvaro. Enligt det rådande barndomsidealet skulle barndomen och 

dess glädjeämnen vara något som skulle komma barnen till del, men enbart genom de vuxna 

(Sandin, 2002). Offentliga nöjen var något som ansågs kunna ha en dålig inverkan på barnen. 
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[…]s. k. offentliga nöjen borde icke af samhället tolereras, enär de verka högst fördärf bringande på de unga 

(SL nr 10, år 1896). 

 

Denna kulturkonsumtion ansåg man kunde få negativa konsekvenser:  

 
Nästan utan undantag kunna yttringarna af ungdomens vanart ledas tillbaka till två af människans 

grunddrifter: lusten att njuta och driften att vara fri. Den förra vill gärna utmynna i njutningslystnadens finare 

eller gröfre former, den senare i slyngel- och slynperiodens auktoritetsförakt. (SL nr 17, år 1898). 

 

Kulturkonsumtionen ledde till en oönskad känsla av frihet och oberoende hos det uppväxande 

släktet, ansåg man, och barnen fick inte förloras genom självständig kultur som låg utanför det 

etablerade samhället. Detta visar att 1900-talets historia bygger på en professionalisering av 

omhändertagandet av barn. Den grundades på idén att samhällets och statens stöd behövdes som 

garant för den goda barndomen (Sandin, 2003:230-231). 

 

De vanartade barnens inflytande 

En annan återkommande förklaring till att problemen med de vanartade barnen ökade var dessa 

barns inflytande på andra barn: 

 
Om dåliga kamraters inflytande gifva polismyndigheternas anteckningar rörande de för gröfre förseelser 

anklagade gossarne talande vittnesbörd. Exempel anfördes därpå, huru en enda gosse förledt icke mindre än 

elfva andra till stöld. Likaså anfördes följande synnerligen slående exempel på, huru redlöst ett helt samhälle 

som Stockholm kan stå gent emot en tioårig gynnare, då denne riktigt vill visa, hvad han duger till i okynne. 

Gossen J., tio år gammal, gripes för inbrott tillsammans med en äldre gosse i maj 1894; dömes att intagas på 

uppfostringsanstalt. Domen kan dock ej verkställas, enär ingen plats på uppfostringsanstalt kan för honom 

erhållas. I juli är han tillsammans med en annan kamrat åter fast och erhåller samma dom. I augusti kommer 

han åter med ännu en annan i sällskap och dömes nu till Hall. I september står han åter inkallad, nu ensam. 

Rådhusrätten resolverar, »att som han redan tre gånger är dömd att på uppfostringsanstalt intagas, får det 

därvid bero». Första dagarna i november är han åter inne med en i sällskap; dom såsom förut. Åtta dagar 

senare är han ånyo fast, och i januari detta år kommer han ännu en gång åter, nu med tvänne kamrater. Under 

hela denna tid hade sålunda myndigheterna gentemot den lille fräcke brottslingen stått fullkomligt vanmäktiga 

(SL nr 4, år 1895). 

 

Här beskrivs den vanmakt samhällets institutioner upplever när deras insatser inte hjälper. 

Däremot skriver man ingenting om huruvida några andra samhällsinsatser skulle kunna göras när 
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det man gjort inte ger önskad effekt. Det är snarare så att ”den lille fräcke brottslingen” framhålls som 

den som inte inser sitt problem.  

 

 

Institutionens/samhällets roll 
 

Kring det förra sekelskiftet skedde en förändring när det gällde synen på fostransansvaret för barnen. Från att ha 

varit en familjeangelägenhet kom fostran istället att bli en samhällsangelägenhet. 

 
*********************** 

Fostransansvaret 

Enligt 1842 års skolstadga varnades föräldrar som inte skötte skolgångsskyldigheten. Prästerna 

skulle först varna och hjälpte inte det skulle kyrkorådet utfärda en varning. Hände fortfarande 

ingenting kunde barnen avskiljas från hemmet. Även försumliga föräldrar kunde förlora sina barn 

(Sundkvist, 1994:39). Det fanns ett slags släktskap mellan läraren och prästen i frågan om 

kunskap och handhavandet av barnens själ, vilja och inre liv (Hermann, 2004:100). 
 

Frågar man nu efter botemedlet mot det onda, så synes svaret ligga i öppen dag: »Gif alla barn goda hem!» Så 

gestaltar sig väl frågan teoretiskt taget, men i praktiken torde nog en sådan förändring vara omöjlig att 

åstadkomma. Här måste man bygga på verkligheten sådan den är. Enligt gällande förordningar åligger det 

bland annat kyrkorådet att »upptaga frågor om vårdslösad barnauppfostran». Hafva verkligen våra kyrkoråd 

fullgjort de kraf, som lagen i detta afseende ställer på dem? Om så ej är fallet, må man då söka verka för en 

förbättring härutinnan (SL, nr 4 år 1895). 

 
Utifrån Michel Foucaults teorier om grunden för ett välfärdssamhälle kan man säga att den 

moderna disciplinära maktutövningen har samhället och individerna själva som mål; deras 

välfärd, deras uppväxt, hälsa och moraliska tillstånd. När någon bryter mot de rådande normerna 

förvisas han eller hon inte från samhället som en permanent lösning, utan målet är istället att 

genom disciplin bota beteendet så att individen blir nyttig, effektiv och lydig (Hermann, 2004:89-

90). Rent konkret ledde detta till att man började ändra läroplanerna, avlusa barnen och skärpa 

kontrollen över frånvaro. Fattiga och hungriga barn stod på skolmyndighetens dagordning i 

samarbete med filantropin. Man utvecklade förebyggande hälsovård, skolmåltider, hälsobad, 

avlusning och verksamhet under barnens fria tid som arbetsstugor, läxläsningshem, ordnad fritids 

lek och skollovskolonier. De insatser man gjorde dokumenterades så man skulle kunna bevisa att 
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insatserna hjälpte. Genom t.ex. vägning och mätning vid sommarvistelserna vid kolonierna fick 

man underlag för en beskrivning av det normala barnets fysiska utveckling (Sandin, 2003:228). Just 

samhällets ansvar för de vanartade barnen, diskuterades livligt i Svensk läraretidning och i 

nedanstående artikel betonas vikten av samarbete mellan olika myndigheter, men även att 

allmänheten måste ta sitt ansvar för den uppväxande generationen.  

 
I afseende på ungdomens uppförande ute torde någon väsentlig förbättring kunna vinnas endast genom 

förtroendefullt samarbete mellan skolan, hemmen, ordningsmakten och den stora allmänheten, ett samarbete, 

som måste äga sin grund i verklig solidaritetskänsla hos samhällets medlemmar, då det gäller ungdomens 

uppfostran (SL nr 14, år 1896). 

 

År 1900 hade Stockholm 300 000 invånare och mer än 85 % var lönearbetare. Av dem var 30 000 

barn under 7 år och ca 30 000 var skolbarn. Majoriteten av dessa lämnades utan någon vuxens 

tillsyn medan föräldrarna arbetade (Henschen et al., 1979:20).  

De problem som vissa barn skapade för skolan vid det förra sekelskiftet var inte isolerade 

just till skolsituation. I Svensk läraretidning är det snarare så att dessa barn diskuteras utifrån ett 

större samhällsperspektiv: 

 
En ytterligare orsak till den sedliga förvildningen är bristande tillsyn. I många fall måste båda föräldrarna 

under arbetet för det dagliga brödet lämna sina barn ensamma. Dessa komma att växa upp så att säga på 

gatan, utan tillsyn och moralisk omvårdnad (SL nr 17, år 1894). 

 

Lärarna som samhällsfostrare 

Lärarna deltog engagerat i diskussionen om hur brott bland unga ska förebyggas och bakgrunden 

till att vissa barn utvecklar vanart. Framför allt ville man betona skolans oskuld till problemen. 

 
 

Orsakerna till denna sorgliga företeelse bland ungdomen ligga säkerligen ej hos folkskolan utan äro 

tvifvelsutan att söka i den omgifning och i de förhållanden, i hvilka barnet växt upp - i den missriktning 

barnets lif från början fått, och hvilken missriktning under barnets uppväxt allt mer utvecklas i ett hem, där 

fattigdom, andlig slöhet och sedeslöshet ofta förena sig om att nedrifva, hvad skolan bygger upp. I många fall 

besöker ett dylikt barn icke alls eller ock ytterst oordentligt någon skola (SL nr 9, år 1895). 

 

Visionen om en skola för alla där olika samhällsgrupper utbildas tillsammans blev svår att leva 

upp till när barnens olika sociala situation kommer fram i ljuset och lärarens uppdrag kompliceras 

av den nu mer heterogena gruppen barn som ska undervisas. Kraven på en bottenskola 
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formulerades av medelklassen. Det hade blivit allt dyrare att skicka barnen till privat undervisning 

och att välja billigare undervisning var ett sätt att reducera kostnaderna för barnen. Skillnaden 

mellan barndomsvärldar blev påtagligt dramatisk när hungriga och sjuka barn skulle sitta sida vid 

sida med barn med vattenkammat hår. Folkskollärarna utvecklades till en alltmer professionell 

yrkeskår i och med statushöjningen när även de högre samhällsklassernas barn började i 

folkskolan. Det var inte bara motståndet till att gå till skolan bland arbetarbarnen och 

konflikterna med hemmen som syntes utan även barnens andra brister. Sjukdomar, avvikelse av 

fysisk, psykisk och moralisk karaktär blev påtaglig. Skolans uppgift att vara en skola för alla barn 

var inte alldeles enkel att genomföra i realiteten (Sandin, 2003:227). Det är lärarna som ser och 

upplever problemen och det är därmed deras uppgift att se till att något görs: 

 

Ingen känner dessa sorgliga förhållanden bättre än läraren. Här är i tillfälle att nästan dagligen se, hvilken 

skada dessa barns onda exempel åstadkommer bland kamraterna i skolan. Ett bland de största hindren för 

folkskolearbetets lugna och jämna fortgång utgöra just dessa sedligt vilsekomna barn, öfver hvilka en så 

allmän klagan höres, och hvilka bereda samhället så mycket bekymmer och så stor förargelse. De utgöra ett 

ogräs, som hotar att förkväfva den goda säden, de äro smittofrön, som neutralisera skolans arbete. Likasom 

man för samhällets bevarande i sanitärt hänseende bygger epidemisjukhus och i dessa afsondrar af smittosam 

sjukdom angripna personer från de friska, så måste man ock skilja dessa moraliskt sjuka barn från beröring 

med de moraliskt helbrägda, på det att icke »det skabbiga fåret må smitta hela hjorden» (SL nr 9, år 1895). 

 

Liknelsen mellan skabbiga får och stökiga elever, gör att man lätt använder ett anakronistiskt 

tänkande och för in ord och uttryck i den betydelse de har idag. Men läser man texten noggrant, 

upptäcker man att man beskriver barnen som ”sedligt vilsekomna” och ”moraliskt sjuka”.  Sjukdomar 

var något man kunde försöka bota och man drar paralleller mellan epidemisjukhus och barn som 

inte inordnar sig efter skolans regler. Man oroar sig för att den goda intentionen med en 

utbildning för alla kan leda till att det oacceptabla beteendet sprids bland fler barn och därmed 

skulle uppbyggnaden av det goda samhället misslyckas. Underförstått förstår man att det var 

stökigt i skolan. Lärarna redde inte ut situationen och kunde inte hantera dessa barn – man 

behövde medicinsk expertishjälp. Angående detta skriver Rose att den liberala politiska 

styrningen är omedelbart knuten till expertisens auktoritet (Rose, 1995:50). Skolan stod inte 

enbart för utbildning och fostran utan agerade även som social myndighet.  

Den sociala kontrollen och styrningen av medborgarna skedde alltså utifrån och med hjälp 

av skolan. Det var skolans män och kvinnor som diskuterade lösningar på samhällsproblemen, 

det var de som kom med nya lagförslag och det var de som såg till att de vanartade barnen 

skickades till t.ex. uppfostringsanstalter eller skyddshem.  

 35



Under 1888 upptogs frågan till ny diskussion inom samma förening, hvarvid ännu kraftigare betonades 

nödvändigheten af de vanartade barnens skiljande från de öfriga, på det de genom enkom för dem lämpad 

uppfostran skulle kunna danas till goda och nyttiga samhällsmedlemmar (SL nr 12, år 1896). 

 

Utvecklingen av välfärdsstaten är beroende av olika redskap och exempel på sådana redskap är 

skolor/utbildning, den domesticerade familjen, sinnessjukhus och reformfängelser. Syftet med 

inrättandet av dessa är att skapa individer som kan utvecklas till att styra sig själva (Rose, 

1995:50). Ett medel för att uppnå detta mål var att barnen fullgjorde sin skolplikt: 

 
Såsom det främsta botemedlet mot det onda vill jag alltså sätta: hindra barnet att i förtid lämna skolan! För 

barnen vore detta till afgjordt gagn. De skulle då träda ut till lifvets arbete bättre rustade, mera utvecklade till 

enbåde kropp och själ och med större motståndskraft mot »vänners» lockelser. De skulle därför hafva lättare 

att vinna en god anställning och större förmåga att sköta densamma till arbetsgifvarensbelåtenhet (SL nr 49, år 

1895). 

 

En utbildning skulle sålunda ge en bra grund att stå på inför arbetslivet, men även stärka själen 

hos barnen så att de stod emot negativ påverkan utifrån. Att lära sig läsa och skriva var ett annat 

viktigt instrument för att skapa lydiga och skötsamma samhällsmedborgare som via skriften 

kunde ta del av samhället (Båtshake, 2007:40). 

Foucault använder sig av begreppet styrningsmentalitet när han visar över tid hur det moderna 

samhället utvecklade ett styrningstänkande. Den handlar om ett tänkande om samhället och om 

individen som tar sig i uttryck genom hur samhället ska styras mot ett säkrare och tryggare 

samhälle (Johansson, 2007:27). Som en konsekvens av detta fick skolan en allt tydligare roll som 

fostrare genom samhällsutvecklingen, vilket går att följa i debatten: 

 

Folkskolan kan motarbeta den sedliga förvildningen bland ungdomen endast i den mån, hennes verksamhet 

blifver i sann mening uppfostrande. Läraren måste därför som främsta mål för sitt arbete sätta barnens 

uppfostran, ej meddelande af kunskaper. I öfverensstämmelse härmed måste undervisningen,präglad af kärlek 

till barnen, hafva till hufvudsyfte att utveckla och gifva god riktning åt deras föreställnings-, känslo- och viljelif 

och så bidraga till bildandet af goda karaktärer. Synnerlig uppmärksamhet bör ägnas de i fysiskt och moraliskt 

afseende vanvårdade barnen. Betydelsen af slöjd, gymnastik och lek må tillbörligt beaktas (SL nr 14, år 1896). 

 

Det intressanta i denna artikel är betoningen av lärarens roll som fostrare och där förmedlandet 

av teoretisk kunskap bör komma i andra hand. Likaså talas om betydelsen av de praktiska 

skolämnena. Hela människan och alla sinnen ska utvecklas. Men även själen hos barnet ansågs nu 

viktig. Hermann hänvisar till ett cirkulär från år 1900 som ofta citerades där det står att 

religionsundervisningen ska ”uppfostra den religiösa känslan till en livsmakt, som ger det sedliga livet kraft” 
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och att historieundervisningen skulle ”hjälpa fram en sund och kraftfull fantasi i förbindelse med en varm 

och levande känsla, speciellt för folk och land” (Hermann, 2004:100). Skolans roll var sålunda inte enbart 

kunskapsförmedlande utan den skulle även ägna sig åt barnens själ, vilja och inre liv. Lärarens och 

prästens släktskap markerades härmed: 
 

Bland de positiva medlen vi i främsta rummet sätta evangelium och i det andra lärarens personliga inflytande 

(SL nr 10, 1896). 

 

I denna artikel kommer till och med en andlig påverkan före lärarens personliga inflytande. 

 

Relationen skola – kriminalvård  

Om man i enlighet med Foucault utgår från att en skola, ett fängelse och ett sjukhus styr 

beteendet med hjälp av ungefär samma disciplinära principer, kan man säga att samtliga dessa 

institutioners disciplinering bygger på grundliga undersökningar och analyser av individerna 

(Hermann, Gytz Olesen & Möller Pedersen, 2004:9). I Svensk läraretidning söktes just ofta 

lösningar med hänvisning till kriminalvården. I denna artikel dras en parallell mellan 

kriminalvårdens analyserande av vilka förhållande som legat till grund för brottsligheten och 

skolans skyldighet att studera varför barn utvecklar vanart: 
 

Om fångvårdsmännen, såsom af det nu anförda torde framgå, haft riklig anledning att uppmärksamma de 

förhållanden, i hvilka, brottsligheten bland de minderåriga har sina hufvudsakligaste orsaker, så måste detta 

gifvetvis i ännu högre grad gälla om uppfostrarne, hvilka varit i tillfälle att följa de unga under flera år af deras 

utveckling och att iakttaga de omständigheter, hvilka förnämligast medverkat att gifva denna utveckling dess 

riktning. Af skäl, som motionären antydt, hafva särskildt folkskolans män måst känna sig kraftigt manade att 

påyrka åtgärder, som kunna vara ägnade att rädda de sedligt försummade barnen från undergång samt att 

skydda den stora massan af icke vanartade från moralisk smitta (SL nr 12, år 1896). 

