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INLEDNING

Före andra världskriget gick de flesta barn endast 6 år i skolan och på 1960-talet
var det obligatorisk skolgång i 9 år. Den treåriga förlängningen av skolplikten –
under en period av mindre än 30 år – var en fingervisning om en grundläggande
förändring av barndomen i det svenska samhället. Fram till 1960-talet gick dock
inte alla barn i samma skolsystem och när den nya gemensamma grundskolan
infördes 1962 fanns alla barn och lärare i samma organisation. Det var en
halvsekelgammal tanke, den obligatoriska bottenskolan hade efter en lång
process förverkligats.

Skolplikten förlängdes alltså med 3 år under en kort period och allt fler barn och
ungdomar vistades – mer eller mindre frivilligt – en allt längre tid av dagen och
allt fler år av barndomen på olika institutioner. Vad innebar detta för
professionella som arbetade med barn, föräldrarna och barnen? Denna
utbildningsoffensiv och därmed sammanhängande förändring av barndomen är i
högsta grad av allmänt intresse. De barndomar och skolgångar som dagens
vuxna medborgare upplevt under 1900-talets decennier har haft stor spännvidd i
både omfång och innehåll. Hur har denna utveckling påverkat
maktförhållandena inom och mellan generationer/grupper? Fanns det
fostranskonflikter och konkurrerande ideal om hur en god barndom skulle se ut?
Det område som fokuseras i detta arbete ligger i den gråa gränszon mellan
skolan och hemmet som handlar om: Vem som ska fostra, till vad, hur och
varför?
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TIDIGARE FORSKNING

Detta kapitel är indelat i fyra avsnitt och det första beskriver skolans utveckling
och reformer. Därefter kommer en genomgång av den förändrade
fostranssituationen och barndomens förändring. Slutligen är det framför allt
folkskollärares fostranssyn, såsom den framställs i lärartidningar, som
presenteras.

Skolans förändring

Det svenska skolväsendets utveckling finns utförligt beskrivet. Bland de mest
framträdande skrivarna är Gunnar Richardsson, Sixten Marklund och Åke Isling
De beskriver de övergripande förändringarna och reformerna, exempelvis
tanken om den gemensamma bottenskolan och skolpliktens förlängning. 1 Sven
G. Hartman har beskrivit traditioner och idéer i svensk undervisningshistoria
och liksom Richardsson menar han att införandet av den allmäna
folkskolestadgan 1842 var en milstolpe i det svenska skolväsendets historia och
den första gången staten befattade sig med folkundervisningen. Det nya
systemet lyfte ut barnen ur hemmiljön och lade undervisningsansvaret på en ny
professionell grupp, folkskollärarna. Den allmäna folkskolestadgan byggde på
sexårig skolgång med skolplikt. Men det tog lång tid innan den var fullt
genomförd i hela landet, drygt 100 år. 1936 beslutades det om ett successivt
genomförande av ett obligatoriskt sjunde skolår. På 1940- respektive 1950-talet
beslutades om ett åttonde och ett nionde år. 2

Sverige hade länge ett parallellskolesystem där folkundervisningen var skild
från lärdomsskolan. En för alla samhällsklasser gemensam barndomsskola stod i
fokus för skoldebatten från sekelskiftet och denna bottenskoletanke fick extra
skjuts genom de stora skolutredningarna på 1940-talet, 1940 års skolutredning
och 1946 års skolkommission. Huvudmålet var att skapa en demokratisk skola

                                                
1 Gunnar Richardsson, Svensk utbildningshistoria .1994.
   Åke Isling, Kampen för och mot en demokratisk skola. 1980 och 1988.
   Sixten Marklund, Från reform till reform. 1980-1989.
2 Richardsson, 43ff.
   Sven G. Hartman, Lärares kunskap. 1995, 15ff.



6

och erfarenheterna från andra världskriget förstärkte behovet av en demokratisk
fostran. 3

1948 presenterade 1946 års skolkommission sitt slutbetänkande. Skolplikten
skulle förlängas till 9 år och en försöksverksamhet med enhetsskola skulle börja.
Detta sågs som en förutsättning för demokratiseringen och den demokratiska
och sociala fostran för hela samhället. Eleverna skulle fostras i en demokratisk
anda, enligt Tomas Englund 4

Förutom politiska motiv fanns det sociala och ekonomiska. Politiskt skulle
barnen fostras till aktiva, kompetenta och demokratiska medborgare. Socialt var
det en fråga om att ge alla medborgare – socialt men också regionalt – likvärdiga
utbildningschanser i livet. Ekonomiskt ställde ett förändrat näringsliv och
samhälle krav på kvalificerad arbetskraft. Frågan om en gemensam bottenskola
löstes i och med införandet av grundskolan 1962. Under den här tiden stod
skolan i centrum för samhällsbygget och var den post i regeringens budget som
ökade mest. Skolan skulle följa den snabba samhällsutvecklingen och så
småningom kom visionen att den skulle vara en spjutspets in i framtiden. 5

Hartman har periodiserat skolutvecklingen från 1940-1990 i decennier och
menar att 1940-talet var utredningarnas årtionde, 1950-talet blev en
försöksperiod och under 1960-talet genomfördes intentionerna. 1970-talet blev
ett årtionde då reformarbetet fullföljdes med inriktning på skolans inre arbete
och under 1980-talet utvärderades reformerna. 6

Parallellt med skolan har också lärarrollen utvecklats och förändrats enligt
Kerstin Skog-Östlin. Hon har analyserat lärartidningar för att få en bild av
lärarkåren. I huvudsak fanns det två skolformer inom parallellskolesystemet,
läroverk och folkskola. Uppdragen skilde sig mellan de två traditionerna – den
ena skulle utbilda den blivande eliten, den andra skulle höja folkbildningen och
fostra medborgarna i det moderna samhälle som växte fram. Dessa
sammanfördes i och med grundskolans införande 1962, men än idag går det att
spåra de båda traditionerna i lärarutbildningen och fackförbunden anser Skog-
Östlin. 7

Skog-Östlin menar att det hos läroverkslärarna fanns ett missnöje över att de
fostrande delarna fick allt större utrymme på bekostnad av
kunskapsförmedlingen, medan folkskolelärarna ansåg att deras arbetsuppgifter
motsvarade det uppdrag de hade fått. Föräldrarnas kunskaper om barnet
                                                
3 Ibid.
4 Tomas Englund, Samhällsorientering och medborgarfostran i svensk skola under 1900-talet.1986, 55ff o317.
  Richardsson, 43ff.
5 Hartman, 15ff.
6 Ibid.
7 Kerstin Skog-Östlin, ”Att vara lärare – bilder ur två traditioner”, I: Utbildning och demokrati  1999:2, 33-56.
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problematiserades och professionaliserades vilket betydde att lärarna fick
utvidgat ansvar och större auktoritet. Läroverkslärarna drev inte frågor om
förändringar, utan menade att de tvingades in i dem. De hade en konservativ
attityd och framställde reformer som försämringar. Folkskollärarna däremot var
offensiva, försökte delta i beslutsprocessen och kom med konstruktiva förslag.
Reformerna låg oftast i linje med folkskollärarnas egen uppfattning om vad de
som lärare skulle göra. 8

Samhällsutvecklingen med dess snabba och djupa förändringar under 1900-talet
gick inte skolan förbi. De höga ambitionerna med skolans uppdrag och
reformerna skulle tom driva samhällsutvecklingen framåt, menade olika
utredningar. Vad kan detta betytt för fostranssituationen och relationen mellan
aktörerna; hem, skola och stat?

Fostranssituationens förändring

Skolpliktens införande år 1842 kan ses som inledningen till statens successiva
övertagande av ansvaret för barns uppväxtbetingelser. Negativa reaktioner mot
skolplikten var flertaliga. Bland annat reagerade föräldrar i protest mot att
skolan tog över uppfostraransvar, vilket i en del fall ledde till att de höll barnen
kvar i hemmet. 9

Religiösa och moraliska övertoner var vanliga  och kyrkan behöll sin dominans
under de första 75 åren i denna ”religionsskola”. Med 1919 års
undervisningsplan halverades kristendomsundervisningen och den så kallade
arbetsskolepedagogiken fick sitt första genombrott i vårt land. Folkskolan skulle
anpassas till samhällets krav och förbereda barnen för arbetslivet. Englund
menade att folket skulle fostras till medborgare istället för undersåtar. Kyrkans
inflytande över undervisningen minskades och i stället flyttade staten fram sina
positioner.  10

Föräldrarätten var betydande, staten skulle inte lägga sig i barnens uppfostran.
Det var fortfarande ett familjepatriarkat, men det fanns ambitioner från statligt
håll att övergå till ett statspatriarkat där institutioner skulle få ansvar för barnens
fostran, vård och undervisning. 11

                                                
8 Ibid.
9 Göran Sidebäck, Kampen om barnets själ. 1992, passim.
10 Hartman, 23ff. och Englund, passim.
11 Ingegerd Tallberg Broman, ”Det är ändå jag som är pedagogen”. 1998, 13f.
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Sven Persson har analyserat förskjutningen av ansvaret för fostran från familj till
skola och de positioner som staten anger för familj och skola i statliga
utredningar 1930-1970. De utredningar som Persson analyserat har han givit
varsin rubrik som ger en uppfattning om en förändrad fostranssituation, en ny
syn på familjen kompetens och ansvarsförskjutningen från familj till stat. 12

Staten tar ansvar för familjens sexualliv –
1936 års befolkningskommission
Familjen hade förlorat sina grundläggande funktioner –
1938 års socialetiska delegation
Skolans uppdrag är att fostra –
1940 års skolutredning
Skolan i demokratins tjänst –
1947 års skolkommission
Skolans ansvar utvidgas –
1957 års skolutredning
Statsmakten utökar sitt reproduktiva ansvar –
1968 års barnstugeutredning

Han använder Ulf P. Lundgrens läroplansteori och menar när den realistiska
läroplanskoden ersatte den moraliska i början av 1900-talet, sattes uppgiften att
meddela kunskaper före den fostrande. Ett ideologiskt tomrum skapades vad
gällde barnens fostran. Den allmäna uppfattningen att fostran var hemmets
uppgift medan skolan skulle stå för kunskapsförmedlingen framstod som ett
hinder då skolan skulle forma den demokratiska människan. Ett nytt samhälle
och en ny framtid kunde inte skapas om inte uppfostran förnyades och
utvecklades. Skolan skulle skjuta fram sina positioner, omdefiniera
fostransbegreppet och skapa utrymme gentemot familjen som inte ansågs
kompetent att fostra den demokratiska kollektivt fungerande människan.
Utvidgningen av skolans ansvar för barnens fostran gjorde det nödvändigt att
definiera en förskjutning av gränsen för skolans och hemmens ansvar. Skolan
skulle fostra kollektivt och familjen individuellt. Skolutredningarna under 1940-
talet präglades av nya och höga ambitioner för skolan och dess fostransprogram.
13

