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1. INLEDNING

”På grund av vissa allmänna tendenser i tiden kan föräldraauktoriteten icke göra sig
gällande så som tidigare, och i samma mån har hemmets roll som uppfostrare begränsats
[…] I ängslan att ej hinna med allt som livet kan ha att bjuda eller förespeglar förbise
människorna i många fall de väsentliga livsvärden, som omvårdnaden om hem och familj
innebär.”1

Detta citat ur en statlig utredning under efterkrigstiden, i samband med skolpliktens
utökande, visar den rådande synen på föräldrarna. Deras auktoritet hade försvagats och de
var inte längre lika angelägna att ta sitt ansvar. Vi kan utläsa en misstro mot föräldrarnas
förmåga som  fostrare.

”Hemmen och föräldrarna får ofta uppbära klander för sitt sätt att uppfostra de unga. Det
talas om slapphänthet, om ‘vanartiga föräldrar’, som inte ägnar nog tid och intresse åt sina
barn. [...] Föräldrarna har också - inte minst på sistone - visat sin vilja att lära mer för att
bättre fylla sin gärning som uppfostrare”.2

Föräldrarna hade en annan och motsatt syn på sin förmåga och sitt intresse och dessa citat
får illustrera en konflikt mellan den syn som å en sidan makthavare, expertgrupper och
professionella hade på föräldragruppen och å andra sidan hur föräldrarna betraktade sig
själva. Hur har utvecklingen mot en allt längre skoltid påverkat maktförhållandena mellan
föräldrar och andra grupper runtom barnet? Vilken var dessa gruppers påverkan på
föräldrarna?

2. TIDIGARE FORSKNING

2.1 Sverige förändras

Grunden till det moderna Sverige, ett industrialiserat och demokratiskt styrt land, lades
under 1800-talet. 3 Samhället genomgick djupa förändringar: Jordbruket mekaniserades,
kommunikationerna förbättrades, befolkningen ökade och ståndssamhället övergavs.
Urbaniseringen och uppkomsten av arbetarrörelsen, kvinnans förändrade ställning,
politikens förändring, demokratiseringen och uppbyggandet av ett välfärdssamhälle är
exempel på skeenden i det svenska samhället under sent 1800-tal och tidigt 1900-tal.
Följden blev att nya krav ställdes på samhällets institutioner och medborgare. Sociala
förhållanden, som arbetsfördelning, maktförhållanden, social och ideologisk kontroll,
påverkades och förändrades. Det gjorde också förhållandena mellan könen och barnens
uppväxtvillkor. 4

I samband med industrialiseringen utvecklades nya förutsättningar för en barndom.
Perioden från födsel till inträde i arbetslivet förlängdes i och med att enheten produktion-
hushåll upplöstes. Nu blev lönarbetet grunden för försörjningen. Många mödrar behövde

                                       
1SOU 1946:31, s.23-24
2Barn i hem, skola, samhälle, nr.1, 1948, s.1
3Richardson, G., Svensk utbildningshistoria , 1999, s.43
4Sidebäck, G., Kampen om barnets själ, 1992, s.15



jobba för att bidra till försörjningen och ett förvaringsbehov av barnen uppstod. Den, efter
1842, allmänna folkskolan kunde tillsammans med andra institutioner, som barnkrubbor
och arbetsstugor, svara för detta.5

1930-talet har beskrivits som den period då tankarna om det moderna samhället verkligen
grundlades. Urbaniseringen och industrialiseringen fullbordade det gamla bondesamhällets
sönderfall. Debatten präglades av en oerhörd framstegstro. Två viktiga opinionsbildare var
Gunnar och Alva Myrdal, som med sina tankar om det moderna samhället stod för en
förändrad mentalitet och en vision om ett klasslöst rationellt samhälle. Med hjälp av social
ingenjörskonst, rationalisering och expertisinflytande skulle Sverige bli en välfärdsstat.6