 

Här betonas även vikten av att skydda ”den stora massan” från ”moralisk smitta”. Även här är det lätt 

att hamna i ett anakronistiskt tänkande, men man kan även tolka det som ett uttryck för den 

liberalistiska samhällsutvecklingen med befolknings bästa som mål. 
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Uppfostringsanstalter 

En ny samhällelig moral skapas kring de människor som faller utanför den normativa ramen i och 

med industrialiseringen. Institutionerna i samhället inpräntar moraliska koder hos den fattige för 

att få den svage stark, såväl ekonomiskt som moraliskt. Genom inrättandet av t.ex. 

uppfostringsanstalter och institutioner som skulle fostra bort dryckenskap ville man sända påbud 

till folket i fostrande syfte att här kunde man hamna om man inte följde de normer samhället 

ställt upp (Båtshake, 2006:54). Följande artikel visar att detta inte alltid var så lätt. Vissa barn 

vägrade foga sig efter de samhälleliga normerna, trots samhällets insatser: 

  

En 10 år gammal gosse råkade upprepade gånger i delo med rättvisan för tjufven och annan vanart. Han blef 

indragen för rådhusrätten och dömd att intagas på Hall. Vid hvarje förnyad förseelse upprepades samma 

dom, och gossen lärde sig snart att mottaga densamma med löje. Vid utträdet ur rådhussalen mötes han af 

sina stallbröder, som taga emot honom med ett: »Du blef väl dömd till Hall igen.» - »Ja, men det gör 

detsamma, för där är fullt förut, så att jag får nog bli hemma», lyder svaret. Då samma gosse af en person 

tillfrågades, hvarför han ej ville bättra sig, svarade han: »Jag skall ju i alla fall till Hall.» (SL nr 9, år 1895). 

 

Det fanns en grupp barn som hade stora svårigheter med att anpassa sig till de i samhället 

rådande normer; sådana som drev omkring, stal, begick våldsbrott och prostituerade sig.   

 
De barn, som på grund af föräldrarnas tredska eller af egen genstörighet ej kunna förmås att besöka skolan, 

böra utan prut tagas från föräldrarna och lämnas i andra personers vård. För att undvika dröjsmål på grund af 

sökandet efter lämpligt nytt hem åt dem, är det af nöden, att hufvudstaden erhåller en anstalt, dit sådana barn 

kunna hänvisas, till dess man hinner vidtaga slutliga åtgärder. De verkligt vanartade barnen böra afsöndras 

från folkskolan och i särskilda anstalter erhålla för dem lämpad behandling. Vid utdelande af fattigunderstöd 

borde alltid intyg om barnens ordentliga skolgång företas (SL nr 4, år 1895). 

 

Samhället hade stor makt över dessa barns öden och föräldrarna hade inte mycket att säga till om 

när det gällde tvångsomhändertagande av barnen. Någon sekretess förekom inte heller utan när 

det gällde vanart redovisades myndigheternas beslut i sin helhet i lärarnas tidning. Följande skrevs 

om Bergssprängare C C A Nilssons son Fredrik Vilhelm Nilsson, som på grund av svår vanart 

blev skild från sin far enligt beslut den 23 oktober 1902 och intagen på uppfostringsanstalt: 
 

Öfverstyrelsen såsom barnavårdsnämd för Stockholm hade vid ärendets behandling den 9 mars 1903 dels af 

handlingarna inhämtat, att anledningen till beslutet om ifrågavarande gosses skiljande från fadern och 

intagande å uppfostringsanstalt varit ådagalagd svår vanart, hvilken enligt läkareattest och skrifvelse från 
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vederbörande roteman särskildt tagit sig uttryck genom utöfvande af otukt med minderåriga flickor  (SL nr 27, 

år 1903). 

 

Fadern motsatte sig beslutet men utan resultat: 

 
Detta beslut blef skriftligen klaganden delgifvet och denne afgaf den förklaring, att han ej samtyckte till 

beslutets verkställande,, hvadan öfverstyrelsen underställt detsamma ofverståthållareämbetets pröfning, och 

öfverståthållareämbetet fastställde jämlikt 8 och 9 § i ofvannämda lag öfverstyrelsens ifrågakomna, ämbetets 

pröfning underställda beslut. K. m:t har den 26 juni ej funnit skäl att göra ändring i af verståthållareämbetets 

af bergsprängaren Nilsson öfverklagade utslag (SL nr 27, år 1903). 

 

Det intressanta här är att dessa protokoll förekommer i Svensk läraretidning, vilket visar att under 

tiden kring det förra sekelskiftet hade lärarna och skolan en stor makt över vilka åtgärder som 

sattes in vid problemen kring de vanartade barnen.  

 

Lagstiftningen 

Skolan beskrevs som ett alternativ till en uppväxt i synd och elände på städernas gator och i den 

moraliskt undermåliga familjen. Skolans expansion i städerna kan till stor del förklaras av viljan 

bland de högre samhällsklasserna att skapa ordning i vad de upplevde som oroliga stadsmiljöer. 

Lagstiftningen om barnarbete var snarare i realiteten en förtäckt skollag (Sandin, 2003:225). 

 
Välgörenheten behöfver ordnas, så att icke, såsom nu är fallet, föräldrarna kunna betjäna sig af densamma till 

största skada för barnen. I afseende på skolan bör stadgas, att barnen ej få lämna densamma, innan de 

genomgått ett visst antal kurser. Nu inträffar stundom, att barn få lämna skolan utan att hafva inhämtat ens 

den rimligaste minimikurs. Hade föräldrarne klart för sig, att barnen ej finge befrias från daglig skolgång, förr 

än de inhämtat ett visst kunskapsmått, skulle de med större intresse leda och öfvervaka barnen och deras 

arbete. Skolbetygen böra skaffas större auktorietet. Ungdomens uppförande ute bör bättre öfvervakat och 

ordningsmakten kraftigare gripa in till stävjande af ofog, som, tyvärr, ofta nog af s. k. ligapojkar ostraffadt 

föröfvas. Lumpbodar och pantlåneinrättningar böra ej få mottaga varor af minderåriga. Mycket skulle kunna 

uträttas, men härför fordras intresse samt förmåga att kunna rycka sig lös ur den egoistiska sfären (SL nr 10, 

år 1896). 

 

År 1900 bröt en het debatt ut i Svensk läraretidning nr 15, som handlade om vilken 

samhällsinstitution som skulle ansvara för att de sedligt försummade och vanartade barnen särskildes 

från föräldrahemmet. Fridjuv Berg yrkade att skolrådet skulle ha befogenhet att göra detta, 

medan övriga kommittéledamöter i Tvångsuppfostringskommittén ansåg att skolrådet endast 
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skulle behålla denna rätt när det gällde skolkande barn. Diskussionen handlade om inrättandet av 

en särskild barnavårdsnämnd. Det man kom fram till när det gällde vilka som skulle sitta med i 

denna nämnd sa man följande:  

Vid utseendet af »barnavårdsnämden» åter skulle, med undantag för den själfskrifna skolrådsordföranden, 

valet vara fullständigt fritt. Någon juridiskt bildad ledamot anser kommittén ej i »barnavårdsnämden» 

nödvändig; ej heller finner den behöfligt, att någon plats förbehålles åt den medicinska sakkunskapen, och 

yrkandet att åtminstone en medlem borde vara lärare eller lärarinna af visas sålunda: Hvad angår frågan om 

upplåtande af särskild plats inom barnavårdsnämden åt någon lärare eller eljest i pedagogiska frågor sakkunnig 

person, vill kommittén erinra därom, att kyrkoherden, såsom själfskrifven ordförande i skolrådet, måste 

antagas äga insikt och erfarenhet i dessa frågor. Och då kommittén dessutom med visshet håller före, att 

barnavårdsnämderna från skolans lärare skola kunna påräkna ett synnerligen verksamt och intresseradt 

deltagande i sitt arbete för de ungas räddande och upprättande, torde det kunna med skäl förväntas, att 

lärarekåren skall blifva inom barnavårdsnämderna i ett flertal kommuner representera (SL nr 15, år 1900). 

 

Läraren och prästen tillskrevs därmed en högre auktoritet och kompetens än en juridisk ledamot 

och medicinskt utbildad person, vilket visar lärarens och prästens samhällspositioner vid denna 

tid. När det gällde hur utövandet av lagen skulle ske skrev man angående Tvångs- och 

uppfostringskommitténs nyutkomna betänkande om inrättandet av en barnavårdsnämnd: 

 
Då för denna kommunala uppfostringsmyndighet blifvit anmäldt eller på annat sätt bekant, att något till dess 

område hörande barn blir sedligt försummadt eller är vanartadt, skall dess ordförande anställa noggrann 

undersökning om barnets lefnadsförhållanden och uppförande. Finnes då anledning antaga, att vanarten är 

beroende på sjuklighet till kropp eller själ, skall läkares yttrande härom inhämtas. Till deltagande i 

öfverläggning om anmäldt barn skola kallas det ombud, till hvarskrets barnet hör, samt den lärare eller 

lärarinna, af hvilken det senast åtnjutit undervisning (SL nr 14, år 1900). 

 

Om vanarten gick att härleda till sjuklighet skulle dock en läkare yttra sig i ärendet. Återigen 

betonas dock lärarens auktoritet och expertkunskaper på området. 1902 kom en ny lag som 

handlade om ”sedligt försummade och vanartade barn, samt minderåriga förbrytare”. När hem och skolas 

åtgärder inte räckte till var det barnavårdsnämndernas uppgift att åtgärda problemen (Sundkvist, 

1994:12),  men den gav ingen definition av vad det innebar utan det blev skolrådens och de 

nyinrättade barnavårdsnämndernas sak att avgöra (Sundkvist, 1994:70). 

 
Vi hafva vid mer än ett tillfälle betonat nödvändigheten af att genast kunna skilja de vanartade barnen från 

skolan både för att sålunda hindra dem att locka välartade kamrater på afvägar och på det att deras egen 

uppfostran må kunna handhafvas på det mera kraftiga sätt, som är nödvändigt, om de skola kunna räddas åt 

framtiden och samhället. Att för detta ändamål kräfves en särskild anstalt, ett räddningshem, var ock den 

utväg, hvilken nästan samtliga talare ansågo som den enda säkra  (SL nr 44, år 1899). 
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Man kan tolka denna text som att man hade fokus på fostran av dessa barn. De skulle inte 

straffas genom placering i t.ex. skyddshem, utan vara där tills deras beteende rättats till.  

Det stora antalet fosterhem och avslöjandet av änglamakerskornas verksamhet, bidrog även 

det till lagens stiftande och nu ökade kontrollen av fosterhemmen. Arbetarrörelsen å sin sida 

menade att det var viktigt att påvisa att inte arbetarna var dåliga och ansvarslösa föräldrar, utan 

det var samhällsstrukturen som tvingade fram denna företeelse (Henschen et al., 1979:54). 

Maria Sundkvist hänvisar i sin avhandling (Sundkvist, 1994:15) till Tore Stang Dahls 

forskning, som menar att lagstiftningen 1902 var en följd av att allt fler barn från varierande 

familjeförhållanden skulle gå i samma skolform. Lärarna insåg att alla individer inte klarade av de 

normalitetskrav som denna obligatoriska skola ställde. I och med lagen 1902 kunde 

samhällsordningen bibehållas genom den sociala kontroll som den innebar. Själva införandet av 

barnavårdsnämnder tog dock tid. Norrköping var en av de första städerna och där inrättades den 

år 1911 (Sundkvist, 1994:7). Det var alltså lärarna som drev fram denna lagstiftning. Målet var att 

folkskolan skulle fungera bättre genom dessa åtgärder. 

Sundkvist sammanställer skälen till att barnen anmäldes till skolråd och barnavårdsnämnd i 

en tabell över åren 1903-1925. Det vanligaste skälet var dåligt hem, det andra stöld och det tredje 

misskötsel av skolan. Andra skäl var driveri och tiggeri (Sundkvist, 1994:107). Ensamstående mödrar 

anmäldes oftare (Sundkvist, 1994:120) och störst grupp skolbarn som anmäldes var trettonåriga 

pojkar. Det överlägset största problemet var vad dessa gossar sysselsatte sig med på gatan 

(Sundkvist, 1994:36). 

 

Segregering och individualisering 

Nya skolformer började utvecklas under senare delen av 1800-talet, t.ex. de så kallade 

abnormskolorna. Abnormskolornas elever var blinda, döva, stumma eller hade multihandikapp. 

Likaså inrättades anstalter för de så kallade sinnesslöa. Det inrättades även skyddshem, vilka var en 

slags anstalter för vanartade barn under 18 år, där de kunde skyddsuppfostras. Svårt vanartade över 

15 år kunde överföras till allmän uppfostringsanstalt för tvångsuppfostran. Dessa bekostades dels av 

staten, dels av landsting eller stad. Även ett stort antal barnhem inrättades så att man kunde 

omhänderta de barn: ”…som äro misshandlade, vanvårdade eller vanartade, nödställda eller sjuka eller 

värnlösa”. Barnavårdsnämnden skulle ansvara för dessa placeringar och om det inte fanns en sådan 

skulle det finnas en nämnd av fattigvårdsstyrelsen som förstärktes av en präst och en vid 

kommunen anställd lärare eller lärarinna (Brandell, 1934:196-198). 

Den så kallade Arbetsskolan utvecklades som en utveckling av Rousseaus, Pestalozzis, 

Fröbels och den amerikanske filosofen John Dewey idéer.  Jämsides med strävandena att 
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förvandla folkskolan och fortsättningsskolan till arbetsskolan, strävade man efter att göra 

undervisning mer individualiserad i folkskolan. De så kallade hjälpklasserna ansåg man inte vara 

tillräckliga för att få ut maximal undervisning av alla barn. De psykiskt efterblivna barnen fördes 

till hjälpklasser men man införde även förberedelseklasser och språkklasser. Detta kom att 

påverka även den svenska skolans utveckling i stort (Brandell, 1934:204-207). Denna form av 

segregering kan även tokas som ett slags försök av individualiserad undervisning, vars syfte var att 

tillgodose de olika elevernas individuella behov. 

Redan år 1879 hade man i Norrköping noterat en nedgång i antalet barn som inte 

fungerade i undervisningen. Detta berodde bland annat på att man nu inrättat en särskild klass i 

vilken man samlat ihop de svåraste värstingarna. Som föreståndare för denna klass satt Jöns 

Cederberg som ansågs inneha en speciell förmåga för att ta hand om de försumliga och vanartiga.  

Inspektör Lyttkens ansåg dock att det var svårt att ta hand om de svåra fallen om de var 

utspridda i olika klasser och ansåg det bättre om de samlades i en där de kunde få den 

undervisning som passade dem (Henriksson, 1993:62). Det här försöket i Norrköping blev 

landets första hjälp- eller observationsklass och början till vad vi idag kallar specialundervisning. 

Henriksson skriver att Lyttkens dock ansåg att det var viktigt att hjälpklasserna så lite som möjligt 

avskildes från gemenskapen med övriga klasser och därför bildades dessa hjälpklasser vid 

terminsstarten precis som övriga klasser och bara i undantagsfall kunde någon elev placeras i den 

under pågående termin.  Hjälpklassen skulle inte betraktas som en korrektionsanstalt så barnen 

fick stanna kvar i klassen ända tills de fick sina avgångsbetyg.  I undervisningen av dessa barn 

skulle det positiva betonas och barnen skulle stimuleras snarare än bestraffas till gott beteende. 

Man skulle söka efter orsaken till de ”fel ” barnen hade och försöka undanröja dem. Genom 

samverkan och kontakt med hemmet skulle barnens skolgång utvecklas. Målen skulle anpassas så 

att barnen hade möjlighet att uppnå dem. Det intressanta ur ett historiskt perspektiv är hur man 

löste problemet med att dessa barn ställde till problem och uppvisade tendenser till vanart när de 

var lediga från skolan. För att inte peka ut barnen genom att enbart göra hjälpklassundervisningen 

obligatorisk även på loven, lockade man dem med fribiljetter till badhuset om de gick med på 

sommarundervisning. Resultatet blev att samtliga pojkar frivilligt infanns sig till ferieläsningen! 

(Henriksson, 1993:63-66). 

 
§ 7. På förslag af skolinspektören beslöt skolrådet tilldela läraren J. Cederberg en gratifikation af etthundra 

kronor för det han äfven under denna termin till skolinspektörens belåtenhet undervisat och haft vården om 

vanartiga gossar, såsom i §5 af protokollet för den 27 maj 1879 finnes omnämndt och godkände skolrådet 

likaledes skolinspektörens förslag att på samma sätt och villkor som nämnda § finnes angifvet, anordna 
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undervisning för ifrågavarande klass under nu instundande sommar  (Norrköpings skolråds protokoll, 19 maj 

1881). 

 

Redan 1842 års skolstadga hade möjliggjort specialundervisning för de elever som inte kunde 

tillgodogöra sig den traditionella undervisningen, skriver Elowsson i Specialundervisning under fyra 

decennier (1995). Den vände sig till allt från elever från fattiga hem som behövdes som arbetskraft i 

hemmen som till elever med erforderlig fattningsgåva (Elowsson, 1995:9). Dessa elever fick då läsa 

efter vad man kallade minimikurs. Med hjälp av jämkning av den vanliga undervisningens krav, 

ville man underlätta för dessa elever. De sattes inte i någon speciell klass utan integrerades i den 

vanliga men med differentierade krav.  

 
Då de klent begåvade barnen finna sin oförmåga att följa med i undervisningen i sina respektive klasser, blifva 

de nedslagna och håglösa. För att afhjälpa denna olägenhet hade man i Norrköping och på andra orter ordnat 

så, att de barn som i folkskolans första och andra klasser visat sig underlägsna på intelligensens område 

afskildes i en klass för sig, med samma undervisningstid som tredje och fjärde klasserna men med något 

modifierade kurser (SL nr 28, år 1893). 

 

Denna form av undervisning var något som diskuterades livligt i Svensk läraretidning och 

åsikterna gick ofta isär mellan de olika debattörerna: 

 

Den enda tvungna afsöndring, jag kan vara med om, är den, som föranledes af moraliska skäl. Att på grund af 

fattigdom eller klen begåfning afskilja barnen måste jag ogilla med hänsyn till de många svårigheter, som äro 

förenade med en sådan gallring. I Göteborg ha vi några få klasser, som måste inrättas för idiotiska barn. 