Tiden för dessa reforminriktade utredningar utgjorde genombrottet för den
rationella läroplanskoden, enligt Persson paradoxalt nog parallellt med en
demokratiskt moralisk. Skolan skulle och måste stå i samhällsnyttans tjänst.
Rationalitet och objektiv kunskap betonades, men samtidigt kom ju fostran av
individen att bli en övergripande uppgift. Eleven skulle fostras till en
demokratisk människa. Utifrån vetenskapliga, objektiva och värdeneutrala
                                                
12 Sven Persson, Samhällets reproduktiva ansvar. 1996, passim.
13 Ibid., 60f.
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kunskaper om individen och samhället skulle skolan fostra eleverna till
värderingar i överensstämmelse med den demokratiska moralen. 14

Tilltron var stark till den vetenskapliga progressiva pedagogiken och
pragmatiska tankegångar om att sätta individen i centrum. Även
utvecklingspsykologin som fokuserade barnet gavs stort förtroende. Kontakterna
mellan hem och skola var få. 1957 års skolberedning gav den individuella
fostran en dominerande plats och menade att skolan måste fostra individuellt i
den kommande enhets/grundskolan vilket skapade en grå gränszon mellan
skolans och familjens ansvar för barnens uppfostran. Individuell fostran blev
därmed skolans och familjens gemensamma ansvar och samverkan mellan skola
och familj fick därmed en central betydelse eftersom uppdraget annars skulle
vara omöjligt. Detta negligerades av skolan och skulden för ett dåligt samarbete
lades på ointresserade och oengagerade föräldrar. 15 De professionellas
övertagande av de karaktärsdanande och fostrande uppgifterna blev inte
okomplicerad. Å ena sidan ville man utöka samarbetet med familjen så att
hemmet skulle stödja och komplettera skolans fostrande verksamhet, å andra
sidan fick skolan främst en korrigerande uppgift gentemot familjen när barnet
hade en felaktig uppväxtmiljö och/eller inre utveckling. 16

En förändrad fostransituation och ett vidgat fostrande uppdrag uppkom i den nya
gemensamma grundskolan, som infördes 1962. Här blandades olika klass- och
genuskulturer samt skilda skol- och fostranskulturer.  Det skrotade
parallellskolesystemets olika kulturer skulle alltså smältas samman.
Objektivitetskrav infördes och kristendomsundervisningen förändrades till
undervisning om religion. Grundskolan stod inför nya utmaningar, vilket ledde
till att föräldrarnas medverkan diskuterades. 1962 års läroplan(Lgr 62) betonade
hemmets huvudansvar för fostran och information. Man pekade på vikten av
samverkan och skolans information till hemmet. Fostransbegreppet förekom 79
gånger och gavs en mängd innebörder. I Lgr 69 uteslöts begreppet fostran som
ett övergripande uppdrag. Begreppet ersattes med formuleringar som på olika
sätt kopplades till elevens egen självständiga och personliga utveckling. En
förändring från Lgr 62 var att  att skolan skulle initiera kontakten mellan hem
och skola. I Lgr 80 återkom fostransbegreppet och tanken att skolan skulle
komplettera hemmets fostran. Huvudansvaret låg på hemmet. 17  Den
individuella kontakten mellan familjen och de professionella ökade och den
organiserade föräldrarörelsen växte kraftigt mot slutet av 60-talet. Målsmännens
Riksförbund blev Riksförbundet Hem och Skola.

                                                
14 Ibid., 113f.
15 Ibid., 62f.
16 Ibid., 56.
17 Ibid., 8f.
    Margareth Drakenberg, Compulsory school development in Sweden. 1995, passim.
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Persson diskuterar även Englunds medborgerliga läroplanskod där skolans
uppdrag i den kollektivt jämlikhetssyftande och demokratifostrande skolan var
att skapa en samhörighetskänsla mellan människor i samhället, en medborgerlig
läroplanskod. De dominerande värdebaserna under 60- och 70- talen var: icke-
segregering, social utjämning, jämlikhet, generell medborgarkompetens och
samhälleligt utbildningsansvar. 18

Skolan fick även ansvar för barnens fostran under fritid och byggde upp en
expertorganisation som svar på skolans utökade och förändrade uppdrag
gentemot familj och samhälle som helhet. Framför allt under 70-talet fanns det
en statlig vision om skolans roll i närsamhället, ett gemensamhetsbygge som
skulle omfatta alla barn. Det främsta motivet var skolans problem med att ta
hand om elever med svårigheter. Genom att låta den problematiske eleven träda
fram, kopplat till familjens sociala förhållanden, kunde skolan flytta fram sina
positioner och utvidga sin verksamhet. Dessutom byggdes den kommunala
barnomsorgen ut i hög takt från 70-talet och samlade föräldraaktioner krävde allt
större samhälleliga åtaganden genom demonstrationsappellen ”Ropen skalla
daghem åt alla”. 19

I den sk STUNS-utredningen om nya styrformer för barn- och ungdomspolitiken
(SOU 1992:54) analyserades förhållandet mellan skola och familj under
efterkrigstiden. Man menar att föräldrar blivit omyndigförklarade av de
offentliga institutionerna. Familjen skulle få möjligheter att återta initiativet och
det reproduktiva ansvaret. Vidare beskrev man att välfärdsstatens utveckling i
sin yttersta konsekvens inneburit att föräldrarna abdikerat som normbildare till
förmån för den institutionella fostran i daghem och skolor. Tiden  var mogen att
återupprätta föräldraansvaret för barns och ungdomars fostran, ansåg
utredningen. Vidare menade man att skolan och lärarna under 1960- och 1970-
talen fäste stor tilltro till sin fostrande roll. Inte minst trodde sig skolan och
lärarna kunna kompensera vissa brister i familjeförhållanden. Det fanns dock
inte några utvärderingar som kunde visa om dessa åtgärder haft avsedd effekt,
enligt utredningen. 20

Det har varit svårt att hitta forskning under 1970-tal och bakåt beträffande
lärares föreställningar om fostranssituationen. Mitt sökande efter forskning om
föräldrarörelsens och lärarkårens uppfattningar i dessa frågor tyder på att sådan
gjorts i ringa omfattning. Ingegerd Tallberg Broman har undersökt lärares
föreställningar om barnen, föräldrarna och sitt uppdrag under 1980- och 1990-
tal. Hon menar att det skett en en djupgående omfördelning av ansvaret för
barnen under det senaste århundradet och att debatten många gånger varit såväl

                                                
18 Englund, passim.
19 Persson, Från lågfunktionell till högkompetent,1998, 31f.
20 SOU  1992:54, 30ff.
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konfliktfylld som starkt känsloengagerad. Hon anser att barnet gradvis lyftes ur
familjens kontext och in i en professionell. Successivt sattes barndomen in i en
professionaliseringsprocess. Genom förvetenskapligande och utbildning, ett
erkännande av de statliga ambitionerna och ansvarstagande för sitt nya utökade
revir skapades distans till föräldrarna. 21

Tallberg Broman fann att lärare under de två senaste årtiondena upplevde
kontakten mellan dem och föräldrarna som viktig, men också som problematisk
och svåravvägd. De ansåg att målen i styrdokumenten var mycket komplicerade
att nå. Gränsdragningarna i ansvaret för barnens fostran har inneburit stora
problem för såväl föräldrarna som för lärarna själva. Vidare var de osäkra på
vilka krav de kunde ställa på föräldrarna och vice versa. En ambivalent
inställning till samarbetets syfte och innehåll var påtaglig hos lärarna. Deras
föreställningar om barnens och föräldrarnas liv påverkade tolkningen av
läraruppdraget menade lärarna och de fick ta över mer av uppgifter som de
tyckte kunde vara förälderns. De litade inte alltid på att föräldern har tid och
möjlighet att stötta barnet och i andra fall där barndomen var alltför arrangerad
ville lärare motverka detta med arbetssätt där barnen fick möjligheter att själva
styra sin utveckling och inlärning. Deras uppfattning var att det finns alltför
många och stora zoner av ingenmansland där många barn riskerade fara illa. 22

De professionellas föreställningar om föräldrarnas syn på skolans mål och
uppgift skiljde sig väsentligt från hur de professionella själva ville se dessa,
menar Tallberg Broman. Likaså skiljde sig deras föreställningar om hur barnens
barndom konstruerades och hur de själva ville se en god barndom.  De menade
att skolan i första hand ska vara en trygg, trivsam och rolig plats som skapar lust
till tillvaron. Viktigt var vidare att den skapar eget ansvar, självtillit,
självförtroende och lust till lärande som ska räcka länge. Här menade lärare att
föräldrar ofta har en avvikande syn och andra krav. Lärarna ansåg att de är
bärare av vissa värden som ligger i deras uppdrag, vilka de ej vill tvingas ge upp
eller förhandla om med föräldrarna. De uppgav sig ha ett moraliskt ansvar för
dessa värden. Här föreligger en viktig konflikt för lärare i frågan om ökat
föräldradeltagande och föräldrainflytande, menar Tallberg Broman. 23

Ett ökat föräldradeltagande i skolan leder till ökad segregation i
föräldrarepresentativiteten, menade lärarna, som ansåg att det ökade
föräldradeltagandet huvudsakligen skulle ske i hemmet. De förändrade rollerna
innebär dock inte bara ett hot mot lärarens professionella roll, mot dennes
professionella identitet, utan sågs också som ett problem för den verksamhet
som bedrivs. Föräldrarna uppfattades inte dra åt samma håll som de

                                                
21 Tallberg Broman, Perspektiv på förskolans historia , 1995, 135ff.
22 Ibid.,1998, passim.
23 Ibid.
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professionella och lärarna ville försvara sitt tolkningsföreträde till hur skolans
innehåll skall vara, till arbetssätten och till de grundläggande värderingar som
skall genomsyra verksamheterna. 24

Barndomens förändring

Barnen blev efter den nya skollagstiftningen under 1800-talets senare hälft
tvungna att tillbringa allt större del av sin uppväxt i skolan. En norm skapades
runt sekelskiftet för hur barndomen skulle te sig, den standardiserades. Enligt
den nya barndomssynen skulle barnen räddas från att vara nyttiga, ett arbetande
barn var per definition ett exploaterat barn. Det skulle finnas en försörjande far
och en vårdande mor. Staten fick både en skyddsfunktion och en kontroll- och
integrationsfunktion. Den här tiden kännetecknades av sociala motsättningar och
konflikter. Ansamlingen i städerna av människor från olika samhällsklasser
gjorde arbetarbarnen synliga och skillnaderna i livsvillkor tydliga. 25