Man oroade sig under 1930-talet för Sveriges demografiska tillväxt och då ansåg sig staten
tvingad att gå in och ta ett större ansvar för familjens sexualliv. 1936 års
befolkningskommission förelog ekonomiska och sociala reformer för att förbättra
familjernas levnadsvillkor.7 I samband med detta skrev makarna Myrdal sin bok Kris i
befolkningsfrågan som ett inlägg i debatten. 1938 tillsatte staten en socialetisk delegation
som skulle koncentrera sig kring familjen och dess problem i anknytning till
befolkningsfrågan. Man gav motiv för ett genomförande av ekonomiska stödåtgärder till
barnfamiljerna och det gjorde även 1941 års befolkningsutredning. 8

Efterkrigstidens Sverige var ett samhälle i förändring, med ett nytt politiskt och
psykologiskt klimat. Landet sjöd av framtidstro och optimism, när 1930-talets
reformarbete återupptogs. Barnafödandet ökade kraftigt och en massiv omflyttning från
landsbygd till tätorterna ägde rum. En begynnande invandring påverkade också
befolkningsmönstret.9

Utredningen om daghem och förskolor 1951 tillkom p.g.a. denna snabba
samhällsutveckling i efterkrigstidens Sverige. Utvecklingen förde med sig nya problem;
industrisamhället och livet i städerna utgjorde barnfientliga miljöer. I tätorterna behövde
nästan alla familjer någon form av barntillsyn och den offentliga barnomsorgen
expanderade snabbt.10

Industrialiseringen och välfärdsbyggandet förde alltså med sig en rad förändringar;
ekonomiska, sociala och politiska. De sociala villkorens förändring påverkade familjen och
barnen och synen på dem. Samhällsomdaningen som här beskrivits följdes av en
utveckling av skolväsendet. Hur gick denna utveckling till och varför skedde den?

2.2 Den svenska skolans utveckling

Principen om statens yttersta ansvar för alla medborgares uppfostran och undervisning
fastslogs i och med 1842 års folkskolestadga. Införandet av folkskolestadgan var första

                                       
5Svensson, R., Offentlig socialisation, 1981, s.14
6Halldén, G., ”Alva Myrdals föräldracirkel”, i Halldén G. (red.), Se barnet!, 1990, s.145-146
7Persson, S., Samhällets reproduktiva ansvar, 1996, s.64
8Ibid., s.73
9Richardson, 1999, s.13
10Persson, s.76



gången staten befattade sig med folkundervisningen. Staten var ansvarig för
lärarutbildningen, en principiellt viktig del av reformen. 11

Att bygga ut folkskolan var en komplicerad och tidskrävande process. I städerna
utvecklades ett socialt skiktat parallellskolesystem där den allmänna folkskolan och
läroverk/privatskolor var starkt uppdelade. Den allmänna folkskolan byggde på sexårig
skolgång med skolplikt, men inte förrän 1882 års folkskolestadga kan man egentligen tala
om en obligatorisk folkskola som dock inte var helt genomförd förrän ungefär ett sekel
efter dess tillkomst.12

Befolkningsförändringarna och det ändrade ekonomiska läget under 40-talet fick självklart
skolpolitiska konsekvenser.13 Skolan år 1945 genomgick en snabb utveckling. Övergången
till en 7-årig folkskola, och senare 8-årig, skedde successivt under 1940-talet. I mitten av
decenniet var den införd i ungefär hälften av skoldistrikten och i slutet av 40-talet i så gott
som alla distrikt. Antalet elever i realskolan ökade, från mitten av decenniet såg man en
ökning på 60%.