Barnen och deras föräldrar bruka kalla dem för dumbomsklasser. Minimi-klasserna skulle helt säkert 

betecknas som pariasklasser, och syftet med dem skulle ej vinnas, då ju äfven inom dessa klasser komme att 

råda ojämnhet. Det kan dessutom vara ganska farligt att bibringa barnet den tron, all del är dumt och 

behandla det som sådant. Detta skulle för mången bli en välkommen täckmantel för lättjan. Hela skolväsendet 

skulle genom införandet af minimiklasserna råka in på ett sluttande plan. Minimum förbyttes allt för lätt till 

maximum, helst som detta onekligen kunde medföra kommunala besparingar. Folkbildningen skulle sjunka. 

Slutligen ber jag all få anföra ett yttrande af Comenius. I krig, säger han, blandas rekryterna med veteranerna, 

de svaga med de starka, de tröga med de lifliga för att kämpa under samma fana och ledas af samma befäl. Så 

bör ock ske i skolan (SL nr 47, år 1893). 

 

I ovanstående artikel uttrycks dels en oro för att barnen (och deras föräldrar) i minimiklasserna 

ska uppfatta sig som mindervärdiga, men även en oro för att kunskapsnivån generellt skulle 

sjunka. Vid lågkonjunktur skulle denna kunskapssänkning kunna utnyttjas som en 
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besparingsåtgärd. De så kallade minimikurserna avskrevs genom år 1900 års normalplan och det 

var minimiundervisningens varande eller icke varande som vållade den största debatten vid det 

stora folkskollärarmötet i Norrköping 1898 (Henriksson, 1993:143). Den nya modell som nu 

ledde till het diskussion i pedagogiska kretsar var den så kallade Mannheimermodellen. Enligt 

detta system skulle eleverna delas upp på tre linjer: de psykiskt efterblivna överfördes till 

hjälpklasser och de mer normalt begåvade delades sedan upp i en särskild svagklass och en 

huvudklass. I svagklassen gick de elever som tidigare blivit kvarsittare och i dessa skulle 

undervisningen förenklas och stoffet begränsat så att de ändå kunde slutföra sin kurs på normal 

tid. På så sätt skulle de få en lugnare skoltid och eleverna i huvudklassen slapp sinkas av de 

långsammare kamraterna. Men detta system mötte starkt motstånd överallt i Sverige. Framför allt 

betonade man svårigheten i att göra en rättvis uppdelning av eleverna.  Risken, menade man, var 

att man snarare delade in eleverna efter ekonomisk och social bakgrund, än efter psykologiska 

bedömningar. Kritikerna förespråkade istället mindre klasser för att på så sätt skapa 

förutsättningar för individualiserad undervisning (Henriksson 1993:143). En del ifrågasatte om 

det stämde med de demokratiska principerna att sätta in vissa elever till hjälpklass. Kvarsittning 

var den metod som man använt sig av när elever inte kunde följa den vanliga undervisningen, 

men då man fann att upprepad sådan knappast ledde till någon utveckling och att det dessutom 

fanns risk att eleven skulle känna sig än mer misslyckad, övergick man alltmer till att påskynda 

hjälpundervisningens införande (Elowson, 1995:11). Ivar Lyttkens skrev:  

 

Man fordrar ju, all undervisningen skall vara individuell. För all åtminstone närma sig dessa önskemål 

sammanför man barnen i olika klasser, flyttar dem till högre klass eller låter dem bli kvarsittare. Om barn till 

följd af svag begåfning blifva kvarsittare i klasserna, måste de i alla fall förr eller senare tilldelas afgångsbetyg. 

Är det då bättre all dessa barn släppas ut i lifvet med en stympad kurs än med en förkortad men efter deras 

begåfning mera afpassad sådan? Om folkskolan skall lämpa hela sin kurs efter de mindre begåfvade barnen, 

neddrages skolan. Om man afskiljer dessa barn och bereder dem särskild undervisning, höjes skolan. Barnen 

blifva glada, när de kunna reda sig bra i en klass. Få icke de, som år efter år dömas till kvarsittning ett lika 

obehagligt pariasmärke, som det minimikurserna skulle lämna efter sig. Där skolan är ordnad i enlighet med 

normalplanens till A, den enda skolform, jag här yttrar mig om, kan man ej med fog påstå, att skolan 

neddrages, om man för de klenast utrustade lärjungarna anordnar en särskild kurs. I Norrköping ha vi sedan 

1879 försökt oss med dylika minimiklasser, men icke ha barnen i dessa blifvit behandlade så, att de behöft 

känna sig olyckliga. Tvärtom ha de känt sig lyckliga, alldenstund de fått den omvårdnad, de behöft. Tager man 

hänsyn till dessa omständigheter, dömer man mildare om minimikurserna, hvilka i likhet med mycket annat 

äro ett uttryck för individualiserandet vid undervisningen (SL nr 47, år 1893). 

 

Folkskolläraren Fridtjuv Berg (sedermera ecklesiastikminister) i Stockholm höll dock inte med 

honom: 
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Det är svårt att uppträda mot en så fruktansvärd motslåndare som d:r Lyttkens, fruktansvärd icke mindre 

genom sin vältalighet än genom sitt vädjande till känslan. Meningen har ingalunda varit att döma omildt om 

de personer, som vilja uppoffra sig för de svagare barnen. Men man befarar, all vederbörande allt för lätt 

skulle frestas att af bekvämlighets-skäl göra sig fria från dessa barn och sålunda afskilja en orättvist stor 

procent af sin klass. Barnen skulle icke låta lura sig, äfven om man aldrig så sorgfälligt undveke att pålägga 

dessa minimiklasser särskilda namn. Barnhumorn skulle i alla fall hålla sig framme med försmädliga 

anspelningar. Ett af de kraftigaste medlen att rycka upp ett barn är all låta det förstå, alt det kan reda sig, om 

det vill. Man har sagt, att detta system ej vore sämre än kvarsittaresystemet. Jag instämmer däri, att 

kvarsittaresystemet  bör användas så litet som möjligt. D:r Ambrosius har anvisat en bättre utväg. Skall man 

använda läxläsningen som måttstock på begåfningen, kan man begå olyckliga misstag. Erfarenheten gifver vid 

handen, att de skickligaste läxläsarne ingalunda ute i lifvet blifva de mest framstående. Linné fick ju en gång 

betyg på att han var en trögbock (SL nr 47, år 1893). 

 

För inrättandet av hjälpklasser talade alltså att de som hade svårt för sig skulle få en anpassad, 

individualiserad undervisning, de slapp känna tycket från de ”mer begåvande” skolkamraterna, 

läroböcker och arbetsmaterial kunde anpassas efter elevernas utveckling och kvarsittning kunde 

undvikas. Mot hjälpklasser talade de som ansåg att hjälpklasserna lätt kunde urarta till en 

fattigmansskola, att eleverna i hjälpklassen inte skulle få den stimulans de mer begåvade eleverna 

utgjorde, att hjälpklasserna skulle bli en avstjälpningsplats för olika problem; ett slags straff och 

att det var odemokratiskt att särskilja vissa elever (Elowsson, 1995:10-12). 

Den första så kallade observationsklassen i Sverige inrättades redan 1933 i Stockholm 

(Elowsson, 1995:27), men det var först i under 1950 och 1960-talen som de fick rejäl spridning 

över landet. 1935 kom man i Norrköping att inrätta sin första sådana för svåruppfostrade barn. 

Anledningen var att man insett att hjälpklassbarnen inte var någon enhetlig grupp och för att 

kunna anpassa undervisningen bättre efter varje barns behov, ville man inrätta en separat klass 

för de mer utagerande barnen. Dessa skulle dessutom få mer slöjd och inte var mer än 15 till 

antalet i gruppen. I bedömningarna av eleverna ingick nu även läkare och kuratorer. Dessa barn 

återanpassades sedan successivt till normalklasserna (Henriksson 1993:184-185).  

Placeringen i specialklass från 1930-talet grundade sig på ett utvecklingspsykologiskt synsätt, 

som i sin tur grundar sig på att varje individ genomgår en individuell utveckling, men att det 

samtidigt finns en referens med en normal utveckling i form av ett medelvärde för alla individer. I 

hjälpklasserna fick barnen god tid på sig och lärarna använde sig av ett enkelt språk och 

konkretisering (Vernersson, 2007:13). 
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DE VANARTADE BARNEN KRING ÅR 2000 
 

Neoliberalismen och det marknadsliberalistiska ”smörgåsbordet” 
 

Samhället idag står på tröskeln till en neoliberalistisk samhällsstyrning, vilket ställer nya krav på såväl 

samhällets alla institutioner som den enskilde individen. Det finns klyftor även idag mellan olika samhällsgrupper. 

Skillnaden mellan idag och det förra sekelskiftet är att individen förväntas göra de ”rätta valen” och på så sätt 

skapa sig position i samhället. 

 

*********************** 

Normer 

När det gäller diskussionen kring vad dagens barn bryter mot för regler skiljer sig dessa från de 

kring det förra sekelskiftet genom att de inte längre är nationellt reglerade. På varje skola finns 

istället lokala regler som barn och föräldrar får ta del av vid skolstarten. Detta är ett urval av de så 

kallade Trivselregler som finns på mina egna barns skola och som jag som förälder får ta del av:

  
Vi förväntar oss av dig som elev: 

Att du uppträder artigt och hälsar på dem du möter. Du använder ett trevligt språk.  

Alla har rätt till arbetsro och vi respekterar den som arbetar vid bord, på golv och vid dator.  

Inomhus går du lugnt och undviker störande ljud.  

Du passar tider och gör ditt bästa under arbetspassen.  

Vi skrattar med varandra inte åt någon. Behandla andra som du själv vill bli bemött.  

Du är rädd om våra och skolans saker och lämnar tillbaka på rätt plats.  

Respektera att alla vuxna på Lotorps skola är alla barns lärare och deras ord gäller. 

 

I Lotorps skolas Trivselregler står följande angående konsekvenser om inte reglerna följs. 
 

Någon vuxen pratar med dig och informerar om vad du brutit mot för överenskommelse.  

Tycker vi att det behövs så informerar vi dina vårdnadshavare.  

Vi kan ha ett möte med dig, dina vårdnadshavare och berörd personal. Vi kan skriva ett  

åtgärdsprogram hur vi ska få dig att upphöra med att bryta mot regler.  

Vi kan ta hand om saker du har med hemifrån som stör eller kan skada någon. Du får tillbaka  

det efter skoldagen slut eller dina föräldrar får hämta om det är något farligt föremål.  

Om du bryter arbetsron kan du få lämna lokalen och sitta ensam på någon annan plats. 

Om du inte utnyttjat arbetstiden får du arbeta igen den tiden på rasttid eller ta med arbete hem.  
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I skolans Trivselregler kommer vårdnadshavarens ansvar in när skolans åtgärder inte hjälper. 

 

Grundskolan 

Det parallellskolesystem som fanns innan införandet av dagens grundskola kallar Ingrid Sandén 

(2000) en segregerad skola. I sin avhandling Skoldaghem – ett alternativ för elever i behov av särskilt stöd 

beskriver hon specialundervisningens utveckling i Sverige. Tre omfattande utredningar 1940, 

1946 och 1957 ledde fram till dagens obligatoriska 9-åriga grundskola. Det man kom fram till var 

en mer inkluderad skola för alla. Differentieringen skulle ske inom klassens ram. Däremot ansåg 

man att specialundervisningen måste få stort utrymme för att alla elever skulle kunna gå i samma 

klass. Även här gick meningarna isär mellan olika experter och de som var emot en sammanhållen 

skola krävde att det skulle finnas möjligheter att undervisa vissa barn utanför de vanliga klasserna. 

Av ett betänkande i 1957 år skolberedning framgår, enligt Sandén, att man härrör 

skolsvårigheterna från den enskilde elevens problematik och därför kan elever i behov av särskilt 

stöd undervisas avskilt från övriga elever. Enligt Sandén ökade specialundervisningens 

omfattning under 1900-talet i takt med att allt fler elever fick möjlighet att gå i skolan under allt 

längre tid (Sandén, 2000:16-17). 

Till grund för Lgr 80 låg den så kallade SIA-utredning, Skolans Inre Arbete. 

Specialundervisning och speciallärare måste utnyttjas mer rationellt och man menade att alla som 

arbetade i skolan skulle tillsammans i arbetsenheter arbeta med barn med sociala och emotionella 

störningar. Den samlade skoldagen skulle innebära att man kunde organisera fritidsaktiviteter för 

de barn som fick problem genom att de inte hade något att göra efter skolans slut. I dessa 

arbetsenheter skulle det ingå klasslärare, ämneslärare, speciallärare och fritidspedagoger. I Lgr 80 

tonas enligt Sandén skillnaden mellan specialundervisning och vanlig undervisning ned. Istället 

skulle skolan arbeta förebyggande mot att elever fick problem i skolan (Sandén, 2000:18). 

Däremot var det fortfarande så att en mindre grupp elever med utpräglade problem kunde bilda 

fasta grupper utanför arbetsenheten. Detta var elever som hade stort behov av 

specialpedagogiska insatser och att vistas i liten grupp.  

Lgr80 betonar skolans ansvar för elever med särskilda behov.  Specialläraren ingick nu ett 

arbetslag som samordnare, resursperson och rådgivare och all personal tillsammans skulle ansvara 

för planering och genomförande av åtgärdsprogram för elever som fungerade dåligt i skolan. 

Detta åtgärdsprogram skulle se till elevens totala situation (Vernersson, 2007:20). Skolan skulle 

vara en skola för alla. Utbildningen av speciallärare upphörde 1988. Tanken var att den nya 

grundskollärarutbildningen skulle innehålla ett antal högskolepoäng specialundervisning och på så 

sätt skulle alla lärare fungera även som speciallärare. Detta genomfördes aldrig i praktiken. Istället 
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startade man en specialpedagogisk utbildning 1990, där tanken var att specialpedagogen skulle ha 

en mer rådgivande, konsultativ och handledande roll och i många kommuner idag är det 

specialpedagoger som har ett övergripande ansvar vad gällande resursfördelning, rådgivning och 

utredningar. Grundskollärarna förväntas nu möta och undervisa alla slags elever inom klassens 

ram samtidigt som kommunerna sparar på skolan, vilket gör att även om speciallärarna nu 

successivt försvinner, efterfrågas de ändå i stor omfattning i annonser (Vernersson, 2007:21-25). 

Enligt Lpo94 ska läraren utgå från varje enskild elevs behov, förutsättningar, erfarenheter 

och tänkande i undervisningen. Här står dessutom att ”alla som arbetar i skolan ska hjälpa elever som 

behöver särskilt stöd” (Lpo94, 1994:19-21). Numera finns det centrala resursteam, vars uppgift är att 

stödja skolpersonalen i deras arbete med elever i behov av stöd. Detta sker genom handledning, 

konsultationer och eventuella utredningar. Detta, menar Vernersson, har både för- och nackdelar. 

I och för sig finns specialistkompetensen samlad, men å andra sidan finns den inte tillgänglig när 

det sker något akut. Risken, skriver hon, är då att man i skolan ökar toleransen för vad som får 

passera ökar på grund av stress, då det saknas resurser för extra insatser.  Elevassistenternas antal 

har ökat när speciallärarnas har minskat, när antalet elever med funktionshinder i allt större 

utsträckning för undervisning i den ordinarie klassen (Vernersson, 2007:65-67). På grund av 

ekonomiska neddragningar händer det i dagens skola, att en elev med beteendestörningar eller 

känslomässiga svårigheter tillsammans med en ibland outbildad elevassistent ska klara av att 

integreras i en klass (Sandén, 2000:35). 

 

Individens ansvar 

Rose skriver att utifrån en rad av perspektiv blev 1900-talets liberalistiska projekt misslyckat och 

samhället stod maktlös inför de problem som bekräftade detta; självmordsfrekvenser, 

brottslighet, socialt missnöje, ojämn sysselsättning och en ”militant arbetskraft”. Den nya 

styrningsagenten, neoliberalismen artikulerar inte endast ett antal välbekanta och kritiska 

anmärkningar mot välfärden, menar Rose, utan den har även lyckats förvandla kritiken till en 

diskurs för politisk styrning. Detta har lett till en ny relation mellan expertis och politik. De 

tidigare beräknande regimerna för positiv kunskap om samhällsmedborgarnas beteenden, har 

ersatts av de beräknande regimerna för bokföring och administration. I det neoliberalistiskt styrda 

samhället är kontinuerliga krav på redovisning av resultat något centralt (Rose, 1995:50-55). 

Dessa krav ställs på alla slags verksamheter, såväl företag som samhällsinstitutioner, men även på 

den enskilde individen. Johansson (2007:35) använder sig av begreppet välfärdskonsument för att 

beskriva detta.  
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Under 1970-talet började ett nytt sätt att se på förhållandet mellan stat, samhälle och 

individ att utvecklas – en ny styrningsmentalitet. Samhället har individualiserats och varje individ 

ska själv ta eget ansvar för sina val och dessutom helst välja rätt. Styrningen finns kvar men kan 

sägas ha blivit mer reflexiv. Välfärdsstaten försökte styra individerna genom samhället medan 

neoliberalismen går ut på att styra individerna utan samhället. Den liberala styrningsutopin 

innebär att tro på ett samhälle där upplysta individer styr sig själva. Den ekonomiska teorin utgör 

en filosofisk grund för detta tänkande och den bygger på valfrihet för individer som investerat i 

sitt humankapital genom t.ex. utbildning och hälsa (Johansson, 2007:36-37). 

Även inställningen till styrning har förändrats.  Den avancerade 

liberalismen/neoliberalismen, har skapat en ny relation mellan individ och stat (Lövgren, 

2007:10). Det samhälle som skapades under folkhemsbyggandet byggde på en stor offentlig 

sektor och en omfattande statlig styrning. Dagens samhälle bygger alltmer på individens eget 

ansvar och kommunerna har dessutom tagit över en stor del av statens roll som välfärdsgarant 

(Johansson, 2007:25-26). Detta speglas även i Lpo94 där det står att ”läraren skall utgå från att 

eleverna kan och vill ta ett personligt ansvar för sin inlärning och sitt arbete i skolan” (Lpo94, 1994:19). 