Det fanns en kamp som rörde ”barnets själ” under 1900-talets första decennier,
menar Göran Sidebäck. Meningarna var delade om barns plats i samhället och
barndomens innehåll. Olika politiska och religiösa barnorganisationer bildades
under den här tiden, med syftet att kunna planera och påverka framtiden genom
barnen. 26  De flesta barn bodde ännu på landsbygden och det fanns svårigheter
att övertyga föräldrar om folkskolans fördelar framför den utbildning som
hemundervisningen och arbetet hemma på gården erbjöd, enligt Mats Sjöberg
som även visat på folkskollärarnas betydelse för att överföra en nationell politik
till en lokal nivå. 27 Bengt Sandin menar att en viktig del i denna process var att
formulera och presentera nya barndomsideal som användes av aktörer som
önskade politiska förändringar. Nya föreställningar konkurrerade med tidigare
där arbetet intog en central plats i barns liv. Staten framstod som garanten för
den goda barndomen och samtidigt ifrågasattes familjens förmåga och
möjligheter att möta samhällets krav. Det blev allt fler professionella och detta
förändrade de sociala relationerna och maktrelationerna mellan barn, föräldrar
och institutioner. 28

Som Persson visat ovan var statens ideal en institutionaliserad barndom från
slutet av 1930-talet, där utbildning blev nyckelordet för att förändra individerna
och samhället. Barnet blev samhällets ansvar och verktyg i välfärdsstatens
uppbyggnad och kom att stå i fokus i en rad nya statliga utredningar. De sågs

                                                
24 Ibid., 15,23,63.
25 Bengt Sandin, Split Visions, Changing Childhoods and the Welfare state in Sweden , 1995b, passim.
26 Sidebäck, 335f.
27 Mats  Sjöberg, Att säkra framtidens skördar, 1996, passim.
28 Sandin, passim.
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också som medborgare, de var folkhemmets medborgare. 29 En annan aspekt av
förändringsprocessen var utvecklingen av det kulturella utbudet. Den relativt sett
nya populärkultur som fick allt större spridning betraktades i regel med misstro
av en äldre generation men blev, under 1930-talet, alltmer accepterad av
socialdemokrater på ledande positioner. Detta menar Anne-Li Lindgren som i
sin avhandling analyserar det nya fenomenet på 1930-talet, skolradion, och vad
detta medium förmedlade till barn. 30

Förändringarna har fortskridit med att barnen har en alltmer organiserad tillvaro,
bilden av deras förmåga och kompetens har ändrats samtidigt som kraven och
förväntningarna på dem har ökat. Sandin menar att vi har avlägsnat oss från
förra sekelskiftets dröm om den idylliska barndomen som formades i kontrast
till arbetarbarnens hårda verklighet och korta barndom. Idag är barndomen
schemalagd och skapad av yrkesaktiva föräldrar och en kår av barnvårdare och
experter. Att vara barn är inte längre att växa upp, att bli vuxen. Det är det stora
livsprojektet. Det är en barndom fylld av prestationskrav och motstridiga
förväntningar, anser Sandin. 31

Roland Svensson menar att skolans fostran och experternas kunskap gjorde att
barnet hamnade i en offentlig socialisationsprocess, där staten satte ramarna för
vad som var rätt och fel. Uppfostrans mål överläts alltmer till vetenskap och
professioner. Tidigare hade barnet sina föräldrar som förebild och det var de
som satte ramarna för barnet. Oberoende samhällsklass formades alla i samma
värderingsmall och ingen kunde egentligen hamna utanför den offentliga
socialiseringen, enligt Svensson. 32

Folkskollärares fostranssyn

Under 1950-talet debatterades, skolaga, disciplinen, karaktärsbetyg m.m. och
från 1960-talet började föräldrarörelsen vilja mer än samverka. En debatt om
föräldrainflytande startade. Debatterna har analyserats i olika folkskollärar- och
föräldratidningar. Forskning om läroverkslärares engagemang i debatten har inte
gått att finna. Jens Rosenqvist har analyserat folkskollärares syn på uppförande-
och ordningsbetygen 1935-1967. Det framkom att de var engagerade i frågan, de
inte var främmande för förändringar och att motståndet mot avskaffandet
minskade under perioden. Vid avskaffandet 1967 förekom inga reaktioner.
Betygen sattes slentrianmässigt, vilket innebar att de hade spelat ut sin roll som
information till arbetsgivare och hem. De fyllde inte längre någon funktion
eftersom skolan och hemmet hade börjat samarbeta mer. 33

                                                
29 Persson, 1998, passim.
30 Anne-Li Lindgren, Att ha barn med är en god sak , 1999, 16.
31 Sandin, passim.
32 Roland Svensson, Offentlig socialisation , 1981, 18ff.
33 Jens Rosenqvist, Karaktärsbetyg eller inte, 1999, passim.
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Under 1950-talet blev disciplinproblem ett allt oftare debatterat ämne. Tommy
Adolfsson har analyserat folkskollärarnas uppfattningar i disciplinfrågor och
disciplinproblem  1946-1962. Han menar att de dominerande uppfattningarna
varför disciplinproblem uppstod var elevernas längre skolgång och stora klasser
i mastodontskolor. Bevarandet av agan som korrektionsmedel förordades men
efter förbudet 1958, diskuterades nya åtgärder på kort och lång sikt. Här fanns
förslag om samarbete med i första hand hemmen för att skapa en bättre kontakt
mellan hem och skola. Lärarkåren var under perioden oenig i synen på fostran
och om hur lärarrollen skulle vara, auktoritär eller demokratisk. 34

Agadebatten har analyserats av Anna Jarlén som även granskade
serietidningsdebatten under 1950-talet, utifrån folkskolans lärares synvinkel.
Analysen gjordes mot bakgrund av enhetsskolans genomförande och
fostranskonflikten mellan familj, stat och marknad. Skolan ville betona sin roll
som fostrare i samhället och lärarna ville markera sin nyvunna position som de
främsta fostrarna av barn och ungdom. Lärarnas fostransideal gick inte att förena
med det som serierna förespråkade. De etiska, estetiska och ekonomiska
fostransuppgifterna och i viss mån även den studietekniska och demokratiska
användes som argument. Den tredje fostransmakten, marknaden, föranledde
familjen och staten (skolan) att bilda en gemensam front mot hotet.
Konkurrerande ideal om hur en god barndom skulle se ut fortsatte med TV,
video etc. Rädsla och moralisk panik över nya fenomen återkom, menade Jarlén.
35

Föräldrainflytandet i skolan debatterades livligt under 1970-talet och Maria
Linell har analyserat offentliga skoldokument och lärar-/föräldrapress under
1960-1980. När lärarkåren debatterade samverkan mellan skola och hem
handlade det mest om att skolan skulle informera och upplysa föräldrarna. Linell
instämmer med Tallberg Broman och Skog-Östlin att det var tydligt att lärarna
ville värna om sitt yrke och sin professionalism. Vidare var de präglade av
statens direktiv och synsätt och några större skillnader i engagemang i frågan om
föräldrainflytande mellan olika lärartraditioner fanns ej. Linell fann att lärarna
generellt hade en något negativ attityd till föräldrarna som ansågs vara
bakåtsträvande och hämmande. Föräldrarörelsen hade inte några reella krav på
och verkade inte vara målmedvetna i sin strävan att nå medinflytande, enligt
Linell. Utredningar under 1970-talet som tog upp inflytandefrågor mottogs
positivt men centralt verkade rörelsen inte vara tillräckligt kraftfull trots hög
aktivitet. Ett exempel är den stora SIA-utredningen som öppnade upp för

                                                
34 Tommy Adolfsson, Folkskollärarna och disciplinfrågan 1950-1964, 1999, passim.
35 Anna Jarlén, Med stålmannen i katedern , 1999, passim.



15

föräldrarna, men strandade pga de lärarfackliga organisationerna. 36 Enligt Linell
verkade problemet vara att skolan hade samverkan som åliggande medan för
föräldrarna låg det på frivillig basis. Både staten och lärarkåren tog inte
föräldrarna på allvar under större delen av perioden men i slutet av 1970-talet
var tongångarna från stat och lärarkår mer positiva. 37

Sammanfattning

Utifrån redovisad tidigare forskning kan det konstateras att folkundervisningen
och skolväsendet har genomgått djupa förändringar. Skolpliktens införande och
förlängning, det statliga övertagandet, det vidgade ansvaret,
parallellskolesystemets skrotande, sekulariseringen, demokratiseringen,
pedagogiken och metodiken är några exempel. Utbildningsoffensiven med alla
reformer var en viktig del i industrialiseringens Sverige och i den växande
välfärdsstaten.

Fostranssituationen har förändrats och komplicerats i ett alltmer urbaniserat,
sekulariserat och anonymt samhälle. Skapandet av den demokratiska människan
blev statens och skolans ansvar i takt med att familjen blev av med en rad
funktioner. Föräldrarna ställdes inför nya krav och anpassade sin fostrande roll
till den institutionella och professionella fostran som kom att bli det nya
ramverket.

Den tidigare forskningen visade att denna tendens gav upphov till en gränszon
som växte och blev alltmer problematisk. Aktörerna i detta  känsliga
spänningsfält - eller ingenmansland - har haft olika ambitioner, positioner,
uppdrag, inflytande, makt, legitimitet, status, roller, normer, fostranssyner och
känslor vilket bäddade för konflikter. I den tidsperiod som detta arbete
behandlar är det bäddat för ytterligare en konflikt eftersom olika skol- och
fostranskulturer från det skrotade parallellskolesystemet, läroverk och folkskola,
sammanfördes i den nya organisationen 1962, den obligatoriska grundskolan.

Dagens vetenskapliga och schemalagda barndom har under en längre process
professionaliserats och organiserats. Det bonde- och industrisamhälle som
dagens äldre växte upp i innebar en helt annan barndom. Allt från den idylliska
Bullerbyn till arbetarbarnens hårda verklighet och korta barndom. En
standardisering och institutionalisering av barndomen blev allt tydligare under
”Barnens århundrade”. För barnen har positionen mellan hem och skola blivit en
alltmer svårtolkad situation där olika normer och motstridiga förväntningar
möts. De professionellas strävan att ge barn en god barndom genom att
                                                
36 SIA-utredningen handlade om Skolans Inre Arbete, bl.a. en förlängd skoldag. SOU 1974:53.
37 Maria Linell, Föräldrainflytande i skolan under 1960-1980, 1999, passim



16

kompensera och korrigera barns upplevelser av såväl föräldrars prestationskrav
som frånvaro, har inneburit att lärare och andra barnexperter värnat sina
professionella revir.