Det traditionella svenska parallellskolesystemet hade spelat ut sin roll och en för alla
samhällsklasser gemensam bottenskola stod i fokus för debatten. Huvudmålet var att skapa
en demokratisk skola, andra världskriget hemska upplevelser förstärkte behovet av en
demokratisk fostran.14

År 1948 kom skolkommissionens slutbetänkande som föreslog att skolplikten skulle
utökas till 9 år och att man skulle starta en försöksverksamhet med en enhetsskola. Detta
var en förutsättning för demokratisering och för att kunna leva upp till näringslivets
ökande krav på kvalificerad arbetskraft. 1962 infördes så den nioåriga grundskolan, en
gemensam bottenskola som skulle verka som en ”spjutspets in i framtiden”. 15

På en kort tid förlängdes skolplikten alltså med tre år och denna utveckling mot en allt
längre obligatorisk skolgång medförde att det offentliga ansvaret för barnet ökade och att
en allt större del av dess dag påverkades av professionella grupper och experter. Barnet
blev synliggjort på ett nytt sätt och attityden gentemot denna samhällsgrupp förändrades.

2.3 Nya villkor för barndomen

Synen på barnet och på barndomen har genomgått en drastisk förändring under 1900-talet.
Länge hade barnet främst ett ekonomiskt värde, det utnyttjades som arbetskraft. Runt 1900
började fler och fler uppmärksamma barnets känslomässiga värde. 16 Att man började
synliggöra och individualisera barnet var en förutsättning för den institutionalisering av
barndomen som utmärker vårt samhälle.

                                       
11Richardson, 1999, s.27
12Ibid., 1999, s.43ff.
13Richardson, G., Drömmen om en ny skola: Idéer och realiteter i svensk skolpolitik 1945-50, 1983, s19-21
14Richardson, 1999, s.43ff
15Ibid.
16Sandin, B., On the Changed Meaning of Childhood in the Twentieth Century, Tema Barn, Linköpings Universitet, 1995, s.5



I början av 1800-talet började överklassen romantisera barndomen och betraktade den som
naturlig, oförstörd och genuin. Medan deras barn inte behövde ta något ansvar förrän
senare och inte hade någon direkt kontakt med vuxenvärlden, var arbetarklassens och
böndernas barn medförsörjande och integrerade i vuxenvärlden. När skolgången år 1842
blev obligatorisk sattes många underklassbarn i en helt ny verklighet och deras barndom
fick nya villkor. Man kunde ej längre stanna hemma och passa syskonen eller sluta skolan
för att arbeta. Nya sidor av barnen blev också synliga för allmänheten - barn i mental
ohälsa, sjuka barn och omoraliska barn.17

I och med att barn från så många olika grupper och bakgrunder möttes i skolorna blev
barndomen alltmer normaliserad och standardiserad. En ny familjebild växte fram, med en
moder som var hemma och kunde skicka rena och välmående barn till skolan och en fader
som ensam skulle försörja familjen. Barnet var ej delaktigt i produktionen utan blev en
konsument som inte gjorde nytta utan var beroende av föräldrarna längre än tidigare.
Barnet skulle räddas från att vara nyttig (useful) eftersom ett nyttigt barn var ett utnyttjat
barn.18

En kamp om barnet utkämpades kring sekelskiftet 1900, ledd av en opinion inom
borgerligheten och andra etablerade grupper som engagerade sig i fattiga barns livsvillkor.
Man sökte skapa en slags ”sörgårdsidyll” åt dem, utan klassmotsättningar och sociala
problem. Vissa sociala verksamheter lades efterhand under kommunerna eller staten och
här talar Bengt Sandin om en förändring av gränserna mellan privat och offentligt, när det
gällde barnavård och uppfostran. Barnens uppförande och välfärd blev alltmer en offentlig
angelägenhet, och inte bara en privatsak för målsmännen. 19

Skolans fostran och experternas kunskap gjorde att barnet hamnade i en offentlig
socialisationsprocess där staten satt ramarna för vad som var rätt och fel. Ingen kunde
hamna utanför den offentliga socialiseringen där alla skulle fostras i samma
”värderingsmall”.20

När barnet blev synligt väcktes ett intresse hos staten att garantera en god barndom.
Gränserna mellan den privata och den offentliga sfären försköts och fostran blev en
angelägenhet för många grupper, inte enbart föräldrarna. Hur påverkades denna utveckling
av att intresset för psykologin ökade och att nya sätt att betrakta människans beteende vann
terräng under denna tid?