 

Samhällsklyftor 

Även om den ekonomiska situationen generellt ser bättre ut jämfört med tiden kring år 1900, 

debatteras ändå ofta de skillnader i levnadsstandard som existerar, liksom segregeringen mellan 

olika samhällsgrupper. 

 

De unga som fortsätter att begå allvarliga brott kommer oftast från resurssvaga familjer - här spelar såväl 

ekonomisk fattigdom som social misär en roll. Överrepresentationen i brottslighet bland unga med utländsk 

bakgrund beror delvis på en diskriminerande myndighetsutövning från polis och rättsväsende. Samtidigt döms 

allt fler ungdomsbrottslingar till strängare och mer ingripande påföljder. Bekymmersamt är att rättsväsendets 

nuvarande regler ofta leder till att unga brottslingars rehabilitering och inträde i vuxenlivet försvåras. Det 

skriver professorn i kriminologi Janne Flyghed tillsammans med docenterna i kriminologi Felipe Estrada, 

Anders Nilsson och Tove Pettersson (DN, 2008-01-14).

 

I Läkaretidningen beskrivs samma samhällsfenomen: 

Lennart Köhler, med dr, professor, Nordiska högskolan för folkhälsovetenskap, Göteborg: 

Samtidigt som barns psykosomatiska hälsa kraftigt försämrats under de senaste decennierna, har familjernas 

materiella standard ökat. Dock har barnfamiljerna fortfarande det sämre ställt än den allmänna befolkningen, 

missnöjet med ekonomin är stort och livskvaliteten har försämrats. Tydliga skillnader mellan socialgrupper 
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kvarstår. Att ökning av den materiella standarden inte längre är en garanti för bättre hälsa har noterats i hela 

den rika världen. Tre förklaringsmodeller är högaktuella: relativ fattigdom, socialt kapital och statussyndromet 

[…] En tilltagande segregering av samhället ökar ohälsan för alla grupper men drabbar hårdast de svagaste,  

bl.a. barnen (Läkaretidningen, 2007-06-21). 

 

Det som hänsyftas i denna artikel är att det är den relativa fattigdomen, inte den faktiska, som 

påverkar hur människan mår. Det är vår grannes-, arbetskamrats-, chefs- ekonomiska status vi 

jämför oss med, inte den fattiga afrikanska familjens situation. Detta, menar Köhler, påverkar 

barnen, deras uppväxt och hur deras framtid kommer att te sig. Invandrargruppers utanförskap är 

en annan het diskussion i media och beskrivs som en del av problemen.  
 

Personalen på Hermodalsskolan har fått nog. Hot, anlagda bränder och krossade fönster har blivit vardagsmat 

på högstadieskolan. Nu har tjugo av de värsta problemskaparna flyttats från skolan till andra lokaler. […] 

ordförande i skolans föräldraförening ger en förklaring till oroligheterna på skolan . ”Ungdomarna har tappat 

respekten för systemet. De vill visa sin egen status genom att ställa till med bråk. De försöker samla och skapa 

gäng här på skolan. Varför ungdomarna beter sig så här bottnar i att det inte finns tillräckligt mycket att göra 

på fritiden i Hermodsdal. Det beror också på att många föräldrar har tappat kontrollen över sina barn… 

Många föräldrar har bristande kunskaper om språket och kulturen i Sverige. Ungdomarna integrerar sig 

snabbare tack vare skolan och det gör att de känner att de vet mer och har mer makt än föräldrarna. 

Föräldrarna i sin tur vet inte hur de ska bestämma över sina barn (Sydsvenskan, 2005-05-25). 

 

Det är framför allt problemen i skolor i socialt tyngre områden som beskrivs, men även andra 

skolor som ligger i områden med högre socialt status har börjat figurera i debatten: 
 

Lärare på Sandtorpsskolan använder ordet kris när de beskriver situationen på skolan. För att klara 

undervisningen behövs mer personal. Sandtorpsskolan är en liten skola i Åby med elever från förskoleklass 

upp till och med årskurs tre, en klass i varje årskurs. I ett brev till skolkommunalrådet Lars Stjernkvist (s), 

beskriver fyra lärare på skolan en etta där flera elever gör att det ibland är svårt att alls bedriva undervisning. 

Eleverna måste lotsas in i klassrummet av en vuxen för att alls ta sig dit, de får utbrott, försvinner från 

klassrummet, tar loss element i korridoren, kastar stolar, river eller slår lärare, hoppar ut genom fönster. I en 

annan klass finns elever med större behov av stöd både på lektionerna och rasterna än vad skolan nu kan ge 

dem (NT, 2008-01-26). 

 

I denna artikel är det lärarna som agerar och vänder sig till politikerna och ber om hjälp. Skolan 

ligger i ett område som socialt sett betraktas som lugnt och jag fann flera sådana exempel där den 

lokala tidningen skrivit om sådana skolor. 
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Vetenskapen och expertisen  

I dagens samhälle ska expertisens fria marknad råda. Välfärdsinstitutioner som social service, 

hälsovård och utbildning är köpare som kan välja att de tjänster de behöver från en mängd olika 

instanser. Det som tidigare samlats i ett enda fungerande nätverk, håller idag på att ersättas av 

konkurrens och kundernas krav. Individen blir i sin tur köpare av denna service och ställs därmed 

inför en mängd olika valalternativ (Rose, 1995:55). Detta speglas i media. Experternas 

vetenskapliga resultat publiceras ofta som varningar i media. 

Som förälder ska du bidra till att ditt barn ges optimala utvecklingsmöjligheter och i media 

kommer ständigt nya larm om ”farligheter”. Idag pågår t.ex. debatten om TV- och dataspelandets 

påverkan på våra barn:  

 

Forskning ska avgöra om datorspel föder våld. Tv-våld är en allvarlig riskfaktor för aggressivt beteende, säger 

docent Frank Lindblad. Nu inleds ett nytt forskningsprojekt som ska mäta stresshormon hos pojkar som 

spelar datorspel. Dödsmassakern i gymnasieskolan Columbine High i Colorado 1999 blev startskott för en 

intensiv debatt om datorspel med våldsinslag. Gärningsmännen var hängivna Doom-spelare. I Sverige 

efterlyste dåvarande barn- och familjeminister Berit Andnor mer forskning. – Vi måste lära oss mer om hur 

barn påverkas av att ägna mycket tid åt datorspel, och om hur våldsinslag, rasistiska och sexualiserade inslag 

påverkar, säger hon (Sydsvenskan, 2005-11-24). 

 

Även idag ställer vi oss med andra ord skeptiska till den sortens kulturyttringar som upplevs som 

främmande och skild från vuxenvärlden. Å andra sidan kan även en sådan här artikel publiceras: 

Våldsspel gör dig smartare. Du blir skärpt av att spela tv-spel. Erfarna spelare är 50 procent bättre på att ta in 

vad som händer runt omkring dem, visar nya amerikanska forskarrön. (Aftonbladet, 2003-05-27). 

 

Detta vittnar om att synen på vad som är bra för våra barn inte på något sätt är homogen idag 

utan kan skilja sig stort mellan olika experter, vilket kan betraktas som en slags motdiskurs. Ett 

annat exempel på expertisens olika förklaringsmodeller är de så kallade bokstavsdiagnoserna. Karin 

Johannisson skriver att i enlighet med Michel Foucaults tes att namngivning skapar verklighet 

gäller det även diagnoser. Diagnoserna har en egen makt. De är ett sätt att förstå och förhålla sig 

till en avvikelse från det normala vid en given tidpunkt, i ett givet kunskapsläge och i ett bestämt 

meningsbärande sammanhang (Johannisson, 2006:31). 

Diskussionen kring diagnostisering av uppförandeproblem i skolan har under 1990-talet 

stått i centrum och stundtals varit hätsk. Enligt Karin Zetterqvist Nelson har den mediala 

lanseringen dominerats av det neuropsykiatriska perspektivet där man ansett att detta har legat till 
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grund för inlärnings- eller anpassningssvårigheter i skolan. I debatten har den medicinska 

förklaringen till problemen stått i konflikt med den sociala och psykologiskt orienterade synsättet 

(Zetterqvist Nelson, 2003:101). Hon menar att diskussionerna om bokstavsdiagnosernas 

trovärdighet och huruvida dessa diagnoser existerar eller ej, snarare handlar om en kamp mellan 

olika hegemonier. Nya betingelser i välfärdsstaten som decentraliseringsprocesser och 

nedskärningar av ekonomiska resurser har bidragit till att det perspektiv som innehaft hegemoni 

har kunnat ifrågasättas.  

Även Thomas Brante skriver om de vetenskapsbaserade kontroverserna och menar att 

orsaken till konflikten är att båda lägren har svårt att förstå motståndarnas sätt att tänka. Sådant 

händer när man är alltför socialiserad eller intränad i vad han kallar en ”institutionaliserad epistemologi 

och cärldsbild”. Han hävdar t.o.m. att forskarutbildningen är världens längsta socialiseringsprocess i 

”funktionell enögdhet” och han önskar en öppnare och bredare ansats i forskningen kring specifika 

problem (Brante, 2006:99). 

 

Malmöungdomars dåliga skolresultat förklaras felaktigt med att de har adhd. I stället kan det bero på att 

eleverna har växt upp i krigsdrabbade familjer. Det menar Marie-Louise Lundberg, chef för teamet för krigs- 

och tortyrskadade på Universitetssjukhuset Mas. […] – Jag har pratat med ganska många pedagoger på 

Rosengård som tror att de har mellan trettio och femtio procent i sina klasser som har ADHD. Men det är 

inte statistiskt möjligt att de har så många. Däremot är det möjligt att de har andra generationens 

traumatiserade barn. Med det menar hon barn och ungdomar som fötts i Sverige och vars föräldrar skadats av 

svåra upplevelser som krig, tortyr, organiserat våld eller förföljelse (Sydsvenskan, 2008-02-20). 

 

Det signifikativa för det liberalistiska samhället vad gällande expertisens auktoritet, är att det finns 

en rad olika experter som alla gör anspråk på att veta de bakomliggande orsakerna till 

beteendeproblem i skolan.  
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Hemmets ansvar 
 
Bilden av den ideala barndomen är idag inte lika uttalat tydlig som för hundra år sedan. Dessutom har det 

pluralistiska samhället lett till att en mängd olika sätt att se på uppfostran utvecklats. 

 

*********************** 

Hemmiljön – en riskfaktor 

Medierna skapar även idag en bild av att de socialt svagare familjebildningarna är en orsak till att 

barn får problem. Carl Göran Svedins avhandling om skoldaghemselever på lågstadiet (1984), 

visar att endast 1/3 av barnen på skoldaghemmen levde ihop med bägge sina föräldrar och ca ¼ 

hade utländsk bakgrund. Familjerna kännetecknades av signifikant låg socioekonomisk och 

utbildningsmässig nivå. Detta betyder att barn från familjer med låg socioekonomisk status även 

idag är överrepresenterade i mediediskussionen: 

Rädda barnen startade i februari en hemsida för barn med skilda föräldrar. Den har fått ett enormt genomslag 

[…] Bara första dygnet fick webbsidan som riktar sig till barn med skilda föräldrar 100 mejl och sedan dess 

har det bara fortsatt att strömma in nya mejl. - Det här visar att det finns ett behov att få kontakt och 

uppmuntran, säger Sophie Arnö, psykolog och projektledare på Rädda barnen (Stockholms fria tidning, 2006-

04-07). 

Barn har blivit ett kriterium för normalitet hos såväl kvinnor som män och idag föder nästan alla 

kvinnor barn till skillnad från början av 1800-talet, då ett större antal avstod. Dagens 

samhällsinstitutioner har dessutom möjliggjort att ensamstående och familjer med låga inkomster, 

som tidigare splittrades genom fosterhemsplaceringar, idag kan hålla samman. Sandin menar att 

välfärdssystemet har möjliggjort för svaga familjebildningar att hålla samman snarare än att 

underminera familjen som institution (Sandin, 2003:233).  

 

Ansvaret för barnets fostran – en förändrad styrningspraktik 

Margot Jörgensen och Peter Schreiner hävdar i sin bok Fighter-relationen. Barns kamp med vuxna 

(2001) att det i samhället skett en tillväxt av yrkeskategorier som genom sitt krav på sig själva att 

vara professionella uppfostrare, ofta får problem med uppfostran av de egna barnen. Dessa 

yrkeskategorier kan vara pedagoger och socialarbetare (Jörgensen & Schreiner, 2001:80). Det som 

talar för att detta stämmer är alla de diskussioner som sker via bloggar för föräldrar på nätet, men 

även annonser som erbjuder föräldrautbildning: 
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Tycker du att det är tufft att vara förälder ibland? Känner du igen dig och vill träffa andra föräldrar i 

grupp/studiecirkel för att prata kring detta och få tips och idéer? Om du har barn som är 10-13 år, tveka inte, 

utan kom till Storängsskolan onsdagen den 27 februari klockan 17.30 (NT, 2008-02-09). 

 

Vilka föräldrar läser Norrköpings tidningar? Når en sådan här inbjudan t.ex. invandrarföräldrar 

som behöver stöd? Min tolkning är att en majoritet av de föräldrar som anmäler sig till en sådan 

studiecirkel inte tillhör de socialt svagare samhällsgrupperna.  

Även de populära dokusåporna med Supernannies bidrar till att skapa en bild av att 

problembarnen finns inom alla samhällsgrupper, liksom alla handböcker i uppfostran. Under 

2004 hade t.ex. Dagens Nyheter en artikelserie de kallade Föräldraskap där föräldrar fick råd och 

tips som rörde barnuppfostran och föräldraansvar. I en av artiklarna intervjuas psykologerna 

Bengt Grandelius och Stefan Ilstedt: 

 

Föräldrar måste sätta tydliga gränser - annars lär sig inte barnet att klara svårigheter de möter i livet. Pojkar 

och flickor som inte tidigt möts av ett sunt motstånd riskerar att tappa tron på sig själva. Kärlek och 

gränssättning är grunden i all fostran av barn, menar psykologerna Bengt Grandelius och Stefan Ilstedt. […]   

- När till exempel skolarbetet inte gick så lätt som de förväntade sig blev de bråkiga och stökiga. De klarade 

inte av att inte vara bäst och i centrum. Felet satt inte i deras hjärnor utan i hur de bemöttes. BENGT 

GRANDELIUS har liknande erfarenheter. Han har under drygt tjugo år arbetat med människor som upplevts 

som stökiga och vilsna. Barn som inte fått tydliga gränser och lämnats för sig själva upplever på sikt att de 

blivit svikna. […] Genom att sätta gränser lär mammor och pappor också sina barn att själva säga ifrån, att 

inte tolerera vad som helst från omgivningen. Föräldrarna blir förebilder för barnen, som lär sig att respektera 

sig själva, förklarar Bengt Grandelius (DN, 2004-01-26). 

 

Denna debatt fortsätter genom hela artikelserien och det är ovanstående tema som återkommer 

men med olika slags experter som uttalar sig. Detta vittnar om att föräldrar idag efterfrågar råd 

och stöd och känner sig osäkra i sin fostrarroll. Men dagens samhälle bygger även på föräldrarnas 

rätt att ställa krav på samhällets institutioner. Rose (1995:56) skriver att det som började som en 

norm som skulle införlivas i samhällsmedborgaren när välfärdsstaten byggdes, antar i det 

neoliberalistiska samhället istället formen av ett krav som medborgaren kan rikta till myndigheten. 

Ett exempel som talar för att detta stämmer är att det i dagens media ofta är föräldrarna som 

agerar. Enligt Lpo94 vilar ett stort ansvar på skolan när det gäller varje elevs rätt att utvecklas och 

få undervisning utifrån sina egna förutsättningar. Föräldrar som upplever att deras barn inte ges 

denna möjlighet kan göra en anmälan till Skolverket, där ärendet blir ett så kallade tillsynsärende 

(Vernersson, 2007:30-31). 
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En förälder till en tioårig elev på Vrinneviskolan i Norrköping, har anmält skolans rektor och viss personal till 

Skolverket. Detta eftersom hon inte anser att skolan gjort tillräckligt mycket, för att komma tillrätta med 

problemen för hennes son. Det har gjort att hon nu inte låter honom gå till skolan längre, sedan några veckor 

tillbaka. […] Min son flyttar från en annan skola i Norrköping till Vrinneviskolan hösten 2006. Det fungerar 

bra en kortare tid, men sen får min son vredesutbrott allt oftare, slår och hotar andra barn och lärare. 

Kontaktar skolan om ADHD-utredning, eftersom det finns i släkten, men utredningen läggs ner. Lite senare 

går det inte en dag utan att skolpersonal ringer mig och säger att dom inte klarar av min sons aggressioner 

(Folkbladet, 2008-02-16). 

 

I denna artikel speglas tydligt hur den liberalistiska samhällssynen som handlar om samhällets 

ansvar för varje individ präntats in i dagens föräldrar. Till skillnad från det förra seklets början 

ställs nu kraven på samhället från medborgarna och inte enbart det motsatta förhållandet. Men 

varken kring tiden runt år 1900 eller idag är föräldrar en homogen grupp med samma syn på 

uppfostran och föräldraansvar. För hundra år sedan var det arbetarklassens syn på uppfostran 

som krockade med den borgerliga samhällsklassens. Idag är det bland annat kulturkrockar som 

tas upp som något som bidrar till disciplinära problem: 

 

Svensk medelklassuppfostran bygger sedan 1960-talet på samtal och förhandling. Lärarna förväntar sig att 

barnen ska kunna koderna. Vad händer när modellen krockar med mer auktoritära ideal? Ymane Getahun 

känner sig bestulen på rätten att uppfostra. Allt för mycket klassas som misshandel, tycker han […] Ropen på 

mer ordning och reda och ökad respekt för vuxna kommer i alla fall inte bara från invandrarhåll. Det är tydligt 

att det finns en olöst konflikt mellan ”modern” och ”traditionell” uppfostran inbyggd i hela vårt samhälle. 