Vid genomgången kan det konstateras att det inte finns heltäckande forskning
om lärares, barns eller föräldrars perspektiv och syn på den förändrade
barndomen och fostranssituationen under 1900-talet. Skog-Östlin har analyserat
lärartidningar under första halvan av seklet, Tallberg Broman har bidragit med
forskning som är relevant för min, och har valt att intervjua lärare under de två
senaste årtiondena. Vi vet mycket lite om de olika lärartraditionernas syn på
förskjutningen av det reproduktiva ansvaret under den tid då skolplikten
förlängdes, parallellskolesystemet ersattes av grundskolan och de tre första
läroplanerna – 62, 69 och 80 - skulle genomföras. Ej heller vet vi hur
föräldrarörelsen såg på detta under samma period. Fanns det spänningar och
konflikter mellan aktörerna eller inte?

SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNINGAR

Undersökningen kommer dels att fokusera lärarkårens uppfattningar om sitt
fostrande uppdrag och familjens ansvar, dels föräldrarörelsens uppfattningar om
sin och förälderns roll i hem och skola.

Syftet är att studera, utifrån dessa aktörers synvinkel, hur ansvarsgränserna
mellan hem och skola såg ut, om och varför barn och ungas fostran blev alltmer
professionaliserad och vilka roller lärarkåren respektive föräldrarörelsen hade i
denna process.

De frågeställningar som fokuseras i undersökningen är:

Hur uppfattade aktörerna den faktiska ansvarsfördelningen, och hur borde den
vara? Förändras deras uppfattningar över tid eller ej? Varför?

Hur såg lärarkåren/föräldrarörelsen på att ge varandra inflytande inom sina
organisationer?

Vilken hållning intog aktörerna till den statliga ambitionen att professionalisera
barns fostran under den aktuella tidsperioden, 1960-1980.

KÄLLOR
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Undersökningsmaterialet utgörs av de två största lärarfackförbundens och den
organiserade föräldrarörelsens organ. De två lärartidningarna jag analyserat
representerade vid grundskolans införande de två stora grupperingarna inom
Sveriges lärarkår, folkskollärare och läroverkslärare, vilka från 1962 skulle
arbeta inom samma organisation. Majoriteten av de lärare som var verksamma
under perioden 1960-1980 var utbildade för folkskolan eller läroverket och
därför benämns de, i denna uppsats, som folkskollärare eller läroverkslärare trots
att de formellt sett arbetade i grundskolan från 1962.

Folkskollärarnas tidning, som var organ för Sveriges Lärarförbund,
namnändrades vid mitten av 1960-talet från Lärartidningen till
Lärartidningen/Svensk Skoltidning. Efterhand representerade detta organ de
flesta småskolelärare och stadielärare i den nya grundskolan med undantag för
högstadielärarna. Idag heter tidningen Lärarnas Tidning och förbundet har bytt
namn till Lärarförbundet. Tidningen gavs ut med 50 nummer/år  vilket under
perioden minskades till 36. Totalt handlar det om cirka 800 nummer under de 20
åren.

Organet för Läroverkslärarnas Riksförbund hette  Tidning för Sveriges Läroverk
till och med 1962, därefter har namnet varit Skolvärlden. Förbundet bytte då
namn till Lärarnas Riksförbund. Från 1962 arbetade medlemmarna framför allt i
högstadiet och gymnasiet. I snitt utkom tidningen med 40 nummer/år vilket
totalt innebär cirka 800 nummer under perioden. De två utvalda representerade
en klar majoritet av lärarkåren och har av tradition stått för olika
utbildningskulturer med olika syn på fostran, undervisning, utbildningspolitik
och fackliga strävanden. Dessa förutsättningar gör att jag fokuserar
undersökningen på dessa två.

Föräldrarörelsen med dess föräldraföreningar startades på 1940-talet och fick
fart på 1960-talet då alltfler anslöt sig till den snabbt växande
paraplyorganisationen Målsmännens Riksförbund (MR), som gav ut tidskriften
Barn i hem-skola-samhälle från 1947 till 1998. Det diskuterades om en
namnändring av organisationen för att visa att man ville öppna dörrarna mot
skolan och 1969 bytte man namn till Riksförbundet Hem och Skola (RHS) som
blev centralorganisation för landets Hem och Skola-föreningar. Varje år gavs det
ut 8-9 nummer och totalt handlar det om cirka 170 nummer under perioden.

En annan aktör som dök upp i skoldebatten på allvar under 1960-talet var
elevrörelsen som efterhand blev organiserad men präglades av ideologisk
splittring och olika fraktioner med olika budskap. Det fanns tyvärr ingen
möjlighet att undersöka deras skrifter inom ramen för detta arbete.
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Den syn på fostran som framfördes i den lärarfackliga pressen anser jag viktig
och intressant beroende på att lärare ska realisera visionerna och har genom
detta en icke obetydlig makt att ge fostran en annan innebörd och ett annat
utrymme i praktiken än politikernas intentioner och föräldrarnas föreställningar.
Det fanns gott om relevanta ledare i Lärartidningen medan frekvensen var lägre
beträffande Skolvärlden. Analysen av den senare bygger därför på ett mindre
material än Lärartidningen.

Ett problem med föräldrarörelsens tidning var dels att reda ut vad som var
redaktionella artiklar dels vilken roll de tongivande skribenterna spelade inom
rörelsen. Att döma av titlarna var de flesta antingen barnexperter utanför
skolvärlden eller rektorer. I vad mån dessa skribenter representerade
föräldrarörelsen kan diskuteras.

METOD

Tillvägagångssättet var att jag kronologiskt, årgång för årgång, gick igenom  en
tidnings ledarartiklar och sållade ut de relevanta mot bakgrund av
frågeställningarna. Därefter tolkades relevanta empiriska fakta som framträdde i
dessa ledare. Dessa skrevs ner i kronologisk ordning. Av detta gjordes en
tematisk sammanfattning. Efter dessa genomgångar av respektive tidning var det
dags för en analys.  Här använde jag mig av några analytiska begrepp och
modeller för att lättare urskilja mönster. Dessa presenteras nedan i teoriavsnittet.

Det är alltså artiklar av ledarkaraktär som jag har tolkat och anledningen till att
jag inte tog med övriga inlägg som hade relevans för mina frågeställningar var
att jag ville ha fram lärarförbundens och föräldrarörelsens allmäna hållning och
ståndpunkter i de aktuella frågorna. Åsikter som framfördes från enskilda
medlemmar och lokalorganisationer var förmodligen i vissa fall  representativa
för respektive centralorganisation men dessa ingår inte i denna undersökning. I
föräldrarörelsens tidning var det svårare att se vad som var redaktionellt material
och vad som inte var det. Därför analyserade jag endast de artiklar som hade en
tydlig redaktionell prägel.

AVGRÄNSNINGAR

Jag har valt att avgränsa undersökningen från slutfasen av parallellskolesystemet
och över den nya grundskolans tre första läroplaner, Lgr 62, Lgr 69 och Lgr 80.
Perioden 1960-1980 motiverar jag med att införandet av en gemensam
bottenskola hade diskuterats livligt under hela 1900-talet och den
sammanslagning som skedde 1962 innebar att flera olika fostranskulturer
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möttes. Debatten 1960-1962, då grundskolans första läroplan utarbetades, är
viktig att ha med i undersökningen eftersom  begreppet fostran förekom inte
mindre än 79 gånger i Lgr 62. Det är även intressant att följa läroplansdebatten
före Lgr 69, då fostransbegreppet försvann, och följa de samtida strömningarna i
samhället som förmodligen också framkommer i källmaterialet. I debatten före
Lgr 80 återkom anmärkningsvärt nog begreppet fostran vilket motiverar att
undersökningen avslutas först vid denna läroplans införande.

TEORI

När en verksamhet övergår från att utföras som oavlönat arbete till att bli en
avlönad yrkesverksamhet brukar man använda begreppet professionalisering.
Här handlar det alltså om barnens fostran. Den tendens att yrkesgrupper
monopoliserar sina arbetsuppgifter alltmer genom exempelvis krav på
behörighet brukar benämnas professionalism. 38

Den professionaliseringsprocess som rör barnens socialisation har studerats av
Roland Svensson och han lyfte fram begreppet offentlig socialisation i
institutioner. Utvecklingen i ett historiskt perspektiv kan beskrivas dels att
oavlönat arbete har blivit avlönat arbete, dels att den privata sfären har ersatts av
den offentliga. När yrkesgrupper organiserar sig och vill höja medlemmarnas
status uppkommer olika särintressen. Man värnar om sitt revir och
kompetensområde. Detta medför ofta ett kunskapsmässigt ökat avstånd till de
som utnyttjar den professionella hjälpen, i detta fallet barnet/föräldern. I detta
förhållande existerar en maktdimension som kan innebära konflikter mellan
olika intressen. Vidare har det vid sidan av lärarkategorin kommit fram nya
kategorier med behov att få erkännande som experter. 39

En försöksverksamhet under 1990-talet i syfte att utjämna makten mellan
professionella och brukare, genom lokala styrelser med föräldramajoritet, har
analyserats av Eva Forsberg.  Hon menar att denna, ur elevens synvinkel,
innebär en form av brukarmakt. Liksom föräldrars förmyndarmakt ökar denna
brukarmakt barnens beroende av föräldrarna formellt sett. Föräldrarnas
särintresse stärks på bekostnad av kommunala representativa allmänintresset.
Samtidigt utövar eleverna kollektivt en brukarmakt som utmanar det statliga och
kommunala allmänintresset. Forsberg konstaterade att en enskild elev idag
formellt sett existerar i ett spänningsfält där många krafter möts. Runt eleven
utövas makt från fyra håll:
• Stat och kommun, den politiska medborgarmakten.
• Lärare, rektor,etc., den professionella makten.
                                                
38 Svensson, 24f.
39 Ibid.
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• Elevens föräldrar, förmyndarmakten.
• Föräldra/elevkollektiven, brukarmakten. 40

Den politiska medborgarmakten existerar i en formuleringsarena medan de
övriga tre hör till realiseringsarenan. Det första begreppet handlar om
politikers och myndigheters visioner, ambitioner, mål och direktiv som
formuleras i olika utbildningsreformer och styrdokument, exempelvis läroplaner
och kommunala skolplaner. Dessa ska förverkligas på realiseringsarenan i mötet
mellan lärare och elever/förmyndare. De båda arenorna finns i vitt skilda
kontexter och följer olika logiker vilket får till följd att centrala intentioner på
olika sätt realiseras. Gunilla Svingby menar att efter denna lokala
tolkningsprocess får vanligen fostransmålen en rad olika innebörder. De centrala
intentionerna och de lokala tolkningarna kan ofta stå i motsats till varandra. Det
finns alltså stora implementeringsproblem avseende fostran i skolan. 41