2.4 Förändrad syn på människan och dess psyke

”Vår tids kanske största, om också förunderligt föga observerade revolution i fråga om
tänkesätten är övergången från moraliserande till psykologiserande, från dömande till
förstående människouppfattning.” (Alva Myrdal i Social årsbok 1945)21

                                       
17Ibid., s.10-12
18Ibid., s.11
19Sandin, B., Barnets århundrade. En essä om kampen om rätt barndom, Stencil, Tema Barn, Linköpings Universitet, 2000, s.9
20Svensson, s.56
21Richardson, 1983, s.91, (min kursivering)



Denna nya människosyn, som Alva Myrdal beskriver, fick ett verkligt genombrott åren
efter 1945. Man såg med nya ögon på avvikelser från det ”normala” och önskvärda
beteendet, och försökte att förklara och se orsakerna på ett nytt sätt.

Grunden ligger i mellankrigstidens utveckling inom beteendevetenskap och psykiatri. Den
framväxande psykologin, vars mål var att sakligt och objektivt studera och förklara
mänskligt beteende, lade grunden för ett nytt orsakstänkande. Den tidigare använda
förklaringsmodellen som var genetiskt orienterad började få lämna plats för en mer
miljöorienterad. Man börjar rikta mer uppmärksamhet på de första levnadsårens betydelse
för personlighetens utveckling, bl.a. tack vare djuppsykologins enorma popularitet.22

Som nämnts ovan förlorade kyrkan efterhand sitt starka grepp om skolan och nya
”läromästare” tog över och gav nya signaler. Många som var med och påverkade var
psykologer och psykologiskt orienterade psykiatrier och 1940 års skolutredning gav dessa
grupper uppdraget att presentera sin syn på olika centrala frågor inom skolan. 23 Intresset att
följa den pedagogiska reformrörelsen utifrån psykologiska forskningsresultat var mycket
stort. Det var en tid med en enorm tilltro till den psykologiska forskningens resultat.

Det betänkande om den psykiska barn- och ungdomsvården som ungdomsvårdskommittén
lämnade ifrån sig år 1944 visar att orsakstänkandet började slå igenom. Det gällde att
förklara uppkomsten av ”social missanpassning och asocialitet” hos de unga genom att
söka sig till barndomen.24

Genombrottet för den nya människosynen, som baserade sig på ett psykologiskt
orsakstänkande, förde med sig att psykologernas inflytande ökade, inte minst i
fostransdebatten. Utmärkande för 1900-talet är ett ökat expertinflytande och en utveckling
av hierarkier inom denna expertis 25och helt i linje med detta var psykologerna med och
slogs om att få påverka debatten.

2.5 Fostran

Ellen Key ville att 1900-talet skulle bli barnets århundrade och i hennes bok med samma
namn från år 1900 gav hon en rad, för samtiden, radikala förslag om barnuppfostran och
utbildning. Hon betonade vikten av individualitet och avsaknad av yttre tvång och hennes
idéer återfinns hos andra kända fostransdebattörer under 1900-talet, bl. a. Alva Myrdal. 26

Den förhärskande uppfostringssynen på 1910- och 1920-talet betraktade barnet som
dominerat av impulser och helt inriktat på sin egen njutning. Sedermera började man att ha
en stark tro på vetenskapens lyckobringande inverkan på barnuppfostran. För Alva Myrdal
var det centralt att sätta barnet i förgrunden och försöka förstå det. Hon trodde på
samförståndslösningar och förnuftigt resonerande med barnen och Halldén kallar detta en
”saltsjöbadsanda” på barnuppfostrans område.27