[…] Gunilla Halldén är pedagog och forskar på Tema Barn på Linköpings universitet. Hon ser klassaspekten 

som den mest avgörande och påminner om att man inom forskningen i 30 år talat om en ”begränsande” och 

en ”utvecklande” kod för barnuppfostran. […] Den traditionella, begränsande koden bygger mer på 

bestraffningar och tillsägelser och är vanligare i arbetarklassfamiljer. – Det är ofta det som leder till kollision i 

skolan.  Den moderna pedagogiken bygger på en liberal och individualistisk uppfostran, och lärarna förväntar 

sig att barnet ska ha en inbyggd kontroll och kunna förhandla, säger hon. […] Malin Kindahl, lärare i 

Vällingby, ser konflikten tydligt: - När barnen har hård disciplin hemma men inte i skolan, då blir det dubbelt 

värre. De klarar inte av frihet under ansvar (DN, 2000-04-12). 

  

Min tolkning av denna artikel är att det kan råda lika stora skillnader mellan etniskt svenska 

familjer som invandrarfamiljer när det gäller synen på uppfostran. Barns socialisation sker i olika 

kulturella kontexter och varje familj har sin egen uppfostranskultur, vilket kan leda till problem i 

skolsituationen för barnen.

En annan form av segregering är den mellan barnens värld och de vuxnas. Den alltmer 

förlängda skolgången har lett till att barn avskiljs från vuxenvärld och arbetsliv och därmed har 
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perioden av beroende av vuxna också blivit längre och skolgången alltmer betydelsefull för 

framtiden. Sandin menar att man kan säga att eftersom skolans pedagogik och organisation 

alltmer knutits till samarbete med familjerna, har familjen i allt högre grad pedagogiserats och 

underordnats skolvärldens regelsystem (Sandin, 2003:232-233). Denna pedagogisering av barnet 

sker redan när barnet börjar förskolan, det vill säga i många fall redan före två års ålder. Genom 

t.ex. läroplaner, läromedel och individuella utvecklingsplaner vänder sig makten även idag till en 

slags medelklass genom maktspråket som används. 

 

 

Synen på barnet 
 
Synen på barnet har förändrats jämfört med tiden kring det förra sekelskiftet. Då talade man om barnet. Idag 

får barnen komma till tals och berätta om sin situation och sina upplevelser.  

 
*********************** 

Det kompetenta barnet 

I och med välfärdsstatens utvecklande och den kamp för barnens behov som därmed 

utvecklades, innebar att barnen blev synliga som politiskt objekt på ett nytt sätt. Barnet blev nu 

bärare av rättigheter som skilde dem från vuxnas rättigheter. Barn utvecklades till att betraktas 

som individer och inte primärt som familjemedlemmar och barnen tillskrevs myndighet och 

medborgerliga rättigheter som allt tydligare likställdes med vuxnas. Idag ska även barnens vilja 

och åsikter respekteras och de ska göras delaktiga i beslut inom offentliga institutioner och 

rättsliga sammanhang. Barndomen idag framställs ibland som ett idealtillstånd där vi alla helst vill 

stanna kvar i och barn tillskrivs kompetenser som ska lösa framtidens problem. De ska dessutom 

delta i planeringen av sin skolutbildning och vara medvetna konsumenter och samhällsanalytiker 

(Sandin, 2003:32). Det kompetenta barnet blir sålunda ett samlingsbegrepp för dagens syn på barn. 

Till och med spädbarnets kompetens diskuteras och expertisen går ut med råd via media att man 

ska låta sina ofödda barn lyssna på musik redan i fosterstadiet för att utveckla deras musiktalang. 

Inlärning kan anses med andra ord kunna börja allt tidigare (Sandin , 2003:235). 

Ett annat uttryck för synen på det kompetenta barnet är att när media beskriver barn med 

problem är det ofta barnet själv som får komma till tals och berätta: 
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ERIK VAR TOLV ÅR NÄR han hoppade från sin mammas balkong. Han landade på gruset och slog sig på 

knät, men det struntade han i. -  Skynda dig! Hoppa! skrek han till sin lillebror som stod där uppe och tvekade. 

Och lillebror hoppade. Sedan sprang de och gömde sig under en släpkärra. Det var kallt. Pojkarna försökte 

låta bli att flåsa där de låg och tryckte. "Knarkarungar" kallades de av de andra barnen i byn, och nu skulle de 

omhändertas av samhället enligt beslut av socialnämnden. Deras mamma ansågs inte längre kapabel att sköta 

om dem, inte deras pappa heller. Och Erik hade börjat skolka och dricka sprit och röka hasch (DN, 2007-01-

09). 

 

Dagens beskrivningar handlar såväl idag som för hundra år sedan om barn i stort behov av 

samhällets stöd och omhändertagande. Idag är de dock mer personliga och barnet ses som 

kompetent nog att kunna beskriva sin situation själv och kunna redogöra för de bakomliggande 

orsakerna till problemen. 

Ett exempel i skolan beskrivs av Hermann. Han skriver om hur varje elev ska ta ansvar för 

sin läroprocess och vara med att upprätta sina mål i skolan. Elevernas så kallade loggböcker är ett 

exempel på detta. Hermann skriver att i Foucaults begreppsvärld är loggboken en självteknik 

(Hermann, 2000:104-105). Palmblad (2007:60) ger ett annat exempel när hon nämner portfolion.  

Något annat som betonas idag är vikten av att barnet utvecklar social kompetens.  

 
Betygsätt elevernas sociala kompetens. Det föreslår lärarna vid Värner Rydénskolans högstadium i Malmö. 

Till stöd för sitt krav pekar de på formuleringar i läroplanen om att alla elever ska "ta ett allt större ansvar för 

det egna arbetet och för skolmiljön". Lärarna menar att den sociala kompetensen måste värdesättas i skolan. 

Utvecklingssamtal är nödvändiga, men det räcker inte. Betyg är det konkreta incitament som unga människor 

behöver, skriver de i ett brev till skolministern, partiledarna och Skolverkets ledning. Värner Rydénskolans 

lärare ser gärna att social kompetens blir ett kärnämne och att betyget ger poäng vid ansökan till gymnasiet 
(DN, 1999-10-22). 
 

Om man jämför det förra sekelskiftets barn med dagens barn, har hemmets och familjens 

betydelse i barnens liv minskat, då barnen vistas allt längre tid i andra samhällsinstitutioner, samt 

att vistelse i verksamhet förskjutits ned i åldrarna. För barnen har detta inneburit att de fått ikläda 

sig vuxenbeteende som kontroll av känslor, passande av tider, anpassa sig till större grupper etc. 

vid allt yngre ålder (Sandin , 2003:232-233).  
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Problembarnens inflytande 

Även föräldrar som upplever att deras barn inte kan få den utbildning de har rätt till på grund av 

att andra barn ställer till problem i skolan, kan göra en anmälan till Skolverket. 

 

Förälder anmäler skola för stökig klass. Läraren gav upp, hon orkade inte mer. Två elever som i flera år 

orsakat oroligheter i en klass plockades därför bort, efter bland annat påtryckningar från föräldrar. Efter det 

blev det lugnt. Men så bestämde sig kommunen för att föra tillbaka barnen och kaoset återkom. Det är i grova 

drag innehållet i en anmälan till Skolverket som berör en lågstadieklass i Surahammars kommun. Anmälaren 

är en bekymrad förälder till två andra barn i klassen. Enligt föräldern har klassen varit stökig ända sedan 

sexårsverksamheten. De oroliga barnen gör att alla barn mår dåligt, menar anmälaren och skriver: "Vi ser detta 

som systematisk barnmisshandel. Barnen kommer hem helt slut och upprörda över kaoset varje dag. Ska det 

vara så här?" Kritik mot skolledningen har kommit från flera föräldrar utan att det blivit några synbara 

resultat. Flera har också försökt byta skola för sina barn, men nekats (Vestmanlands läns tidning, 2007-01-18). 

 

I dagens marknadsekonomi när varje elev betyder en viss summa pengar och där skolornas 

ekonomi bygger just på den så kallade skolpengen, talar mycket för att nedanstående stämmer. 

Elever med stökig skolmiljö riskerar att förlora elever till t.ex. de olika friskolor som finns idag: 
 

Skolor vågar inte anmäla våld. Rädsla för dålig publicitet och elevflykt gör att rektorer sopar problem under 

mattan. Det tror polisen – och får medhåll av skolminister Jan Björklund (fp) (DN, 2007-12-02) 

 

 

Institutionen/samhällets roll 
 
 

Ansvaret för barnens fostran kom under 1900-talet alltmer att vila på samhällets institutioner. Men i 

mediedebatten kan man idag se hur företrädare för samhällets institutioner ber föräldrarna att ta mer ansvar för 

sina barn. Mediedebatten speglar även hur diskussionen kring problembarnen leder till att samhällsinstitutionerna 

gärna skyller på varandra eller på det dåliga samarbetet dem emellan. 

 

***********************  

Fostransansvaret 

Dagens media vittnar om förhållandet där samhället vädjar till föräldrarna att ta sitt ansvar vid 

problem, en slags vädjan till föräldrarna att återta ansvaret från samhället. Detta tolkar jag som att 
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föräldrarna lever kvar i tron på den liberalistiska samhällsstyrningen, medan institutionernas 

företrädare i samhället snarare tagit klivit in i det neoliberalistiska samhället, där varje individ 

(familj/förälder) förväntas ta större ansvar. I en artikel i NT i januari i år skrev man att föräldrar 

med barn i 10-14 års ålder fått brev från kommunen via skolorna med uppmaningen att hålla 

barnen hemma och se till att de inte tillbringar sin fritid i centrum: 

 
Det är en risk att vistas i centrum utan sina föräldrar, en miljö som inte är lämplig för barn.  […] Problemet är 

inte att barnen och ungdomarna är påverkade av alkohol eller droger, utan ”deras respektlöshet och otrevliga 

sätt” […] Risken för att bli indragen i olaglig verksamhet och umgänge med langare och andra kriminella ökar 

också när de samlas så här (NT, 2008-01-26). 

 

Artiklar av detta slag skapar en bild av frånvarande föräldrar som tappat kontrollen över sina 

barn. 

 

Lärarna som samhällsfostrare 

I skolan kring år 1900 kunde ett barn omhändertas och placeras på institution vid 

beteendeproblem i skolan. I dagens skoldebatt diskuteras istället vilka befogenheter en lärare ska 

ha när en elev ständigt bryter mot skolans regler och de disciplinära åtgärderna inte leder till 

någon förändring av elevens beteende. 

 
På var tredje svensk skola måste lärarna gå in och lösa svårare konflikter under lektionstid eller på rasterna 

minst en gång per vecka. Samtidigt har sex av tio lärare hamnat i situationer där de inte vetat vilka 

befogenheter lagstiftningen ger dem för att lösa dessa bråk. Nu måste skollagen göras tydligare så att varje 

lärare ska känna trygghet i att kunna sära på elever som slåss utan att riskera polisanmälning för egenmäktigt 

förfarande (DN, 2005-05-09). 

 

Detta skrev Lärarförbundet respektive Lärarnas riksförbund i en gemensam artikel i Dagens 

Nyheter I samma artikel presenteras en arbetsmiljöundersökning där det framkommit att 4 % av 

lärarna blivit utsatta för våld och 8 % för hot om våld. De menar även att bristande arbetsro är 

ett större problem i svenska skolor än i jämförbara länders skolor. 43 % av lärarna i åk 1-9 menar 

att de varje dag ägnar en betydande del av lektionstiden till att skapa trygghet och arbetsro, vilket 

gör att eleverna förlorar viktig undervisningstid. Dessutom är det ett problem att lärare hamnat i 

domstol och dömts för misshandel när de försökt sära på stökiga elever (DN, 2005-05-09). 

Lärarnas riksförbunds arbetsmiljöundersökning tre år senare visar att lärarna som utsatts för våld 
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ökat till 4,8 %, 12,7 % anser sig ha trakasserats och hela 45 % upplever att våldet och hotet har 

ökat i skolorna (DN, 2008-04-28). 

Flera artiklar handlar om att lärarna inte tycker sig klara av både ge teoretiska kunskaper 

och samtidigt uppfostra eleverna, vilket leder till frustration:
 

Lärare protesterar mot för mycket uppfostran. Lärarna på fem Malmöskolor har  

gått samman i ett gemensamt upprop till kommunen. De beskriver en tung arbetssituation där de tvingas 

fostra eleverna och låta undervisningen bli lidande (Sydsvenskan, 2007-10-30).

 

En del skolor har i sina ordningsregler förtydligat föräldrarnas ansvar: 

I januari 2006 infördes skärpta regler när det gäller elever som stör undervisningen på Sandåkerskolan.  I år 

har reglerna förtydligats, ett grepp som gillas av många. Inte minst bland eleverna […].Om en elev stör 

undervisningen på något sätt så avvisas eleven från klassrummet och tas om hand av en lärare som kontaktar 

en förälder. Om detta upprepas ber skolan föräldern komma till skolan och vara med eleven under resten av 

dagen.— Är inte detta möjligt skickas eleven hem under resten av dagen efter överenskommelse med 

föräldern. Barnen har rätt att gå i skolan så vi kan inte avvisa dem utan tillstånd från förälder (HD, 2008-01-

21). 

Även i diskussionen om vilket ansvar för barnens fostran som lärarna bör ha syns den tidigare 

nämnda motsatsförhållandet mellan föräldrarnas och samhällsinstitutionens syn på 

ansvarsdiskursen. Föräldrarna lever kvar i tron på den liberalistiska samhällsstyrningen medan 

samhällsinstitutionernas företrädare har en mer neoliberalistisk samhällssyn. 

 

Relationen skola – polis – sociala myndigheter 

En annan återkommande diskussion handlar om samarbetet kring barn med problem mellan 

skola – polis – sociala myndigheter. 

 
Kommunerna måste skärpa sina rutiner för skolpliktsbevakning. De måste följa upp inte bara att eleverna är 

placerade på en skola utan också att de går i skolan. I dag har bara en tredjedel av kommunerna rutiner för att 

följa upp långvarig frånvaro. Ett fungerande samarbete över myndighetsgränserna är avgörande (GP, 2008-02-

15). 

 

I augusti 2007 gick följande artikel att läsa i Dagens Nyheter: 
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Lärare ropar på hjälp om att samhället måste ta det farliga vaneskolket i skolan på större allvar. En ny studie 

visar att 2 procent av grundskolans elever i årskurs nio skolkar en dag i veckan eller mer. Omräknat på 

grundskolans årsklasser sex till nio där skolskolket är vanligast handlar det om 10 000 elever som riskerar att 

hamna i asocialt beteende. Samhället måste ta skolket på större allvar. Det finns socialtjänster i landet som 

vägrar ta tag i frågan och hänvisar till skolans ansvar. Det skriver Jan Jönsson, ordförande i Skärholmens 

stadsdelsnämnd och speciallärare i grundskolan (DN, 2007-08-13). 

 

I de nutida artiklarna hänvisas till avsaknaden av samarbete mellan olika samhällsinstitutioner vid 

hanterandet av problembarnen. Många gånger skyller företrädarna för olika institutioner på 

varandra och diskussionen handlar om vem som bär ansvaret när barn skapar problem i skolan. 
 

- Skolledningen måste ta kontrollen och visa att det är vuxenvärlden som bestämmer, säger Lasse Eriksson, 

närpolisens ungdomsgrupp. Han tycker det är häpnadsväckande och beklagligt att skolavslutningen på 

Ektorpsskolan urartade på onsdagskvällen. Att skolan har haft det jättejobbigt under hösten är ingen 

hemlighet. Närpolisen har fått många påringningar därifrån. […] Lasse Eriksson tycker det är farligt när 

vuxenvärlden låter stökiga elever, och före detta elever, få fritt spelrum. Han betonar också att det inte bara 

gäller Ektorpsskolan, utan skolor i allmänhet. Han anser också att socialtjänsten borde agera mer kraftfullt. -

Idag är det oerhört svårt att få socialtjänsten att agera när det håller på att gå utför för en ungdom. Vi skulle 

vilja att socialtjänsten arbetade närmare oss så att vi tillsammans skulle kunna agera snabbare (NT, 2007-12-

21). 

  

Som förklaring till samarbetssvårigheterna mellan skola – socialtjänst – polis hänvisas ofta till 

brist på resurser eller sekretesslagen.  

Min intervju med en före detta rektor för specialskolor (2008-02-20) bestyrkte tanken om 

att det är viktigt att samhällets olika institutioner samarbetar kring problembarnen. Han berättade 

om en stadsdel i Norrköping som hade stora problem med stökiga skolor och en hög kriminalitet 

bland barn och ungdomar. 1965 startade en central aktionsgrupp som hade som mål att lägga upp 

en strategi där alla olika samhällsinstitutioner skulle samarbeta, men även föräldrar övriga boende 

i området. Alla skulle känna sig ansvariga och bidra till att problemen löstes. Detta ledde till att 

detta bostadsområde förvandlades till ett lugnt område där människor kände sig trygga och detta 

lugn rådde då även i skolan. Detta fungerade ända fram till 1980-talet då ekonomisk åtstramning 

ledde till att de som arbetat i aktionsgruppen fick sluta. 
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Skoldaghemmen 

Den form av alternativ skolform som fortfarande finns kvar för de elever som fungerar dåligt i 

den vanliga skolan är skoldaghem. Skoldaghem finns dock inte i alla kommuner. Det första 

skoldaghemmet i Sverige öppnades i Stockholm 1965. Tanken med skoldaghemmen var att de 

skulle fungera som både hem och skola. Barnen som kom dit var de som hade upprepade 

misslyckanden i den vanliga undervisningen bakom sig.  De hade stora kunskapsluckor deras 

skolgång hade oftast varit fylld av konflikter med personal och kamrater. Skoldaghemmets 

uppgift var att genom anpassad undervisning bygga upp elevens förmåga och självförtroende 

genom personlig kontakt.  Tanken med skoldaghemmen var att de alltid skulle vara en tillfällig 

lösning och att eleven så småningom skulle flyttas över till en vanlig klass (Elowsson, 1995:38-

43). Min tolkning av mediediskussionen är att skoldaghemmen successivt lagts ned i 

kommunerna, vilket leder till protester hos såväl skolans personal som föräldrar. 