Begreppen inklusion – exklusion  speglar aktörernas förhållningssätt till
varandra på realiseringsarenan. Ville föräldrarörelsen öppna dörrarna för
lärärkåren och andra barnexperter eller ville man utesluta dem, lokalt respektive
centralt. Ville lärarkåren å sin sida släppa in föräldrarna/föräldrarörelsen och
andra barnexperter eller stänga dörren för dem. Makten över eleverna utövas
alltså på olika plan, inom olika sfärer och med olika syften. Aktörerna mäter
sina krafter såväl dolt som öppet.
.
.
.
.
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.
.
.
.
.
.
.
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.
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.
                                                
40 Eva Forsberg, ”Dialog som styrning och elevers inflytande” I: Utbildning och demokrati, 1998:1, 9-32.

41 Gunilla Svingby, Från läroplanspoesi till klassrumsverklighet, 1979, 65f och 234f.
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EMPIRISK GENOMGÅNG AV KÄLLMATERIALET

De tre organens ledarmaterial sträcker sig över en 20-årsperiod och kommer att
presenteras i kronologisk ordning med en tematisk sammanfattning efter varje
genomgång. I det första kapitlet granskas Lärartidningen/Svensk skoltidning
som var organ för Sveriges Lärarförbund. I det andra står Tidning för Sveriges
Läroverk/Skolvärlden som var organ för Lärarnas Riksförbund i fokus.
Tidskriften Barn i hem-skola-samhälle som var föräldrarörelsens organ sätts
under luppen i det tredje kapitlet. Undersökningen avslutas sedan med en
analysdel där aktörernas uppfattningar kommer belysas med hjälp av utvalda
begrepp och teorier.

Lärartidningen ( L )

Vid ingången till 1960-talet var de flesta folkskollärare ännu verksamma  i
folkskolan och vid en debattkonferens kring lärarens arbetssituation efterlyste
man samstämmigt fastare normer och fastare hållning i uppfostringsfrågor och
situationer. Dessa normer skulle  hållas av alla fostrare ansåg man. De menade
att det var förståeligt att uppfostrare av alla slag inte har outsinliga krafter men
beklagade samtidigt djupt den slapphet som ofta gjorde sig gällande. Ett
intimare samarbete mellan alla som har med barn och ungdomar att göra skulle
ge en gladare skola med gladare barn var uppfattningen. 42

L. såg positivt på att ordet disciplin fick en renässans och att det var just det som
behövdes i ett demokratiskt samhälle. L. ansåg att disciplin var en väsentlig
beståndsdel i det som kallas kultur och först när man utan omsvep reagerade,
ställde krav fick man kontakt med ungdomar av den tuffare typen. Vidare ansåg
man att den kollektiva fostrans allvarligaste dilemma var att skolan endast täckte
en sektor av den unges tillvaro och att man inte på ett tillräckligt tidigt stadium
satt in dels förebyggande åtgärder, dels stödåtgärder. Hemmets primära ansvar
och grundläggande betydelse i all fostran betonades och man frågade om
samhället hade gett det stöd till hemmen som de behövde. 43  Något senare
proklamerde L. att en ny fostringssituation var nödvändig och efterlyste en
gemensam syn på fostrans mål och medel hos alla ansvariga. En stramare attityd
till regelöverträdelser rekommenderades och hemmen hade här en synnerligen
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43 Ibid., 13/14, 3f.
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viktig uppgift att redan från förskolåldern grundlägga goda vanor och respekt för
givna bud och regler. 44

Om barnen vid inträdet till skolan saknade känsla för hut och hyfsning, för
respekt och hänsyn uppstod lätt konflikter, menade L. En fast ledning var
nödvändig för deras harmoniska utveckling vilket förutsatte samstämmighet och
ömsesidigt förtroende mellan uppfostrare. 45  Expansionen av TV-tittandet och
dess roll diskuterades och L. menade att här måste föräldrar ta sitt ansvar och
även få stöd från de program ansvariga på TV. 46  Hösten 1960 tillsatte SÖ
(skolöverstyrelsen) en expertgrupp rörande skolans fostrande verksamhet. I
denna ingick lärarrepresentanter och L. stödde de konkreta åtgärdsförslag som
de lämnade. Ätgärderna var temporär delning av klass,
observationsundervisning och kvarstannande. 47

L. framhävde betydelsen av ett nära och förtroendefullt samarbete mellan skola
och hem vad gällde den direkta, enskilda kontakten lärare-förälder och uteslöt
inte ett mera kollektivt samarbete. Vidare menade man att det var hemmen, även
under skolåren, som hade det avgörande inflytandet på och ansvaret för
elevernas utveckling. 48  Under 1963 fortsatte man att vid flera tillfällen påminna
om hemmens huvudansvar  för barnens fostran. 49

Under 1964, efter Målsmännens Riksförbunds årsmöte, upplevde L. ett
misstroende från MR eftersom det föreslogs att föreningarna inte skulle vara
öppna för lärare. L. förklarade detta med att organiserad föräldraverksamhet var
relativt nytt och led av växtvärk. Samtidigt hävdade L. bestämt att den bästa
kontaktvägen skedde enskilt direkt utan någon förmedlande länk. 50

I en enkätundersökning, som redovisades i L., framkom det att lärare i allmänhet
upplevde det högindustrialiserade samhället med de svårigheter det för med sig
som jobbigt. Det var mycket enklare förr, under bondesamhället. Problem
började visa sig även i årskurs fem och sex och L. menade att alla inte
nödvändigtvis måste in i skolan utan skolan kanske rentav borde distansera sig
en smula från samhället. Ett problem som blev allt större var att nå de föräldrar
som inte gärna tog kontakt med skolan. 51  Elevvårdsproblemen uppfattades
olika och L. ansåg att SÖ viftade bort dem genom att påstå att lärarna överdrev

                                                
44 Ibid., 17, 3f.
45 Ibid., 1960:18, 3.
46 Ibid., 1961:11, 3.
47 Ibid., 24, 10f.
48 Ibid., 1962:37, 3.
49 Ibid., 1963:9, 3 och 1963:19, 3.
50 Ibid., 1964:12, 415.
51 Ibid., 23, 798f.
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problemen. Man efterlyste resurser och samarbete mellan hem, skola, lärare,
elever, barnavårdsnämnd, polis, skolpsykolog, kurator, skolsköterska m.fl. 52

I början av 1967 menade L. att tonåringar inte skulle behandlas som barn, de
skulle få ansvar och medverka i de vuxnas förehavanden. Förmedlingen av
vanor och attityder skulle inte längre förmedlas av de vuxna utan via de grupper
ungdomarna själva tillhörde, därför skulle den sammanhållna klassens idè
tillämpas i större utsträckning. Ett äkta elevansvar växte inte fram i en skola, om
undervisningen där i det hela karakteriserades av en auktoritär pedagogik,
grundad på befallningar och lydnad. Ett demokratiskt förhållande mellan alla var
det enda rätta. Frihet under ansvar var parollen. 53  Begreppet skoldemokrati
behövde elever och framför allt föräldraföreträdare få en något vidare syn på. I
ett samråd måste samtliga medagerande anamma de demokratiska spelreglerna
och dessutom vara mindre enögda för skolans positiva utveckling. Alltför ofta
fick läraren i dessa sammanhang framstå som den auktoritäre, eller den som
måste sägas emot vilket var beklagligt ur lärarsynpunkt. 54  En oro för den
underdimensionerade elevvårdsorganisationen inom landets skolor uttryckte L.
som önskade en snabb utbyggnad av denna, kuratorer, psykologer m.m. 55

L. beklagade sig över att merparten av de studerandes organisationer inte tänkt
över vad det demokratiska systemet i sig innebär. Allför ofta gjorde de en
tolkning som skulle passa deras syften. 56 Det var framför allt de olika
uppfostringsnormer som fanns i olika hem som hindrade samarbetet mellan hem
och skola samt det gemensamma ansvaret för barnens och ungdomarnas
utveckling. Det var en för stor börda för lärare att ta initiativ till varje kontakt för
att få kontinuitet och kännedom om elevens totalsituation, menade L. 57

Den period i en människas liv som var väsentligast för den fortsatta
utvecklingen, enligt L., var åren före skolåldern. För en optimal utveckling
borde en obligatorisk förskola för 5-6 åringar införas och samordnas med
grundskolan. Det jämlikhetsbefrämjande syftet kunde dock inte nås om det
saknades utbildad personal för detta. En oro för feminiseringen av lärarkåren
upp till mellanstadiet uttrycktes också. 58

Föräldraföreningarna framstod mer och mer som en omistlig faktor och rörelsen
betydde allt mer när det gällde att underlätta skolans kontaktsökande
verksamhet, menade L. som såg en ljusning beträffande problemen med många

                                                
52 Ibid., 40, 1315.
53 1967:5, 11.
54 Ibid., 42, 4f.
55 Ibid., 44, 4.
56 1969:9, 6.
57 Ibid., 47, 4.
58 1970:6, 5f.
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elevers anpassning till skola och samhälle. Ett bekymmer var dock
skolöverstyrelsens riktlinjer angående den öppenhet i informationen om eleven
som skulle ges föräldern vilket riskerade uppfattas som förolämpande eller som
en kritik av föräldrarnas sätt att vara. En fördomsfri inställning måste även
krävas från föräldrarnas sida samt en fullständig tillit till varandras diskretion,
ansåg L. 59

Skolans roll i en allmän personlighetsdaning måste i takt med företeelser i tiden
och den allmäna utvecklingen djupare markeras, ansåg L. och var inte
främmande för ett nytt ämne, samlevnads- och livsstilsämne. Vidare menade
man att det var hemmiljön och det sociala arvet som hade avgörande betydelse
för den unga människans utveckling i positiv eller negativ riktning. Åter förde
man fram kravet på den obligatoriska förskolan och dess möjlighet att komma åt
de ”psykiska riskbarnen och avslutade ledaren med följande ståndpunkt:
”Skolan och samhället har ett allvarligt och övergripande ansvar gentemot en
relativt oskyddad ung generation som är hårt hotad. Att undandra sig det
ansvaret eller att hyckla en optimism vore att svika de unga.” 60

Från läsåret 1970/71 gavs det betyg mindre frekvent och betyg i ordning och
uppförande hade några år tidigare slopats helt, vilket fick L. att lyfta fram
nödvändigheten av nya kontaktvägar mellan hem och skola. Förhoppningsvis
kunde en större omfattning av kontakten leda till ökad förståelse från båda
parters sida, mende L., men såg också svårigheter eftersom det fanns ett svalt
intresse för ett gemensamt ansvarstagande från föräldrar. Man ställde sig frågan
om lärarna var skyldiga att försöka motivera elever och föräldrar för skolans
arbete. 61