                                       
22Ibid., s.91-92
23Ibid., s.338
24Ibid., s.92
25Berner, B., Sakernas tillstånd, 1996, s.17-18
26Hatje, A-K., ”Borgerlig lycka åt arbetarbarn”, i Halldén, G. (red.), Se Barnet!,  1990, s.118-124
27Halldén, s.157-171 (min kursivering)



”Det finns inga elaka barn”- detta var ett av tidens slagord som diskuterades i
fostransdebatten:

”Det finns barn, som blivit olyckliga och otrygga av många olika orsaker och det gäller att
finna dessa orsaker. Men elaka barn, nej det finns inte.” (Gustav Jonsson i Svensk
skoltidning 1945)

Makarna Israels bok om uppfostringsproblem, Det finns inga elaka barn! (1946) kom att få
stor betydelse i diskussionerna om barns socialisering. Man menade, liksom läkaren
Gustav Jonsson, att barn inte var elaka av naturen utan dåligt beteende kunde förklaras av
att barnen var neurotiska, kuvade, hämmade och olyckliga. Genom att stödja sig på den
nyare psykologins forskningsresultat skulle barnen utvecklas till att bli självständiga och
harmoniska. Denna skrift kan betraktas som representativ för en modern, radikal
uppfostringssyn som var central i 40-talets pedagogiska och skolpolitiska debatt.
Lösenordet, som tyder på en protest mot gammaldags barnuppfostran, blev ”fri
uppfostran”.28

I den stora agadebatten som ”startades” av skolkommissionen våren 1946 tog bl.a.
makarna Israel ställning. De betraktade varje form av aga som misshandel och att slå sina
barn var totalt oförenligt med den uppfostringssyn som de representerade. I mars 1947
begärde kommissionen att folkskolestadgan skulle ändras så att aga förbjuds i skolorna.

SOU 1946:31 fastslog att i skolan ska barnet ”få utbildas och utvecklas efter sin egenart”. 29

Han ska få leva sitt liv efter de normer som gäller inom hans värld och inte efter normer
hämtade från de vuxnas värld. Detta speglar samtidens utvecklingspsykologiska syn, men
delar av texten innehåller, enligt Richardson, normativa beskrivningar beträffade
önskvärda egenskaper och önskvärt beteende hos barnen och ungdomarna.30 Man gick den
s.k. ”gyllene medelvägen”: barnen behöver fritt få utveckla sig, men de har också ett behov
av vägledning och auktoritet.

På 1950-talet svalnade intresset för skolpolitiska frågor bland Sveriges politiker. Detta kan
enligt Richardson ha varit en slags motreaktion på ”överdiagnosticerande och beskäftiga”
psykologer.31

Man diskuterade och skissade dock upp ytterligare riktlinjer för skolans fostransuppdrag. I
SOU 1961:30 t.o.m. underordnades undervisningen fostransbegeppet32:

”Individens fostran är det i grunden väsentligare, och begreppet undervisning måste därför
vid en målsättning som huvudsakligen bygger på värderingar underordnas begreppet
fostran.”

                                       
28Richardson, 1983, s.97
29SOU1946:31, s.8
30Richardson, 1983, s.99
31Ibid., s.101
32Persson, , s.50



Tyngdpunkten lades vid fostran på individnivå. Man förde också en diskussion om fostran
för fritiden och fostran för familjelivet. Skolan måste se till att de ungas fritid fick ett
utvecklande och meningsfullt innehåll.

I Lgr 69 fanns ej begreppet fostran med, istället talades det om personlighetsutveckling. 33

Detta visar att intresset på något sätt flyttats från en yttre sfär, där barnets fysiska beteende
ska korrigeras, till en inre, där psyket står i fokus. Denna utveckling som startade på 40-
talet medförde att psykologernas betydelse ökade. Det nya synsättet, från det yttre till det
inre, gjorde att nya frågor väcks till diskussion. Vem ska anförtros den viktiga uppgiften att
påverka barnet i dess fostran/personlighetsutveckling?