Den första systematiska studien av skoldaghemmens verksamhet gjorde Carl Göran Svedin 

1984, Skoldaghemselever på lågstadiet och deras familjer. Hans undersökning visade att huvudorsaken till 

skoldaghemsplaceringen var att barnet var störande och bråkig på lektionerna och hade 

aggressionsutbrott. 92 % av de placerade barnen var pojkar (Svedin, 1984:27-29). Studien visar att 

närmare 80 % av föräldrarna var nöjda med skoldaghemmets verksamhet (Svedin, 1984:175).  

Även Ingrid Sandén ser skoldaghemmet som ett positivt alternativ för vissa barn. Sandén drar 

slutsatsen att även om Lpo94 betonar lärarens nya roll där läraren är den som skapar miljöer där 

lärande äger rum, måste läraren också ges förutsättningar för att kunna genomföra detta, såväl 

vad gällande lokaler som medhjälpare. Elever i behov av särskilt stöd kan behöva en liten fast 

grupp för att kunna inhämta kunskaper och en segregerad verksamhet där eleven känner sig 

delaktig och integrerad är då den bästa inlärningsmiljön, eftersom den får eleven att känna sig 

mindre handikappad (Sandén, 2000:29). 

 

Inkludering – segregering – individualisering 

Läroplanens grund vilar på att skolan ska sträva mot att varje elev ska ges förutsättningar att 

utvecklas individuellt utifrån dess egna personliga förutsättningar. Dessutom strävar dagens skola 

efter att alla barn i möjligaste mån, oavsett vilket slags stöd barnet behöver, ska rymmas inom 

normalklassen. Debatten i media vittnar många gånger om denna konflikt mellan vision och 

realitet: 
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Skolor vill placera allt fler elever med svårigheter i kommungemensamma resursgrupper. Men långt ifrån alla 

får plats. Barn- och ungdomsnämnden har gett utbildningskontoret i uppdrag att se över resurstilldelning och 

antagningsrutiner till de kommungemensamma resursgrupperna. De riktar sig till elever med en komplicerad 

undervisningssituation, där det inte är möjligt att möta behoven i hemskolan. Antalet sökande har gått upp de 

senaste åren. 2005 var siffran 35. Sedan dess har den stigit varje år till rekordhöga 53 hittills i år.  - Vi vill inte 

att utvecklingen i skolorna, att de klarar att de flesta eleverna kan gå kvar, ska brytas. Det är som att vi skulle 

få byta arbetsplats om vi får något funktionshinder, för att arbetsgivaren inte kan göra anpassningar, säger Mia 

Wiman Olsson, programsekreterare för särskola på utbildningskontoret.  […] Mia Wiman Olsson påpekar att 

det finns hjälp att få för skolorna, till exempel i form av handledning. (NT, 2008-03-25) 

 

Det intressanta när man följer mediedebatten är att kommunens syn på hur 

problembarnens skolsituation ska lösas ofta skiljer sig från föräldrarnas och barnens. Kommunen 

som arbetsgivare hävdar att alla barn ska kunna rymmas inom normalklassens ram och det 

hänvisas istället till lärarens flexibilitet och kunskaper om barnets problem. Det är även vanligt att 

föräldrar till barn med beteendeproblem i skolan uttalar sig och önskar att deras barn ska få gå i 

skoldaghem. 

 
Hampus är dokumenterat begåvad. Men han har aldrig passat i en vanlig skolform eftersom han har adhd. 

Han har redan hunnit testa en hel del: vanlig klass; särskild undervisningsgrupp; elevassistent; 

hemundervisning; skoldaghem för barn med stora särskilda behov. Många inom skolan har försökt hjälpa 

honom. Föräldrarna Anna Kristoffersson Samuelsson och Stefan Svensson har kämpat. Hampus själv har 

kämpat. Men varje försök har slutat på ungefär samma vis. Hampus har blivit okoncentrerad, frustrerad, fått 

vredesutbrott. Till slut har det blivit ohållbart [...] Barnpsykologen Lars-Eric Nelderup, som Hampus gått i 

terapi hos, har kommit fram till vad han behöver för att utvecklas: en mycket välstrukturerad vardag. Det fick 

han hösten 2003 då han började som internatelev på Almaröd friskola i Skivarp som är ett skolveckohem. På 

Almaröd går elever med stora särskilda behov som kommunerna inte har kunnat hjälpa inom ramen för den 

vanliga skolan. Det är en påkostad skolform med stora resurser: pedagoger dygnet runt och bra möjligheter till 

fritidsaktiviteter med vuxna. På Almaröd fungerade undervisningen bra för Hampus (Sydsvenskan, 2005-05-

28). 

 

Diagnos och behandling har blivit nyckelord i den moderna hanteringen av de problematiska 

barnen (Börjesson & Palmblad 2003:45). Testinstrument och diagnostik har utvecklats i syfte att 

skapa goda förutsättningar för att organisera en rationell undervisning. Börjesson & Palmblad 

menar att denna tilltro till de medicinsk-psykologiska kunskapernas betydelse för hur vi ska 

hantera alla sorters barn i skolan är stark idag. Likaså hävdar de att integreringsepoken i skolan 

ser ut att bli en kort parentes och att differentiering och särlösningar växer fram alltmer över vårt 

land. Detta trots att skolpolitiken och socialpolitiken vill ta avstånd från den stora anstaltsepoken. 
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Barn fogas in i grupper av så kallade funktionsstörning av typen dyslexi, damp, ADHD (Börjesson 

& Palmblad, 2003:24-25).  

 

Problemen i skolan – en het politisk fråga 

Skolan och dess problembarn blev ett av de mest omdebatterade ämnena inför det förra 

riksdagsvalet och de olika partierna tävlade om att ha de bästa och mest effektiva lösningarna på 

skolproblemet. Den nuvarande regeringen har sedan fortsatt fokusera på skolan och dess 

problem: 

  
 

Skolministern förbereder för ökad skoldisciplin. Björkestaskolan i Nykvarn utanför Södertälje har redan 

skärpt ordningen genom bland annat en variant av skamvrå och premier för gott uppförande.[…] 
SKAMVRÅ OCH FÖRVISNING är en trend i pedagogik och barnuppfostran som har fått vissa debattörer 

att varna för att en auktoritär våg som för oss hundra år tillbaka i tiden. På Björkestaskolan är Gula rummet 

en del i en stor pedagogisk förändring. En entusiastisk rektor har infört undervisning i lärarlag, den senaste 

undervisnings- tekniken på stora datorskärmar i klassrummen, fortbildning för personalen och mycket annat. 

Anne-Marie Julin, rektorn, vittnar om hur bråk och stök förbytts i lugn och ordning. Man får gå tillbaka till 

50-talet för att hitta en lika intensiv valrörelsedebatt om skoldisciplin som förra årets. År 1958 förbjöds skol-

agan, och ordningsbetygen togs bort samtidigt som folkskola, realskola och flickskola ersattes av grundskolan. 

Nu har kravet på att återinföra ordningsbetygen nått skolministerns agenda. FOLKPARTIET HAR DRIVIT 

ORDNING och reda i skolan som sin profilfråga. På stora valaffischer som skulle visa framtidens nyheter 

stod det: "Nu minskar stöket i skolan/Folkpartiet: Ordningsbetygen har gett effekt." Den nye folkpartistiske 

skolministern Jan Björklund lovade ett batteri av åtgärder i valrörelsen. Och de första stegen mot att låta 

skolor flytta mobbare, redovisa skolk i betyg samt låta lärare beslagta mobiler har tagits (DN, 2007-01-07). 

 

*********************** 
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Sammanställning utifrån frågeställningarna 
 
 
                           
     År 1900       År 2000    
                
  Beskrivna problem • Ej inordnande efter skolans regler    • Stökiga skolor   
    • Skolk      • Skolk    
    • Drivande på gatorna     • Drivande på stan   
    • Ligor      • Gängbildningar   
    • Stöld      • Stöld    
    • Dåligt sällskap     • Brist på respekt för lärarna 
    • Tiggeri      • Brist på respekt för föräldrarna 
    • Försäljning, barnarbete      • Låg kunskapsnivå   
    • Prostitution      • Låga betyg   
    • Kriminalitet, våld      • Kriminalitet, våld    
                
  Beskrivna orsaker • Samhällsklyftor (sociala skillnader)   • Samhällsklyftor (sociala skillnader) 
    • Industrialiseringen     • Konsumtionssamhället 
    • Familjesituationen (ensamma mödrar, nya familjekonstellationer) • Familjesituationen (skilsmässor) 
    • Kulturkrockar mellan samhällsklasser   • Kulturkrockar   
    • Dåligt inflytande från hemmet    • Osäkra föräldrar   
    • Undermåliga bostadsförhållanden    • Invandrargruppers utanförskap 
    • Dålig tillsyn av barnen / frånvarande vuxna   • Vuxna som inte tar ansvar 
    • Dåligt inflytande från kamrater    • Neuropsykiatriska diagnoser 
    • Dåliga fosterhem     • Avsaknad av närvarande vuxna 
    • Husmodern arbetar     • Elever som är i behov av stöd får inte det stöd de behöver 
    • Husmodern lever inte upp till kraven   • Dåligt samarbete mellan olika samhällsinstitutioner 
    • Dålig litteratur / dålig kultur    • Tv- / datavåld   
           • Låga krav på eleverna i skolan 
           • Lärarnas avsaknad av disciplinära rättigheter 
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     År 1900       År 2000     
                 
  Beskrivna lösningar • Lag som ger samhället rätt att omhänderta barn  • Ge lärarna större befogenheter  
    • Inrättande av barnavårdsnämnd    • Få föräldrarna att ta mer ansvar för sina barn  
    • Särskilja de vanartade barnen från övriga i skola  • Flytta på elever som mobbar eller stökar på skolorna  
    • Inrätta uppfostringsanstalter    • Föräldrakurser    
    • Läraren sätter fostran i främsta rummet   • Högre teoretiska krav - återupprätta bildningsskolan  
    • Ge skolbetygen större auktoritet    • Betyg lägre ned i åldrarna, skriftligt omdöme från år 1  
    • Individualiserad undervisning    • Fler centrala prov    
    • Skapa möjligheter för differentierad undervisning  • Läs- och skrivgaranti i årskurs 3  
    • Mindre gruppstorlekar i klasserna    • Ordningsomdömen i skolan  
    • Skolplikt i viss ålder     • Mer läxor     
    • En ordningsmakt som griper in kraftigare   • Polisanmäla mer frekvent det som sker i skolan  
    • Samarbete mellan skola, hem och ordningsmakt  • Samarbete mellan olika samhällsinstitutioner  
    • Lärarna utbildas i psykiatri så de kan urskilja avvikarna  • Fortbilda lärare, mer kvalificerade lärare    
    • Se till att barn har meningsfull fritid   • Längre skoldagar    
    • Ingripa redan när barnet står "nära brottslighetens gräns" • Noll tolerans mot skolk, mobbning, klotter mm.  
    • Förebygga genom att komma tillrätta med det äldsta barnet i familjen • Inrätta speciallärarutbildningen igen  
    • Förbjuda dålig litteratur/kultur     • Begränsa dataspelandet    
    • Lag mot barnarbete        
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SLUTDISKUSSION 

 
Vid en jämförelse mellan det förra sekelskiftets diskussion och dagens vad gällande ansvaret för dessa barn, 

diskuterades och diskuteras problemen utifrån flera olika perspektiv: Samhällsstyrningen, hemmets ansvar, synen 

på barnet/barndomen och lärarnas, institutionens och samhällets roll. 

 
*********************** 

Samhället kring år 1900 och samhället kring år 2000 

I enlighet med Michel Foucaults (1975/2003) tankar kring vårt samhälles utveckling, kan man se 

tiden kring det förra sekelskiftet som en tid då byggnaden av välfärdssamhället påbörjades. 

Grunden till detta lades i och med industrialiseringens intåg. Genom debatten i Svensk 

läraretidning kan man följa denna utveckling. Målet var att skapa ett samhälle där alla skulle få det 

bättre, såväl ekonomiskt som socialt. För att detta skulle vara möjligt krävdes styrning av 

medborgarna. Individerna skulle bli nyttiga, effektiva och lydiga samhällsmedborgare. De 

institutioner som blev styrningsagenter under början av välfärdens utvecklande var sjukhus, 

skolor och kriminalvård och dessa agerade enligt samma principer (Rose, 1995:49-51). Men jag 

instämmer även med Sandin som skriver att skolan och dess utveckling inte enbart kan sättas i 

samband med produktions-, kvalifikations- eller disciplineringsbehov, utan det var snarare så att 

de högre samhällsklasserna hade de mer konkreta och närliggande problemen för ögonen när de 

vill grunda skolor för de fattiga (Sandin, 1986:245). 

1800-talets skapande av olika utbildningsvägar för de olika samhällsklasserna hade lett till 

en separering när underklassen inte längre kunde nås av den patriarkala överheten. Skolan blev nu 

ett instrument för att forma underklassen. Genom skolgången kunde barnen avskiljas från 

hemmets, gatans och fabrikens inflytande och därmed hållas under uppsikt och internalisera 

skolans moral och värdesystem. Underklassfamiljerna hade dock inte samma syn på skolans roll. 

De såg den snarare som ett av flera sätt att försörja och sysselsätta sina barn.  Detta gjorde att 

många inte hade någon respekt för skolans krav på regelbunden skolgång (Sandin, 1986:264-265). 

En ny syn på barnuppfostran och den goda barndomen utvecklades i takt med 

industrialiseringens. Den förändrade styrningspraktiken och arbetarklassens stora sociala problem 

ledde till införandet av en skola för alla barn. Detta skedde genom lagstiftning (Johansson, 

2007:33). En lag instiftades som gjorde att de barn som inte togs om hand av föräldrarna enligt 

samhällets rådande normer, kunde omhändertas av samhället (Sundkvist, 1994:51). Skolans roll 
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blev nu inte enbart att förmedla kunskap utan den skulle även kompensera för vissa barns dåliga 

hemsituation och agera uppfostrare. I och med den obligatoriska bottenskolans införande, kom 

de samhälleliga problemen upp till ytan och de vanartade barnen kom i blickfånget. Barn från 

olika samhällsklasser med olika förutsättningar skulle nu gå tillsammans. Skolan skulle vara en 

slags samhällsspegel. Medelklassen skapade bilden av den goda barndomen där barnen skulle räddas 

från att arbeta och vid tiden kring det förra sekelskiftet fanns en grupp barn som inte kunde leva 

upp till denna idealbild (Sandin, 2003). 

Vad jag kommit fram till i min studie, stämmer till stor del överens med Michel Foucaults 

beskrivning av välfärdssamhällets utveckling och Rose’s definition av liberalism, det vill säga som 

en formel för maktutövande. Vid tiden kring det förra sekelskiftet var det sociala problem, 

sjukdomar, stöld, kriminalitet, vansinne, sinnesslöhet, söndervittrade äktenskap som hade 

konsekvenser för det nationella välbefinnandet. Detta ledde till att andra auktoritetsformer än 

statens kom att börja utvecklas; det var experterna som började mobilisera politiska resurser som 

lagstiftning, finansiering och organisationskapaciteter för sina egna syften (Rose, 1995:50). Staten 

ville via välfärden styra medborgarna genom samhället, vilket speglades i diskussionen om hur man 

bäst skulle ta hand om de barn som skapade problem i skolan. Genom statliga lagar skulle man 

komma till rätta med problemen.  

Sekelskiftet 2000 präglas av en förändrad samhällsbild från kollektiv och paternalistisk 

struktur till marknadstänkande och neoliberal individualism. Valfrihet har blivit ett centralt 

begrepp idag och har ersatt folkhemmets tal om trygghet (Johannisson, 2006:34). Den 

neoliberalistiska styrningen har istället som mål att försöka styra samhället utan att styra samhället, det 

vill säga genom autonoma aktörer. Exempel på sådana kan vara medborgarna själva, 

konsumenter, föräldrar, anställda, företagsledare eller investorer (Rose, 1995:57). Det intressanta 

är att jag funnit att när jag ser på debatten som pågår idag, strävar politikernas förslag på 

lösningar snarare mot en styrning genom samhället. Man vill skapa nya lagar och en mer statligt 

styrd skola, det vill säga en styrning som går emot den neoliberalistiska styrningens mål, eftersom 

förslagen snarare leder till ett återtagande av statens eller institutionens synliga makt och en ökad 

likriktning. Jag tolkar det som att den populistiska opinionens påverkan gör att politikerna får 

kalla fötter och snabbt försöker finna lösningar.  

Något signifikativt för vår tid är framhävandet av hotbilder. Media skapar en skrämmande 

bild av samhällsutvecklingen genom bl.a. beskrivandet av problemen kring barn och ungdomar.  

Johannisson ger exempel på detta när hon skriver om när massmedia intensivt började använda 

sig av begreppet sjukdom; sjuka kroppar, sjuka samhällen, sjuka hus, sjuka vatten osv. En rad nya 

sjukdomar och diagnoser dök nu upp (Johannisson, 2006:34-35). Detta anser jag vara ett 
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uppenbart exempel på att det inte är enbart är fakta från t.ex. forskning som styr politiska beslut 

utan även känslor – rädslan för ett framtida kaotiskt och okontrollerbart samhälle. En hotbild 

beskrivs även i Svensk läraretidning, men då media idag når en större del av befolkningen till 

skillnad mot för hundra år sedan, drar jag slutsatsen att dess genomslagskraft och påverkan på 

samhället i stort är större idag. 