Ett uttalande av Hem och Skolas generalsekreterare uppfattade L. som en
antydan om bristande insatser från skolans och lärarnas sida. Faktorer till skolk,
menade L, fanns primärt i hemmen som måste fås att inse sitt övergripande
ansvar för barnens skolgång. Alltför ofta och alltför mycket lastade hemmen
över detta ansvar på skolan istället för att ge skolan stöd. Meningsfullt arbete i
skolan löste inte alla knutar, ansåg man. Lars Hildeberg, Hem och Skolas
generalsekreterare, svarade att det existerade en allmän slapphet och att läraren
måste ges möjlighet att få känna sitt ansvar för eleven/människan. Lösningen
kunde vara en bättre balans mellan elevvårdande arbete och det
undervisningstekniska arbetet menade Hildeberg. 62  I ett senare nummer 1972
informerade L.  att Riksförbundet Hem och Skola hade valt en ny ordförande,
Karl Grunewald, och att de antog nya stadgar vid fullmäktigemötet 1972. Däri
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stod det att hemmen bar ansvaret för de ungas utveckling och fostran. Det senare
kom med efter votering konstaterade L., som tillade att fostran faktiskt har tagits
bort ur skolstadgan. 63

Eleverna blev alltmer utsatta för konkurrerande inflytelser samtidigt som
skolans fostrande uppgift vidgades och förlängdes. Vidare menade man att
överförandet av elevvårdsärenden till specialister ofta inte gav någon reell hjälp,
tog för lång tid och gav mer pappersarbete. Ibland fungerade det till och med
som en utstötningsprocess. Specialisthjälpen borde inriktas på aktiv medverkan i
klassen ansåg L. 64

I samband med att barnstugeutredningen överlämnade sitt slutbetänkande till
regeringen menade L. att organiserandet av förskolan borde vara en prioriterad
skolreform i konkurrensen mellan alla de olika åtgärder för uppfostran och
undervisning som var aktuella under 70-talet. Vidare menade man att förskolan
hade en grundläggande betydelse för all efterföljande uppfostran och
undervisning. Eftersom skolplikt ej skulle komma att gälla i förskolan ansåg L.
att det krävdes kraftiga rekryteringsåtgärder om alla medborgare skulle få lika
chanser för den personliga utvecklingen. L. konstaterade att uppfostran och
undervisning alltmer blev ett samhällsföretag, allt mindre en
familjeangelägenhet och ansåg att denna utveckling var oåterkallelig.  ”I denna
utveckling torde skolans folk komma att öva allt starkare inflytande. Om det nu
är så att medborgarna vill genom samhället satsa på skolan, vore det ju oklokt
att samtidigt förneka skolan och förringa dess ställning som uppfostrare och
undervisare för alla.”  65     

Även om skolan fick en bättre fungerande elevvård, så skulle det alltid komma
att uppstå problem i skolan ansåg L. Orsaken till detta var att skolans
kompensatoriska roll gentemot negativa inslag i elevens miljö inte kunde bli hur
stora som helst. Det handlade oftast inte om isolerade skolproblem, menade
man. 66

När lärare talade om disciplin uppfattades de som reaktionära från progressivt
håll, menade L. De upplevde att strävan efter att upprätthålla ordning ofta
missförstods. Finge inte lärare ett pålitligt stöd i dessa frågor skulle det bara leda
till en större osäkerhet och kraftlösa åtgärder. Vidare ansåg man att föräldrarna
måste ta ett större ansvar och dela detta med lärarna. L. informerade också att
hem och skolas riksförbund (RHS) försäkrade att föräldrarna var beredda att ta
ett större ansvar i skolan och dess ordförande, Karl Grunewald, ville att
skollagen skulle stadga att föräldrarna skulle uppvisa ett gott samarbete med
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skolan. Dessutom krävde RHS föräldrautbildning och det såg L. som nödvändigt
för somliga föräldrar. 67

Under september 1973 uppkom ett motsatsförhållande i Sveriges Lärarförbunds
organ mellan RHS och SL och deras respektive förbundsordförande, Karl
Grunewald och Hans Hellers. L. uppfattade de organiserade elev- och
föräldraorganens krav som fackliga anspråk och menade att samverkan bytts ut
mot medinflytande och medbestämmande. 68

Folkskolans gamla tradition att inte isolera sig från lokalsamhället präglade även
grundskolan och det vore fel enligt L. att skolan tillsammans med föräldrarna
skulle svara för undervisning och fostran. Tillsammans med andra kommunala
organ och folkrörelser hade man ett gemensamt ansvar för barn och ungdomar
där skolan skulle ha ett samlande ansvar ansåg L. Vidare menade man att rädsla
för påverkan och objektivitetskravet hade lett till att osäkerhet angående
normöverföring uppstått ute i samhället. Detta var olyckligt och byggde på ett
missförstånd enligt L. som påpekade att läroplanen krävde en allsidig
presentation av skilda ideologier och strävanden i samhället. Tillsammans med
framförandet av grundläggande värderingar bidrog detta till en levande
undervisning. 69

TV-serien ”Lära för livet” bidrog till en del debatt om skolan under 1977.
Läraryrket hade förändrats eftersom barn- och ungdomsattityder var annorlunda
än förr, enligt L. Dessutom var lärare och föräldrar inte längre säkra på att
auktoritet och lydnad var den mest avgörande faktorn i uppfostran och
undervisning. 70  För att de belastningar som eleverna bar med sig till skolan
skulle bli mindre krävdes verkliga samhällsförändringar ansåg L. Det behövdes
kortare arbetsdag för båda föräldrarna, föräldraskola, fler daghem och framför
allt mänskliga värderingar som inte drevs fram av ett konsumtions- och
konkurrenssamhälle. 71

En arbetsgrupp tillsattes inom utbildningsdepartementet 1978 för att lyfta fram
värderingar och normer i skolan. De flesta lärare hade förmodligen
uppfattningen att en normdiskussion inte lönade sig medan många föräldrar
förmodligen  tyckte att det var på tiden anser L. Vidare menade man att en
normdiskussion kunde skymma blicken för de missförhållanden i samhället som
var orsaken till missanpassning och vantrivsel. Först måste man undersöka vad
som var den reella värdegemenskapen och inte sätta upp önskningar.
Föreställningen att vi lever i en helt och hållet pluralistisk kultur utan
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69 1976:36, 6.
70 1977:10, 8.
71 Ibid., 13, 8f.
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gemensamma värderingar och normer var en synvilla, menade L. Den inrotade
föreställningen att barn och ungdomar mådde bäst av att få utvecklas så
oberoende av de vuxna som möjligt var en reaktion mot en alltför inrutad
moralfostran och i denna förvirring behövdes diskussionen. 72

Den progressiva uppfostringspsykologin som tog avstånd från konventioner
ifrågasattes av L. som menade att individer och grupper även behövde stödet av
konventioner innan de mognade och helt inifrån utvecklade en personlig moral.
De normer som växte fram ur delaktighet i sociala processer måste alltså
kompletteras av konventioner som längre fram också blev beståndsdelar av en
verklig, personlig moral. 73

I början av 1979 kom debattskriften ”Skolan skall fostra” från
utbildningsdepartementet och däri saknade L. en förklaring till bristen på respekt
för sociala normer hos den nya generationen. En stor del av vuxengenerationen
var  ett dåligt föredöme menade L. Vidare saknade man livsåskådningsmässiga
orsaker och aspekter. Att barn behövde aktiva och engagerade vuxna som
respekterade dem var positivt att skriften lyfte fram, ansåg L. 74

Tematisk sammanfattning av L.

Det var två huvudtema som dominerade under hela perioden. Dels betonade L.
vikten av att föräldrarna hade en skyldighet och ett huvudansvar för sina barns
fostran och lärarkårens plikt att se till hela eleven och dennes situation. Dels
påpekade man värdet av ett intimare samarbete mellan hem och skola, framför
allt den enskilda kontakten och betydelsen av att ha en gemensam syn på
normer. Man önskade uppnå en större förståelse och ett ömsesidigt förtroende.

Ett annat tema som framträdde  i början av perioden var betoningen på disciplin
och regler. Demokrati, elevansvar och frihet lyftes fram i slutet av 1960-talet. I
slutet av 1970-talet återkom temat med tonvikt på ordning och konventioner.
Barnexperter av olika slag var ännu ett tema, där L. efterlyste dem under 1960-
tal, men var tveksamma till att de var till någon reell hjälp under 1970-talet.
Något som L. lyfte fram på 1970-talet var den grundläggande betydelsen av en
obligatorisk förskola som kompensation för en bristande hemmiljö. Man var
övertygad att detta skulle underlätta för grundskolans fostran.
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Skolvärlden (Tidning för Sveriges läroverk - 1962) ( S ):

Apropå elevernas individuella fostran i skolan frågade sig S. om inte
skolberedningen underskattade den roll som spelades av hemmet och
kamratkretsen utanför skolan. Det var för höga förväntningar på vad skolan och
lärarna skulle kunna uträtta. 75

Skolans utökade ansvar för alla i nio år tillsammans med en allmän
attitydförändring bland ungdomarna medförde självfallet komplikationer,
menade S. Lärarna behövde i detta läge föräldrarnas stöd och samarbetet mellan
hem och skola måste intensifieras. Föräldrarnas ansvar för barnens fostran måste
kraftigt ökas, och skolan och hemmen måste vara överens om vissa fasta
principer för barnens fostran. S. hoppades här på föräldraföreningarnas
potential. 76

Föräldrarörelsen Målsmännens Riksförbund stängde ute lärarkåren från
styrelsen och krafter inom den ville att även de lokala organisationerna skulle
vara lärarfria. S. vidhöll å sin sida att lärare inte hade skyldighet att närvara på
föräldrarörelsens sammanträden men oroade sig samtidigt för att relationerna
mellan hem och skola kunde komma att försämras om vissa krafter inom
föräldrarörelsen fick allt större inflytande. 77

Utglesningen av betygsgivningen innebar att informationen från skola till hem
om eleven minskade enligt S., som efterlyste konkreta anvisningar för kontakten
hem-skola. 78 S. såg det som ett framsteg att det numera godtogs med
föräldrarepresentation i samarbetsnämnderna. Samtidigt begärde man att
kollegierna måste få större inflytande. 79 Målsättningarna om elevvård och
fostran blev allt svårare att realisera i dagens skola menade S. 80

När det gällde skolans sociala uppgift, den att främja elevernas allsidiga
utveckling, konstaterade S att tillägnandet av kunskaper och övandet av
färdigheter i sig var fostrande. Skolans möjlighet att ge emotionell fostran var
relativt ringa jämfört med hemmens och chansen att kompensera stimulusfattiga
hem var störst när det gällde den pedagogiska fostran. 81
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29

Den föreslagna skolbestyrelsen från SIA-utredningen ansåg S. gav lärarna för
lite makt och S. krävde majoritet och bestämmanderätt över arbetsplatsen. 82

Vidare kolliderade tanken med bestyrelse med det fackliga kravet på
medbestämmande, MBL. 83

De ökade krav på medverkan i omsorg och social fostran som skolan kan
komma att ställa på lärarna, fick inte ske på bekostnad av de mycket viktiga
sidor av elevens personlighetsutveckling som tillgodosågs genom arbetet i
skolans olika ämnen, ansåg S. 84

S. menade att det är omöjligt att åstadkomma gemensamma normer och
handlingsmönster även för fritiden, det var nog svårt i skolan. 85

Vidare redovisades förbundets principiella uppfattningar om normbildning och
fostran i skolan under 1980, där en av punkterna tog upp samarbetet med
hemmen. Detta borde intensifieras, menade man. En förutsättning var dock att
det fanns tidsutrymme för lärarna och rätt till ledighet med lön för föräldrar med
förvärvsarbete. 86

Tematisk sammanfattning av S.

Ett tema som framträdde i S. var skolans möjligheter, genom
ämnesundervisningen, främja elevens personlighetsutveckling. Andra
nödvändiga delar av fostran kunde bättre främjas i hem och på fritid.
Föräldrarnas ansvar för barnens fostran måste ökas samtidigt som samarbetet
skulle intensifieras, menade man. Vidare ansåg S. att föräldrarnas inflytande
kunde ökas under förutsättning att lärarnas makt också gjorde det.

Barn i hem-skola-samhälle ( B. )

I första numret 1960 undrade B. om vi kunde lita på psykologerna och
vetenskapen när det gällde uppfostran. Man hävdade bestämt att man kunde lita
på vetenskapen, men den populärlitteratur som fanns i ämnet hade olika
normativa utgångspunkter vilket ledde till villrådighet. De värdenormer som låg
bakom alla råd som gavs redovisades oftast inte. Detta, menade B., kan innebära

                                                
82 Ibid., 31/32, 1.
83 1977:8, 1f.
84 1976:23/24, 3.
85 1978:9/10, 3.
86 1980:16, 3.



30

att psykologin snabbt kunde förlora allmänhetens aktning vilket skulle vara
allvarligt. 87

Ekonomin, tekniken, effektiviteten och kommersialismen höll på att slå ut de
kulturella värdena i dagens samhälle, menade B. och ifrågasatte om en höjd
levnadstandard var förutsättningen för att ha råd med humanismen. Tendensen
att framgångskulten, nyttan  och levnadsstandardpsykosen bredde ut sig fick inte
innebära att vi inte skulle ha råd med ideal. Skolans och hemmens estetiska
fostran fick inte försvagas utan skulle förstärkas enligt B. 88

Om inte föräldrarörelsen funnits till skulle inte skolförfattningarna och
skolöverstyrelsens anvisningar  se ut som de gör, menade B, och påpekade att
lärares tjänsteplikt att samarbeta med målsmännen tillkom tack vare rörelsen.
Vidare påpekades det att rörelsen inte var något fackförbund av föräldrar, utan
ett samarbetsorgan av lärare och målsmän. När det gällde ungdomens fostran
hävdade B. att skolan hade en betydelsefull uppgift för den men framhöll
samtidigt med skärpa att föräldrarna inte fick smita ifrån sitt ansvar. 89

Vid en konferens om normer i uppfostran framkom det att uppfostrans mål och
normer inte kunde besvaras av vetenskapen (psykologin) och att pedagogiken
under 1940- och 1950-talet hade lagt tonvikten på metoderna. Vidare påtalades
behovet av att försöka skapa nya gemensamma normer när människor med de
mest skilda normsystem sammanfördes i ett kollektiv. 90

B. jämförde den nioåriga skolan med läroverkens och folkskolans
barnsjukdomar i inledningsskedet. Nya grupper tillfördes inte utan att problem
uppstod, menade B., tålamod och en övertygelse att det går att skapa
uppfostringskonventioner och bildningstraditioner för nya stora grupper
behövdes. Kroppsaga, förbud och ordningsregler var inte lösningen utan en ny
konventionalism. På vägen dit fordrades samarbete mellan föräldrar,  skolor,
skolstyrelser och barnavårdsnämnder. Genom detta visade B. att de höll fast vid
sina grundvärderingar i fråga om ordning och plikter, personlig bildning och
kultur. 91

Föräldrarna fick inte lasta över ansvaret för barnens fostran från hemmen till
skolorna, hävdade B. Det var hemmen i första hand som skulle svara för barnens
fostran medan skolan skulle stödja vilket lärarna också menade enligt B. 92

                                                
87 Barn i hem-skola-samhälle, 1960:1, 7f.
88 Ibid., 1960:2, 5f.
89 1960:5, 5f.
90 Ibid., 5, 31f.
91 Ibid., 6, 5f.
92 1961:7, 6.
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Det var en stor uppgift för föräldraföreningen att åstadkomma en positiv och
sund atmosfär, att praktiskt utbilda föräldrarna till samarbete, att få blyghet,
aversioner och andra hinder att lossna hos dem, ansåg B. 93  I debatten om den
nya skolans disciplinsvårigheter reagerade B. på uppfattningar att hemmen hade
befriats från skyldigheten att fostra barnen. För föräldrarna, menade B., var
uppfostran av barnen inte en skyldighet utan i första hand en rättighet. Den nya
läroplanen befriade ingalunda föräldrarna från deras ansvar, snarare skärptes det.
94

Den nya skolan gav målsmannarörelsen ett ökat ansvar och vidgade uppgifter
medan skolans folk skulle samarbeta med oss, menade B. och syftade på den
nya skollagen. 95  B. tog avstånd från de som ville kasta ut lärare från rörelsen
och betonade att det var samarbete man ville ha och att organisationen inte hade
råd att undvara lärarna. 96

Av barnavårdscentralernas verksamhet ägnades för liten uppmärksamhet åt
barnens fostran, hävdade B., och tillade att denna behövde byggas ut. 97  RHS
ansåg att den allmäna uppmaning till samarbete mellan skolan och organ och
myndigheter utanför den var för vag inför revideringen av läroplanen. 98

Mellan åren 1964-1968 tog de ledande artiklarna i B. inte upp relevanta frågor
för denna undersökning.

Samhället påtog sig ett allt större ansvar för barnen som därmed blev mindre
bundna till föräldrarna, menade B. Men det var alltjämt föräldrarna i första hand
som var de ansvariga för barnens utveckling, samtidigt som föräldrarollen blivit
mer krävande än någonsin, ansåg B. 99

En samverkan mellan hemmen och skolan - inte enbart när det gällde den
enskilda eleven - var nödvändig ansåg B., och därför borde detta också synas i
de direktiv som utredningen om lokalt inflytande gav. 100  Medinflytande var
både en förutsättning för och ett resultat av engagemang och medansvar, menade
B. som ville finnas med på olika beslutsnivåer. 101

Två olika programförslag lades fram 1977 från RHS där ”föräldrafackförening”
och stänga ute lärarkåren från rörelsen var det nya alternativet eller fortsätta att
vara ett öppet samarbetsorgan. Bakgrunden var, enligt B., att lärarförbunden
                                                
93 1962:3, 5.
94 Ibid., 4, 5.
95 1962:5, 18.
96 1963:3, 7f.
97 Ibid., 5, 1f.
98 1969:9, 6 och 1970:1, 4.
99 1970:8, 41.
100 1972:6, 16.
101 1974:4, 45f.



32

agerade mycket bestämt och vägrade släppa in föräldrar i skolans ledningsorgan.
Lagen om MBL kunde innebära en otrygghet för eleverna ansåg B.  I det
påföljande numret fick det radikala alternativet kritik från distrikt som ansåg att
man höll på att förstöra gemenskapen inom rörelsen och lokalt på skolor. 102

Under våren 1978 var RHS besviken på reformarbetets progression och de
hinder som kommit i vägen från bl.a. lärarförbunden. Man krävde - med stöd av
SIA-yttranden från nära 1000 medlemsföreningar - reella möjligheter för elever
och föräldrar att delta i den lokala skolans ledning. Vidare menade B. att skolan
och hemmet, som pedagogiska miljöer, var utomordentligt dåligt integrerade
eftersom skolan inte anlitade hemmen. 103

1980 konstaterade den avgående ordföranden Bengt Börjesson att 1970-talet
varit en besvikelse och att föräldrarnas nuvarande maktlöshet var helt oförenlig
med föräldrarnas ansvar för barnen. 104

Tematisk sammanfattning av B.

Förhållandet till vetenskapen, psykologin, utgjorde ett tema i B. Det var
olyckligt om den populariserades och användes som nyckeln till
fostransproblematiken, menade man. Expertis inom barnavård skulle
uppmärksammas mer avseende barnens fostran. När det gällde samverkan var
det nödvändigt med både enskilt och kollektivt samarbete, i det senare var dock
skolans intresse ej seriöst, ansåg B. Ett annat tema som var framträdande gällde
uppmaningar till föräldrar att ta sitt ansvar, sina rättigheter, beträffande barnens
fostran. Föräldrarna var i behov av utbildning, hävdade B. Ett dominerande tema
som började synas vid mitten av 1970-talet var kraven på medinflytande, makt
och beslutsbefogenheter för rörelsen. Samarbetsorganet fick alltmer karaktär av
en facklig organisation i en era av MBL-förhandlingar, dock utan några
framgångar.

Analys

De två läraraktörernas, folkskollärarna respektive läroverkslärarna och
föräldrarörelsens förhållningssätt till varandra analyseras med hjälp av
begreppsparet inklusion - exklusion. Det framgick av folkskollärarnas
uppfattning att de var positiva till och önskade ett intimare samarbete med
hemmen. Ett hinder att inkludera hemmen var dock de olika uppfostringsnormer
som fanns. De uteslöt inte ett mera kollektivt samarbete, men hävdade bestämt

                                                
102 1977:6, 61f och 7, 60f.
103 1978:4, 7ff.
104 1980:5, 48ff.
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att den bästa kontaktvägen sker enskilt utan någon förmedlande länk. Samma år,
1970, menade de att föräldraföreningarna betydde allt mer när det gällde att
underlätta skolans kontaktsökande verksamhet. Så länge det rörde sig om
samverkan och inte medinflytande/medbestämmande från föräldrarörelsens sida
var folkskollärarna positiva till den. Av detta framgår att de ville inkludera
hemmen mer medan  rörelsen skulle exkluderas från skolans innersta.