När jag jämförde 2008 års skolregler på en skola med de skolregler som fanns 1881, fann 

jag att det är ungefär samma regler och normer som problembarnen bryter emot då som nu. 

Detta styrker Michel Foucaults teori om att vad som är tillåtet och vad som är förbjudet från det 

ena århundradet till det andra varit relativt konstanta (Foucault, 1975/2003:22). Det som skiljer 

de båda tidsepokerna åt är att i exemplet från en skola idag, Lotorps skolas Trivselregler, kommer 

vårdnadshavarens ansvar in om reglerna inte följs. I 1881 års reglemente nämns inte föräldrarna. 

Dessutom var reglerna nationellt fastställda år 1881 medan skolorna idag skriver sina egna lokala 

regler som föräldrar och barn får ta del av vid skolstarten. 

Av de problem som beskrivs är det framför allt ordningsproblemen i skolan, skolk, drivande på 

gatorna utan vuxnas inflytande, ungdomskriminalitet, våld och samhällsklyftor som är det gemensamma i 

de båda tidsepokernas diskussioner. När orsakerna diskuteras handlar det förra sekelskiftets 

diskussioner om industrialiseringen och dess konsekvenser för arbetarklassens barn. Idag diskuteras 

inte själva samhällsutvecklingen i sig som en skapare av problem utan snarare barnens allt sämre 

psykiska hälsa på grund av till exempel stress. Detta skriver Bauman om i bl.a. Arbete, konsumtion och 

den nya fattigdomen (1999) och Vi vantrivs i det postmoderna (1999). En bakgrund till den stress många 

upplever idag kan vara att vi idag till skillnad från tiden kring det förra sekelskiftet inte längre 

förväntas vara producenter/arbetare utan konsumenter (Bauman, 1999:58). Förutsättningen för 

medborgaren/konsumenten är valfriheten. Även utbildning är idag en slags konsumtionsvara 

som bidrar till identitetsskapande (Bauman, 1999:41-47). Du är vad du kan konsumera. Andra 

orsaker till problemen som diskuteras är invandrargruppers utanförskap och samhällsklyftor. Den 

direkta kritiken av det marknadsliberala samhället förekommer sällan och i debatten tycks man 

snarare konstatera att samhällsutvecklingen är något ofrånkomligt. Denna åsikt kan ha varit 

rådande även vid det förra sekelskiftet, men det syns inte i debatten i Svensk läraretidning. 

Kring det förra sekelskiftet gick samhällets institutioners företrädare in gemensamt och 

ansåg sig ansvariga för de vanartade barnen och deras utveckling när lösningar till problemen 

diskuterades. Idag lägger ofta de olika institutionernas företrädare snarare över ansvaret på 

varandra när det gäller problembarnen och dess orsaker och lösningar. Ingen vill riktigt ta på sig 

ansvaret utan anser att det ligger hos någon annan.  
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Hemmets ansvar 

Institutionaliseringen av barnens tillvaro är något signifikativt för vår tids barndom, liksom 

framväxten av nya grupper av professionella – förskollärare, fritidspedagoger, barnläkare, barn- 

och familjepsykologer – som kan stödja eller ifrågasätta föräldrars sätt att ta hand om sina barn. 

Dessa professioner har liksom lärarna kring det förra sekelskiftet, intresse av att visa att just de 

behövs för att barns ska tas om hand på bästa sätt. De har alla behov av att definiera sin 

kompetens i förhållande till föräldrarnas sätt att ta hand om sina barn. Till och med fritiden har 

idag en pedagogisk prägel genom olika slags föreningsverksamheter för barn (Sandin, 2003:233-

234). Idag växer sålunda majoriteten av barn upp i ett samhälle där samhällsinstitutionerna tagit 

över en stor del av fostransansvaret för dem – många gånger innan barnet fyllt två år. 

Mediediskussionen vittnar om att det ibland råder en diskrepans mellan föräldrar och 

samhällsinstitutionernas företrädare när det gäller vem som bär det största ansvaret för barnen 

som fungerar dåligt i skolan eller i samhället i stort. Föräldrarna lever kvar i tron att samhället ska 

axla en stor del av fostran, ett liberalistiskt styrt samhälle, medan institutionernas företrädare 

anser att samhället klivit in i det neoliberalistiska samhället och att föräldrarna därmed ska återta 

en stor del av ansvaret. Det intressanta, vilket jag tidigare nämnt, är att politikernas förslag på 

lösningar snarare bygger på införandet av en mer auktoritär samhällsstyrning. 

Problemet med skilsmässor och ensamma mödrar diskuterades såväl kring det förra sekelskiftet 

som nu, men idag diskuteras inte själva familjebildningen i sig som ett problem till skillnad från 

för hundra år sedan. Kritiken idag är mer subtil och handlar mer om att föra fram hur barnen 

mår när föräldrarna skiljer sig än att kritisera skilsmässan i sig.  

Frånvarande vuxna och föräldraansvar är andra gemensamma teman, men kring det förra 

sekelskiftet diskuterades modersidealet och vikten av en närvarande mor som var hemma och tog 

hand om barn och hem (Sandin, 2003). Även om debatten i dag går het vad gällande föräldrars 

ansvar för fostran av barnen, skulle diskussionen om att föräldrarna borde vara hemma mer med 

sina barn knappast falla i god jord med tanke på vår jämställdhetssträvan. Dock diskuteras ofta i 

media föräldrars stress över att inte hinna med sitt föräldraskap och kunna leva upp till alla krav. 

Det gemensamma i debatten då och nu handlar snarare om att de vuxna måste ta sitt 

vuxenansvar och guida barnen rätt. Jag tolkar mediedebatten som att frånvaron av vuxna leder till 

att barnen kan utveckla ett oönskat beteende, såväl år 1900 som år 2000. Även faran med barns 

kulturkonsumtion som ligger utanför föräldrarnas inflytande är något som är gemensamt för de 

båda sekelskiftenas diskussioner. För hundra år sedan oroade man sig för smutslitteraturens, 

cirkusens eller teaterns inverkan på barnen och idag oroar man sig för barnens konsumtion av film, 

datorspel och internet . 
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En annan orsak till problemen som diskuteras såväl nu som då är kulturkrockar om man 

med begreppet kultur menar olika samhällsgruppers sätt att leva och inte endast hänsyftar etnisk 

tillhörighet. Arbetarklassens kultur skilde sig stort från medelklassens för hundra år sedan. I 

Svensk läraretidning diskuterades problemen med de fattiga familjernas moral och sätt att 

uppfostra sina barn. Min tolkning är att när samhället successivt gick mot folkhemsbildandet och 

människor fick det bättre, var de normer och regler som växte fram mer allmängiltiga än i dag. 

Dessutom betonades den socialiserande fostrans betydelse i skolan. I dagens samhälle uppmuntras 

istället olika sätt att leva när det handlar om kultur, religion eller familjekonstellationer. Detta 

leder till att barnen i dag växer upp i fler olika uppfostringskulturer än tidigare. Ett exempel på 

detta är artikeln som handlar om konflikten mellan den moderna dialoguppfostran och den 

traditionella och mer auktoritära uppfostran, där Halldén hävdar att arbetarklassens ideal för 

uppfostran krockar med skolans även idag.  För mig är begreppet arbetarklass lite förlegat och jag 

instämmer istället med Johansson som skriver att även om vi idag inte talar om klassamhälle på 

samma sätt som tidigare, finns det ändå stora skillnader mellan hur olika samhällsklasser lever och 

vilken levnadsstandard de har. Arbetarklassens yrken har ersatts av gymnasieutbildad personal 

inom t.ex. vård och omsorg. Det finns med andra ord även idag en samhällsklass vars position 

inom utbildnings- och arbetsmarknadshierarkin som värderas lägre än andra. Ett annat exempel 

är gruppen arbetslösa (Johansson, 2007:83-84). I dagens samhälle är det alltså utbildningsnivå och 

karriär inom yrken med hög status som skiljer människor åt. Samhällsklyftor är dock något 

gemensamt hos de båda tidsepokerna och barnen från mer socialt utsatta grupper förekommer 

oftare i mediedebatten. Såväl idag som tiden kring år 1900 är det framför allt problemen i skolor i 

socialt tyngre områden som beskrivs, men även skolor som ligger i områden med högre socialt 

status har alltmer börjat figurera i dagens debatt.  Det som skolan kan komma att ställas inför är 

frågan huruvida den bör skapa sin egen normativa ram för uppfostran eller om den ska ta hänsyn 

till alla familjekulturers olika uppfattning. 

 

Synen på barnet och barndomen 

Den obligatoriska och förlängda skolan som finns idag innebar en homogenisering och 

synkronisering av barndomen. Allas barndom kom att i högre grad likna varandras. En likvärdig 

skola för alla barn, såväl regionalt som socialt, ställde krav på central styrning och ledning från 

staten. Barndomen socialiserades och formaliserades enligt offentligt uppgjorda planer och mål 

Utifrån dessa planer och mål skapades ramar för vad som var normalt och vad som var avvikande 
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när det gällde barns beteende. Genom att olika professioner utvecklades kom barndomen även 

att professionaliseras, psykologiseras och pedagogiseras (Sjöberg, 2003:89-93).  

Fr.o.m. slutet av 1900-talet framställs det i t.ex. läroplaner att barn förmår att ta ansvar för 

sina egna val och sitt lärande. Det ideala barnet är en kompetent medborgare som kan fatta egna 

beslut och dessutom göra det med kollektivets bästa för ögonen. Tidigare ansågs förändringar 

komma i stånd genom påverkan av barnet. Idag ska barnen vara med och påverka det som ska 

förändras (Lindgren, 2003:205-207). 

När det gäller synen på barnet skiljer den sig mellan de båda tidsepokerna alltså åt genom 

att idag framhävs bilden av det kompetenta barnet och i debatten får även barnet komma till tals när 

det uppstår problem i skolan. Vikten av barnperspektivet är sålunda tydligare idag, medan man i 

debatten kring det förra sekelskiftet mer talade om barnet och dess behov av de vuxnas inflytande 

och handledning (Sandin, 2003:235). 

Barnet för hundra år sedan skulle utveckla karaktärsfasthet och skulle härdas så det kunde 

stå emot negativ inverkan utifrån. Idag är det istället en social kompetensutveckling av barnet som 

framhävs som det viktiga. Det har därmed skett en intresseförskjutning från kropp till psyke, 

vilket Palmblad relaterar till övergången från produktionssamhälle till konsumtionssamhälle. 

Förutom kraven på kroppslig motståndskraft och självbehärskning, ska barnen idag även äga 

social formbarhet och smidighet (Palmblad, 2003:27). Just social kompetens är ett begrepp som 

används flitigt idag när man vi beskriva önskvärda kvalifikationer hos en individ. När jag sökte 

via Google på begreppet social kompetens, upptäckte jag att många förskolor och skolor i 

målbeskrivningen har med utvecklingen av barnets sociala kompetens.  

I debatten kring år 1880-1900 är det framför allt miljön som anses vara den bakomliggande 

orsaken till vanart hos barn och en bottenskola för alla skulle förebygga dessa problem, då skolan 

skulle kunna kompensera för den dåliga hemmiljön. När sedan folkskolan senare under 1900-talet 

fick problem när de olika samhällsklasserna skulle undervisas tillsammans, började man söka 

medicinska förklaringar till barnens beteende. I och med en medicinsk diagnos kunde barnet 

konstateras sjukt och skulle botas. Detta skulle ske genom expertishjälp och därmed ansåg man 

det nödvändigt att flytta barnet ur den vanliga klassen. Under 1970-talet återkom teorin om att 

det var miljön som var den bakomliggande orsaken i de fall då barn fick problem i skolan. Nu 

skulle dock alla barn undervisas inom normalklassens ram och därför skulle man istället arbeta 

förebyggande och kompensera barnets svårigheter (Vernersson, 2007:17). Idag sker snarare en 

utveckling som liknar folkskolans utveckling. Mediedebatten handlar alltmer om våldet i skolan 

och hur vissa barn skapar oro i klassrummen. Samtidigt ökar de medicinska förklaringarna och 

nya diagnoser med olika bokstavskombinationer har nu kommit in på arenan. Medicinska 
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förklaringsmodeller dominerar både när det gäller beteende- och läs- och skrivproblem 

(Börjesson & Palmblad , 2003:25-26). Mellan 1960 och 1980 genomgick psykiatrin ett 

paradigmskifte och den tidigare dynamiska psykiatrin som baserades på Freuds teorier ersattes av 

en diagnostisk psykiatri (Brante, 2006:73). 

Palmblad (2007:55) skriver att föräldrarna ofta ställer sig positiva till neuropsykiatrin och 

förklaringen att barnet saknar anpassningsförmåga. Barnens egna skildringar skiljer sig dock från 

de vuxnas. I biografier som Gerlands (1996) framställs individens ambivalens inför det normala. 

Författaren ställer sig kritisk till konformitetstvånget. Palmblad menar att dessa individer till och 

med kan uppleva bristen på social lyhördhet som något som ger dem större frihet än andra 

människor. Det avvikande skapar problem med skänker samtidigt en känsla av identitet och 

oberoende. Detta ser jag som ännu ett exempel på dagens syn på det kompetenta barnet, som själv 

får redogöra för sin situation och sina problem. 

Mediedebatten handlar även om hur skolan misslyckas med att tillgodose dessa 

bokstavsbarns problem. Såväl föräldrar som lärare efterfrågar en undervisningsform som är mer 

anpassad till barnens behov i form av till exempel mindre undervisningsgrupper. Likaså höjs 

röster för inrättandet av fler skoldaghem. Däremot skiljer sig lärarnas och föräldrarnas åsikter 

ofta från arbetsgivarnas. Lärarna och föräldrarna önskar många gånger en mer specialiserad 

undervisningsform, medan arbetsgivarna anser att undervisningen ska ske inom normalklassens 

ram, där läraren ska kunna tillgodose barnets behov med hjälp av handledning utifrån. Här finns 

alltså en likhet mellan de båda tidernas diskussion, men det som skiljer dem åt är att föräldrarna 

idag ger sig in aktivt i debatten. Något annat som skiljer tidsepokers diskussion åt är att man kan 

tolka debatten kring år 1900 som mer positiv i den bemärkelsen att man ändå hade en vision om 

att problemen var botbara. Dagens medicinska förklaringar upplever jag mer som en beskrivning 

av ett handikapp som barnet och omgivningen ska acceptera och ta hänsyn till. Lösningen blir, 

som Börjesson & Palmblad skriver, en slags kompensation för handikappet (2003:12). Denna 

lösning består ofta av elevassistenter som ska hjälpa till att kompensera barnet för dess problem. 

Assistenterna är dock oftast de lägst utbildade av skolans personal, vilket behandlades i P1:s 

program Kaliber den 4 maj 2008. De barn som behöver den mest kvalificerade hjälpen, får hjälp 

av de sämst utbildade, vilket inte gynnar barnet. Här är det istället kommunens ekonomi som styr. 

Genom den medicinska diagnostiseringen av så gott som alla problem i skolan, finner jag 

att det finns en risk att ansvaret för dessa barn blir hängande i luften. Det blir ett determinant 

utpekande av dessa barn, då förklaringen leder till att ”det inte finns något att göra åt saken”.  Barnet 

kan inte anses vara ansvarig för sina handlingar då det har en medicinsk diagnos, föräldrarna kan 

inte anses ansvariga då ”felet” måste anses som medfött och inte heller skolan kan anses ansvarig 
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för problem relaterade till en medicinsk diagnos.  Jag instämmer med Johannisson som skriver att 

diagnosen kan skymma sikten för andra förklaringsmodeller och skapa fast identiteter som 

krymper utrymmet för normalitetsbegreppet (Johannisson, 2006:40).  Å andra sidan fungerar 

diagnostiseringen som ett bra underlag för hur man ska bemöta och arbeta med dessa barn. 

Genom diagnostiseringen kan barnet få hjälp av expertis och dessutom kan diagnostiseringen 

skapa förståelse för beteendet hos såväl individen som omgivningen. För den som får en diagnos 

kan den ge avlastning från ångest och skuld och för experten som satt diagnosen bekräftar den 

dennes kompetens och förmåga att tolka, spåra och klassificera (Johannisson, 2006:30). 

Ett problem som tas upp i mediediskussionen, såväl idag som för hundra år sedan, är 

problembarnens inverkan på undervisningen av de övriga barnen i klassen. Skolan ska vara en 

skola för alla barn, men samtidigt kan andra barn bli lidande av dessa barns beteende. En stor del 

av lärarens tid går åt till att skapa lugn och ro på bekostnad av undervisningstiden och 

förmedlingen av kunskaper. 

Barn förväntas idag vara självständiga, samlade och uppvisa social lyhördhet. De ska äga en 

balans mellan koncentration och lyhördhet och en balans mellan kraven att slutföra en påbörjad 

uppgift. Samtidigt ska de vara flexibla nog för förändringar (Börjesson & Palmblad, 2003:28). 

Dessa krav skapar problem för de barn som behöver en strukturerad undervisning och det finns 

en risk att dessa barn blir oroliga när andra runt omkring dem sysslar med andra uppgifter än de 

själva. Lgr80 och den påföljande Lpo94 har lett till att eleverna till stor del ägnar sig åt så kallat 

eget arbete. Vernersson hänvisar till Ingrid Carlgrens artikel i tidskriften Praxis 1994, där Carlgren 

ifrågasätter om detta passar alla barn. Samtal och genomgångar försvinner och hon frågar sig om 

elevernas kunskapsutveckling verkligen har förbättrats. Risken är att eleverna bara producerar 

utan att förstå sammanhanget.  Elever med koncentrationssvårigheter kan se upptagna ut, men de 

gör något annat (Vernersson, 2007:35).   