Läroverkslärarna delade folkskollärarnas uppfattning när det gällde såväl hem
som föräldrarörelsen. De oroade sig för vissa krafter inom föräldrarörelsen, att
de skulle få allt större inflytande. De accepterade att rörelsen fick representation
i skolan under förutsättning att de själva hade majoritet och bestämmanderätt
över arbetsplatsen.

Föräldrarörelsen å sin sida menade att det var tack vare dem själva som de hade
lyckats få in en fot i skolan. Under 1963 försökte man, och lyckades, stävja
krafter inom rörelsen som ville utesluta lärare såväl centralt som lokalt från
styrelser. Fram till 1974 framhävdes samverkan, men vid mitten av 1970-talet, i
samband med SIA-reformen, kom krav på medinflytande och beslutsrätt.
Samtidigt förde ledande personer inom rörelsen fram frågan om lärarna
verkligen skulle få vara kvar inom rörelsens styrelser. Under större delen av
perioden ville alltså rörelsen inkludera lärarna, mot slutet finns det starka krafter
som ville exkludera dem.

Roland Svensson beskrev i teoriavsnittet socialisationens professionalisering
och en utveckling mot offentlig socialisation i institutioner. Med denna
utgångspunkt var detta ett problem för föräldrarörelsen eftersom de inte blev
avlönade och inte fick tillträde till den offentliga sfären. Det blev tydligt under
arbetet med SIA-utredningen då problemet kom upp till ytan, det hettade till
mellan parterna på realiseringsarenan. Både folkskollärarna och läroverkslärarna
värnade om status, revir och kompetensområde. Makten hos lärarkåren blev
tydlig och besvikelsen hos föräldrarörelsen var stor över den maktlöshet som
rådde.

Det spänningsfält som eleven existerar i, enligt Eva Forsberg, var i denna
undersökningsperiod ett fält där ojämna krafter möttes. Runt eleven utövades
makt från fyra håll.
Stat och kommun, den politiska medborgarmakten.
Lärare, rektor,etc., den professionella makten.
Elevens föräldrar, förmyndarmakten.
Föräldra/elevkollektiven, brukarmakten.
Som framgått var lärarkåren positiv till att barnens förmyndare enskilt
utjämnade den obalans i ansvarsfördelningen som lärarna menade existerade.
Förmyndarens ökade ansvarstagande avlastade och underlättade deras arbete.



34

Spänningen mellan politiker och professionella handlade om det
tolkningsutrymme som gavs från politiker och togs av de professionella.
Vågskålen mellan brukarmakten, i det här fallet föräldrarörelsen, och den
professionella makten var under hela perioden helt klart i de professionellas
favör. Ett uttalande från föräldrarörelsen 1977 var optimistiskt men denna
undersökning visade att även ”stenbumlingarna” var alltför stora för
föräldrarörelsen.
”Enade föräldrar är en maktfaktor som kanske inte försätta berg. Men åtskilliga
stenbumlingar kan man baxa undan på barnets långa väg från ettan till nian.”
105
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105 Barn, 1977:2, 49.
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AVSLUTNING

Syftet med denna uppsats var att, utifrån lärarkårens och föräldrarörelsens
synvinkel, få veta om och varför barn och ungas fostran blivit alltmer
professionaliserad, vilka roller lärarkåren och föräldrarörelsen haft i denna
process och hur ansvarsgränserna mellan hem och skola såg ut och varför.
Den tidigare forskning som redovisats ovan stämmer väl med de resultat som
framkommit i denna undersökning. De tidsperioder som Skog-Östlin och
Tallberg Broman fokuserat på visade på likheter med 1960- och 1970-tal.

Föräldrarörelsen ansåg att föräldrarna hade skyldighet men framför allt rättighet
att ta ett större ansvar för sina barns fostran. Samtidigt hade man förtroende till,
och kunde tänka sig att lämna en del av ansvaret till olika experter på barn. Dock
inte till lärarkåren under den senare delen av perioden. Folkskollärarna verkade
tveksamma till övriga barnexperter under 1970-talet och ifrågasatte om de
åstadkom någon reell hjälp. Vidare menade lärarkåren att föräldrarna hade
huvudansvaret  och en skyldighet att ta större ansvar för sina barn. På 1970-talet
var det enligt folkskollärarna nödvändigt med obligatorisk förskola för att
kompensera brister i hemmens ansvarstagande och för att underlätta för
grundskolan. Läroverkslärarna ansåg att vissa delar av fostran sköttes bäst i
hemmen eftersom läraren skulle fokusera på ämnesundervisningens möjligheter
att fostra.

Lärarkårens inflytande inom föräldrarörelsen ifrågasattes mot slutet av perioden
och rörelsen menade att skolans intresse för samverkan inte var seriöst.
Samtidigt gjorde rörelsens ökade krav på inflytande att lärarkåren värnade om
sitt revir. Utvecklingen mot en offentlig socialisation gjorde att föräldrarörelsen
krävde ekonomisk ersättning och tillträde till den offentliga sfären medan
lärarkåren såg möjligheter att värna om status, revir och kompetensområde. De
ojämna maktförhållandena mellan aktörerna var tydliga mot slutet av perioden.

Det rådde i stort en samsyn mellan de två lärartraditionerna inom lärarkåren
under hela perioden. Vid en jämförelse mellan lärarkåren och föräldrarörelsen
fanns det mer likheter än skillnader i deras uppfattningar under 1960-talet, vilket
förmodligen berodde på det inflytande som rektorer och lärare hade inom
föräldrarörelsen. Under 1970-talet uppträdde allt fler konflikter och
förtroendekriser mellan dem och förhållandet till andra professionella grupper
skilde sig åt. Folkskollärarna hade förtroende för förskollärarna medan övriga
grupper av barnexperter utsattes för ett visst ifrågasättande från lärarkåren. Från
föräldrarörelsen däremot verkade man ha en tillit till olika nya professionella
grupper inom barnsektorn.
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De röster som var starkast och fick mest utrymme inom föräldrarörelsen under
periodens första hälft var övervägande olika professionella med koppling till
barn och inte lekmän. Förutom olika kategorier av lärare var det skolledare,
skolmyndighetspersonal, läkare, skolsköterskor,  psykologer, forskare m.fl. Mot
slutet av 1960-talet presenterades inte de tongivande artikelförfattarna lika
tydligt, vilket innebar att det blev svårt att veta vilka de var. Lärare och
skolledare fick allt mindre utrymme med undantag för speciallärare. Istället fick
både övriga barnexperter och föräldraföreningar mer inflytande i rörelsens
tidning. Förmodligen var det samma tendens i rörelsens styrelser såväl centralt
som lokalt. De ledande positionerna i föräldrarörelsen hade med få undantag en
profession med anknytning till barn, dock inte lärare eller skolledare.

Vidare gavs det mycket råd och anvisningar till föräldrar i de nummer som gavs
ut under den aktuella perioden. Strävan att försöka bilda föräldrarna genom
exempelvis rörelsens tidning, barnavårdscentraler etc., tenderade emellanåt till
förmynderi. Detta misstroende mot föräldrars kompetens och vilja att ta ansvar
fanns även hos staten och skolans ledare och pedagoger.

Utifrån detta kan man fråga sig om lärarkårens proffs såg föräldrarörelsen som
lekmän eller proffs. Rörelsens solidaritet med andra professionella grupper,
vilka under den här perioden blev allt större och starkare, kanske utgjorde ett hot
mot lärarkåren och dess professionaliseringssträvanden.

Det går att konstatera en övergång till en mer renodlad fostran av barn via
skolan och ett vidgat fostransprogram för skolan. Men vad avsågs med
begreppet fostran? 1962 års läroplan hade ett digert fostransprogram inom
följande områden: individuell, social, personlighets-, estetisk, etisk, arbets-,
smak-, hälso-, fysisk och ekonomisk fostran. Fostransbegreppet försvann mot
slutet av 1960-talet medan begreppet utveckling blev framträdande i Lgr 69.
Inför Lgr 80 återkom fostranbegreppet och skriften Skolan skall fostra kom i
fokus.106

Detta innebär att den offentliga formuleringsarenans svängningar i
styrdokumenten under perioden borde ha försvårat realiseringsarenans
tolkningar av begreppet och skolans övergripande mål. De traditioner och
kulturer som existerade hade olika uppfattningar och fostranssyner med sig från
parallellskolesystemet in i det nya. Vems eller vilkas syn rådde i den nya skolan
där olika skol-, klass- och genuskulturer skulle smältas samman?

                                                
106 Utbildningsdepartementet, Skolan skall fostra , 1979.
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Föräldrarörelsen hade alltså formellt ett marginellt direkt inflytande på
realiseringsarenan medan lärarkårens handlingsutrymme vid tolkningen och
implementeringen av de övergripande målen var betydande.
Läroverkslärarna ansåg att målsättningarna om elevvård och fostran blev allt
svårare att realisera och såg det realistiskt för skolan att koncentrera sig på
kunskaper och övandet av färdigheter som i sig var fostrande. Olika och mycket
viktiga sidor av elevernas personlighetsutveckling tillgodosågs genom arbetet i
skolans olika ämnen. De försökte göra en avgränsning mellan skolan och
elevernas hem och fritid. Denna syn delades inte av folkskollärarna som ville
axla det förtroende som samhället givit lärarkåren att implementera de centrala
intentionerna. Det övergripande och samlade ansvaret för elevernas totala
livsmiljö var endast skolan kapabel att ta. Utvecklingen gick inte att ändra och
skolans folk skulle komma att utöva ett allt starkare inflytande. Medborgarnas
vilja och förtroende till skolan skulle inte förnekas och dess ställning som
uppfostrare och undervisare för alla skulle inte förringas. Folkskollärarnas
tolkning av styrdokumenten och formuleringsarenans målsättning låg
förmodligen nära varann medan läroverkslärarna försökte skapa sig status, makt
och autonomi genom en tydlig avgränsning och betona värdet av kunskaper och
färdigheter i fostransprocessen. De markerade vad de var experter på och
försökte hålla det fältet rent från övriga, professionella eller lekmän.

Staten framstod som garanten för den goda barndomen i en tid av ökande
samhälleliga krav på familjen och allt fler professionella dök upp på
fostransarenan. Detta förändrade de sociala relationerna  och maktrelationerna
mellan barn, föräldrar och institutioner. Konkurrerande ideal om hur en god
barndom skulle se ut i en allt mer osäker och komplicerad tillvaro lyckades inte
samlas kring en klar målsättning och ansvarsfördelning.

Epilog

I februari 1979 kom Utbildningsdepartementets debattskrift Skolan skall fostra
… häromkvällen när skolministern deltog i ett debattprogram på TV om skolans
värdegrund viftade en rektor med den  två decennier gamla skriften…
Debatten om det allmänt vedertagna begreppet fostran går vidare men vad
menar olika aktörer med detta mångtydiga begrepp egentligen?
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