Begreppet eget arbete kan ses som en konsekvens av den neoliberalistiska styrningsformen, 

där varje individ förväntas ta eget ansvar. Börjesson & Palmblad ställer sig den i sammanhanget 

relevanta frågan: Vad gör man när eleven söker fel kunskaper och om eleven inte förstår sina egna 

förmågor? (Börjesson & Palmblad, 2003:27). 
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Lärarnas roll 

Vid tiden kring förra sekelskiftet var det framför allt lärare och präster som såg som sin uppgift 

att skapa den goda barndomen för lek och lärande. Barnavården hade kriminologiska rötter och 

barn skulle inte straffas för sina handlingar utan uppfostras genom fosterhem och skyddshem. 

Men det var inte kriminologerna som drev igenom lagstiftningen utan lärarna (Sundkvist, 

1997:238-239). Lärarna hade en stor tilltro till sina egna kunskaper. En bit in på 1900-talet 

började dock den medicinska expertisen alltmer höras i debatten och framstå som experterna när 

det gällde de vanartade barnen. 

Idag dominerar det neuropsykiatriska tänkandet när det gäller förklaringen till 

beteendeproblem i skolan, vilket leder till stark kritik mot lärarnas bristande kunskap i ämnet. 

Palmblad & Börjesson skriver att den kritik som till exempel professor Gillberg riktar mot 

lärarkollegiet egentligen är ett eko av det Bror Gadelius uttalade 70 år tidigare (Palmblad & 

Börjesson, 2003:25). När det uppstår problem i skolan är det sålunda ett stort antal olika 

professioner som träder fram som expertis på området och uttalar sig i media. Det faktum att 

forskarna många gånger säger emot varandra visar att även forskare är påverkade av de många 

olika ideologier eller värderingar som finns idag. Lärare (men även föräldrar) måste då välja vilken 

expertis man vill förlita sig på och även möta kollegor, annan personal eller föräldrar som valt att 

förlita sig på andra experters råd eller forskningsresultat. Min slutsats är att denna 

forskningspluralism leder till att de som arbetar i skolan känner sig osäkra på hur de ska navigera i 

denna snårskog av råd och fakta när de söker vägar för att kunna bemöta barn med problem på 

bästa sätt. Detta leder även till osäkerhet och ambivalens hos föräldrarna. 

Utifrån mediediskussionen drar jag slutsatsen att lärarens status är lägre idag än den var för 

hundra år sedan. Det är inte lärarna som tillfrågas i debatten när man söker lösningar på 

problemen i skolan utan en hel rad andra experter som till exempel psykologer, beteendevetare, 

läkare, kriminologer, sociologer m.fl. Denna tystnad från lärarkåren tolkar jag som en osäkerhet 

när det gäller den egna kunskapen kring problembarnen. Man tror sig inte äga tillräckliga 

kunskaper eller kunna lita till det egna omdömet. Ett av skälen kan vara just expertisens skilda råd 

och förklaringsmodeller. För hundra år sedan rådde det motsatta förhållandet – det var lärarna 

som dominerade debatten. Samtidigt ser expertens roll annorlunda ut idag, skriver Palmblad. 

Experten har blivit något av en kompis och pekar inte med hela handen som experten gjorde 

kring förra sekelskiftet. Styrningen ser mer ut som ett runda-bords-samtal. Experterna har gått från 

att rikta in sig på central politik till att istället se på individuella öden. Barnet, men även den 
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vuxne, förväntas sedan agera lojalt med expertisens definition och utifrån denna sedan ta ansvar 

för sitt liv (Palmblad, 2007:59-60).  

I skolans vardagliga arbete idag krävs åtskilliga insatser för att få de unga att välja rätt och ta 

ansvar för sitt eget lärande och karriärer, samt få dem att anpassa sig till bilden av samhällsnyttan. 

Palmblad skriver om det fria valets dilemma, där samhällsnyttan tränger in i skolans vardagliga 

arbete. Detta problem blir särskilt tydligt när det gäller elever som har svårt att anpassa sig 

(Palmblad, 2007:39). Enligt Vernersson kräver individualiserade arbetsformer att en 

lärare/pedagog har god överblick över elevernas inlärningssätt och förmåga att läsa och skriva. 

Elever som är i behov av stöd behöver mycket handledning och de stora undervisningsgrupper 

som finns idag gör att det finns en risk att lärarens roll reduceras till att bli organisatorisk, 

kontrollerande och konfliktlösande (Vernersson, 2007:35). 

 

Institutionen/samhällets roll 

Bakgrunden till bildandet av bottenskolan var enligt Sandin att man ville undvika politisk oro och 

man använde nationalismen som en slags ideologi (Sandin, 2003:229). Börjesson & Palmblad 

skriver att sekelskiftets skola strävade mot att bli ett samhälle i miniatyr, medan strävan i dag 

snarare är det motsatta.  

Båtshake (2006) hänvisar till Egan (2005) och skriver att det finns tre olika idéer som vad 

skolan ska ha för uppgift. Egan skriver även om dessa i boken Berätta som en saga! , där han menar 

att fokuseringen på innehåll leder till en strikt ämnesindelad läroplan, fokus på samhället leder till 

en ämnesintegrerad organisation inställd på förhållanden som anses relevanta för barns sociala 

erfarenheter och tyngdpunkten på individens utveckling leder till integrerade studier, eftersom 

fokusering på utveckling av intellektuella färdigheter tenderar att kväva innehållet (Egan, 

1995:119). Dessa tre diskurser har man försökt förena i den moderna utbildningen, men enligt 

Egan är problemet att även om dessa tre diskurser är goda i sig, är de svåra att förena i en 

fungerande utbildningspraktik. Ofta är det en av dem som dominerar. När diskursens 

begränsningar blir alltför uppenbara, sker en kursändring och någon av de andra två kommer 

istället att dominera under en period (Båtshake, 2006:12-14).  

Utifrån min studie tolkar jag debatten kring det förra sekelskiftet, som att det i skolan 

skedde en kursändring från den skolform som hade som syfte att skola individen med kunskaper 

– pluggskolan, till förmån för idén om en skola som socialiserar individen. Idag handlar 

mediedebatten istället om hur viktigt det är att de teoretiska kunskaperna hamnar i fokus igen och 

att föräldrarna bör ta det fostrande ansvaret för barnen. Vi är sålunda på väg att lämna en skola 
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där skolans mål främst varit att stimulera individen till självständighet men även socialisera, för att 

istället utveckla ett skolsystem där de individuella teoretiska kunskapernas betydelse åter betonas. 

En sådan utveckling kan vara till gagn för elever med vissa neuropsykiatriska diagnoser, då 

betydelsen av den sociala kompetensen kommer att minska och istället de individuella teoretiska 

kunskaperna blir det viktiga. Ett tecken på denna eventuella samhällsutveckling är att det startar 

företag som t.ex. Left is right som enbart anställer personer med Aspergers syndrom. Dessa 

konsultföretag är ofta inriktade mot jobb som har med statistik och tabeller att göra och det kan 

handla om konsultuppdrag som programmerare eller korrekturläsning (Nyheterna, P1, 2008-03-

28). Här räknas istället ”handikappet” som en tillgång och något positivt. 

Begreppet kunskapssamhälle innebär att hela samhället blivit en skola idag och i och med 

detta innefattar den även den vuxna befolkningen. Vårt lärande förväntas pågå livet ut och vi ska 

alla ta ansvar för vår egen kompetensutveckling. Förr sågs individen som en slags 

begåvningsreserv som väntade på att bli använd. Idag måste vi istället ständigt fråga oss om vi är 

adekvata. Börjesson & Palmblad drar det hela till sin spets och frågar sig vad man ska göra när 

det är fel på befolkningen; om 25 % har läs- och skrivsvårigheter, 12 % procent har 

neuropsykiatriska problem och 18 % saknar social flexibilitet (Börjesson & Palmblad, 2003:31). 

Detta, anser jag, vittnar om ett samhälle som ställer många och höga krav på sina medborgare, 

vilket i sin tur påverkar de krav barnen i skolan ska leva upp till för att anses normala.  

Utifrån Vernerssons (2006) definitioner av begreppen segregering, inkludering, integrering, visar 

diskussionerna i Svensk läraretidning hur målet med en inkluderande bottenskola, i stället ledde till 

en mängd olika skolformer för de barn som inte klarade av den allmänna folkskolans krav. Skolan 

blev en segregerad skola, men med målet att varje individ skulle få undervisning utifrån sina egna 

förutsättningar - en slags individualiserad skolgång. De senaste läroplanerna har haft som mål att 

vara en skola för alla, en inkluderande skola, där utvecklandet av den sociala förmågan stått i centrum.   

Av alla de olika slags specialklasser som tidigare fanns, är de flesta borttagna. Alla barn ska 

rymmas i en och samma skola. Denna inkluderande skola har lett till att problembarnsdiskussionen åter 

är i fokus. Här finns en likhet mellan tidsepokerna; visionen om bottenskolan för alla och visionen om en 

grundskola för alla. Båda ledde till en problembarnsdiskussion p.g.a. de barn som inte kan/kunde 

leva upp till rådande normer för socialt accepterat beteende.  

De speciella anstalter där barn skulle fostras och alla de olika specialklasser som inrättades 

under det förra seklet, avvecklades successivt när tanken om den inkluderande skolan återkom 

igen under 1980-talet. Man slutade att utbilda speciallärare och stängde skoldaghem. I media höjs 

nu åter röster som förespråkar att fler skoldaghem bör inrättas och från och med hösten 2008 

kommer man att börja utbilda speciallärare igen (Regeringen, 2007). 
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Andersson (2007:105-106) skriver om kriminalvårdens utveckling, men jag anser att det han 

skriver stämmer väl överens med utvecklingen kring hanterandet av problembarnen. Andersson 

skriver att styrandet har gått från att handla om att åtgärda och utrota sociala problem till att 

handskas med ordningsproblem. Välfärdsstatens maktutövning var inkluderande även när den 

var exkluderande, eftersom de individer som föll utanför den normativa ramen omfattades och 

var delaktiga i välfärdssamhället. Dagens maktutövning blir alltmer exkluderande i sina försök att 

inkludera. För att vissa ska höra hemma i samhället måste några andra bort. Ordningsproblem 

har en annan karaktär än sociala problem, eftersom ordningsproblemen åtgärdas genom att 

avlägsna de som stör. Sociala problem åtgärdas genom att hjälpa dem som har problemen. 

Dessutom är sociala problem lokaliserade till ett större sammanhang, menar Andersson, medan 

ordningsproblem är lokaliserade till ett givet område.  

Det Andersson skriver stärker Foucaults teori om hur samhällsinstitutioner som skola och 

kriminalvård förändras parallellt med varandra och i samma riktning. Hårdare straff för 

brottslingar betyder hårdare insatser mot elever som faller utanför skolans normativa system, 

vilket syns i mediedebatten idag. De politiska lösningarna som föreslås som åtgärder för att 

komma till rätta med barn som inte inordnar sig efter skolans normer, handlar om att skärpa 

kontrollen, använda hårdare straff och öka kraven på eleverna, men även ökade krav på skolan 

och lärarna. 

Utifrån Michel Foucaults tankar om välfärdssamhällets utveckling och den neoliberalistiska 

styrningen, kan man säga att många av de föreslagna lösningarna egentligen går stick i stäv med 

vad det liberalistiska samhället strävade mot; Omnium et Singulorum  (”en för alla och alla för en”) 

(Hultqvist & Peterson, 1995:17). Samtidigt ökar marknadskrafternas inflytande, inte minst över 

skolan. Skolor med stökiga elever får dåligt rykte med konsekvensen att de får ett alltför dåligt 

elevunderlag för att kunna fortsätta sin verksamhet. Elever och föräldrar väljer istället ett av de 

privata alternativen som saluför sig med att de garanterar undervisning med hög kvalitet och höga 

betyg som resultat. Kommunala skolor idag förväntas gå med ekonomisk vinst, trots att de 

finansieras av skattepengar och är en tärande verksamhet jämfört med ett företag som producerar 

och säljer en produkt. Även eleverna räknas idag som en slags produkt.  

I den marknadsekonomiskt styrda skolan står knappast elever i behov av särskilt stöd högt i 

kurs, då de drabbar ekonomin hårdare. Konsekvensen kan i förlängningen leda till en större 

segregering i samhället. Förespråkarna för ett mer marknadsanpassat skolsystem håller inte med 

om det utan hävdar att denna konkurrens är något som även gynnar den kommunala skolan då 

den tvingar fram en konkurrenskraftig utveckling (Skolfront, SVT, 2008-04-15). 
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I Lpo94 betonas skolans uppgift att stödja identitetsutveckling och välbefinnande framför 

uppgiften att lära och utveckla teoretiska kunskaper (Rigné, 2007:227). 

En tolkning av dagens debatt kring skolan kan vara att vi är på väg bort från den individualiserade 

undervisningen och kraven på att varje elev ska ta ansvar för sitt eget lärande. Det som talar för 

detta är den ökade betoningen på teoretiska kunskaper.  Mer prov och betyg i tidigare åldrar 

kommer att innebära krav på att alla elever ska nå en viss kunskapsnivå vid en mer exakt tidpunkt 

jämfört med idag. Jag tolkar det som att kunskapskraven sannolikt kommer att utvecklas till att 

bli mer preciserade än i dagens målbeskrivningar i Lpo94. 

Jag instämmer med Rose (1995:57) som skriver att expertisens snabba ökning när det gäller 

vägledning av människors beteende inte enbart kan ses som ”en blomstring av angelägen humanism” 

och inte heller som enbart ett bevis på professionellt entreprenörskap. Den demonstrerar snarare 

hur ett liberalistiskt styrningssätt är beroende av strategier, tekniker och aktörer som inte kan 

analyseras enligt politikens filosofiska och normativa logik. Den tidigare samhällsstyrningen, som 

byggde på positiv kunskap om det mänskliga beteendet, har ersatts av de beräknande regimerna 

för bokföring och administration, menar Rose. Detta har i sin tur lett till en ny relation mellan 

expertis och politik.  

Dagens krav på redovisning och resultat bidrar till att undergräva förtroenden (Rose, 

1995:54-55). Ett exempel på detta är betygs- och resultatdiskussionen i skolan idag och även all 

den dokumentation som sker av de barn som inte lever upp till skolans krav. Individuella 

handlingsplaner skrivs och uppföljning sker kontinuerligt med syfte att eleven ska utvecklas i rätt 

riktning.  

I det moderna samhället startar kartläggningen av individen redan innan födseln och 

kartläggningen följer oss sedan resten av livet, genom samhällets institutioner som till exempel 

sjukvård och skola. I det liberalistiskt styrda samhället är det inte enbart ett oacceptabelt beteende 

som straffas, utan hela individens personlighet kartläggs, bedöms och utreds innan ett 

åtgärdsprogram skrivs (Foucault, 1975/2003). Om man drar det till sin spets kan man därmed 

säga att det är hela individen som bedöms (och döms) - inte enbart handlingen. Detta är något 

som sker inom sjukvård, skola, kriminalvård, socialtjänst, äldreomsorg och på arbetsplatser.  
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Problembarnet och det integrerade utanförskapet 

Jag skulle vilja sammanfatta diskussionen kring problembarnen som att intentionen med en skola 

för alla, där alla barn skulle inkluderas, snarare har lett till en segregering. Då alla barn ska 

undervisas i samma klass, leder det till att de barn som inte klarar av att leva upp till skolans 

normer sticker ut ännu mer. Folkskolan var mer tydligt segregerad genom att särskilda 

institutioner skapades för de vanartade barnen. Nu är dessa barn integrerade. Barnen kan säga 

”Jag är med, men jag är utanför”. Detta syns tydligt i dagens debatt. Jag instämmer med Börjesson & 

Palmblad när de skriver att vi kanske ska se diskussionen genom historien vad gällande 

problembarn som ett bredare kulturellt mönster som säger att barn och problem faktiskt hänger 

samman med varandra. Jag ser det inte som en slags desillusionerad bild av skolan som 

institution, utan snarare som något som vi som arbetar med barn (och föräldrar) bör vara 

medvetna om. Problemen som barn har haft med att leva upp till skolans normativa krav, har 

bland annat berott på vilken slags skola samhället erbjudit dem: den socialiserande skolan, den 

teoretiska skolan eller den individstimulerande skolan (Båtshake, 2006)(Egan, 2005)(Egan, 1995). Vissa 

barn mår bäst av att gå i en pluggskola där fokus inte är att utveckla den sociala kompetensen och 

andra har svårt att inordna sig i en skolform där alla elever i klassen sysslar med olika 

arbetsuppgifter. En skola för alla blir snarare en utopisk önskan utifrån ett humanistiskt perspektiv. 

I dagens skola är tanken att läraren ska lyckas skapa en positiv och individuell utveckling av varje 

individs kunskaper utifrån varje individs behov. Detta ska genomföras i ett klassrum med mellan 

25 och 30 elever som alla har olika kunskaper, förutsättningar och inlärningsstilar. Många gånger 

upplever läraren detta som en övermäktig uppgift, vilket syns i debatten. Om samhället istället 

använder sig av företaget Left is right’s tankegångar när det gäller skolan skulle en rad olika 

skolformer utvecklas där barnens individuella förmågor istället sattes i fokus och undervisningen 

skulle anpassas därefter; en skola utifrån vart och ett av de tre olika diskurser som Egan skriver 

om. Nackdelen med denna lösning skulle dock vara att den står långt ifrån visionen att skolan ska 

vara ett samhälle i miniatyr. Dessutom ökar risken för ett mer segregerat samhälle. Den fråga som 

jag ser som den riktigt stora och viktiga och som vi som arbetar i skolan bör ställa oss är: Om 

målet är en positiv utveckling för såväl den enskilde eleven som samhället i stort; hur stor variation i mänskligt 

beteende kan skolan/samhället då tillåta? Jag anser att min studie visar att när vi diskuterar dagens 

samhälls- och skolproblem, oftare borde gå tillbaka och titta historiskt på hur det har sett ut, då 

skolans historia inte enbart kan ses som en linjär utveckling. Många gånger är den snarare av 

cirkulär art. Lösningarna skulle på så sätt kunna bygga på mer långsiktiga lösningar än panikartade 

sådana, där symptomen istället för orsakerna åtgärdas.   
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