2.6 Vem ska fostra? - kampen mellan olika grupper

Den ökade professionaliseringen av barnavården som karakteriserar 1900-talet har medfört
ett ifrågasättande om familjerna verkligen klarar av att möta samhällets ökande krav på
barnens uppfostran34. Familjens oförmåga att fostra den demokratiska människan är
utgångspunkten för skolans och statens ökade ansvarstagande för fostran. Olika
professionella grupper har uppkommit och mellan dessa står en ”kamp” om vem som är
bäst lämpad att ta på sig den viktiga fostransuppgiften.

Göran Sidebäck talar om kampen om barnets själ, en kamp som hämtat sin drivkraft i en
växande kunskap om uppfostrans betydelse för barnets världsbild, synsätt och normer.
Kampen handlar om fostrans innehåll och inriktning. Vilka synsätt ska förmedlas till
barnet? Vad är rätt och vad är fel? Vad är eftersträvansvärt och vad bör undvikas?35

I kampen mellan olika grupper, om vem som var bäst lämpad att fostra, blev barnet på ett
nytt sätt synligt som ett politiskt objekt. Barn definierades som innehavare av särskilda
rättigheter som särskilde dem från de vuxna. Staten blev garanten för den goda
barndomen, och barnens övervakare.36 Exempel på beslut i denna riktning är 1902 års
lagstiftning om tvångsuppfostran, socialstyrelsens tillkomst 1912 och 1924 års
barnavårdslag.37

Arbetarbarnens moraliska och materiella omständigheter låg i mångas intresse. Arbetet
med kampen om dessa barn hamnade i viss utsträckning under kommunalt eller statligt
styre. En rad av professionella grupper, såsom barnträdgårdschefer, doktorer, lärare,
präster och psykologer, var övertygade om att just de var bäst lämpade att ge föräldrarna
råd om hur de skulle uppfostra barnen. En kamp mellan dessa grupper uppkom gradvis, en
kamp som också hade könet som utgångspunkt. Skulle det vara män eller kvinnor?38

I och med 1940 års skolutredning betonades skolans fostrande uppgift. Dess yttersta mål
var nu inte att förmedla kunskaper utan ”fostran i ordet vidaste och djupaste mening”. Det
ansågs ej längre rimligt att dra en skiljelinje mellan skola och hem. Fostran var främst
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föräldrarnas ansvar, men eftersom barnen var i skolan en så stor del av dagen kunde skolan
inte avsäga sig ansvaret för barnens fostran. Skolans uppgift kom främst att bli
korrigerande gentemot hemmen.39

Skolan flyttade alltså fram sina positioner undan för undan när det gällde att ta över
fostransuppdraget. Men varför var det så viktigt för skolan att framhäva sin roll som
fostrare och inte bara som kunskapsförmedlare? Efter 1900 fokuserades undervisningens
innehåll på att utbilda arbetskraft framför moralträning och kristendomslära. Eftersom
kunskapsförmedelsen mer och mer kom att sättas i centrum hade ett ideologiskt tomrum
vad gäller barnens fostran skapats. Skolan måste därför skjuta fram sina positioner,
omdefiniera fostransbegreppet samt ta större del av barnens fostran.40

Skolans uppgift, enligt 1946 års skolkommissions principbetänkande, blev att fostra en
demokratisk människa. Skolan tog mer och mer över elevernas mentala omvårdnad och
huvudansvaret för detta låg på klassläraren, som också var ansvarig för kontakten med
hemmet nu när skolan hade ansvaret för att skapa en förtroendefull relation till detta.
Skolöverstyrelsen betonade i SOU 1949:35 att klassläraren måste samarbeta med
skolläkare och skolpsykologer, men att han fortfarande var huvudansvarig för eleven. 41

I SOU 1961:30 konstateras det i en internationell överblick att det i alla industrialiserade
länder skett en förskjutning av skolans fostransansvar. Familjen har fått lämna plats för det
allmänna. Skolan fick vid denna tid en utökad ”korrigerande” uppgift för barn som hade
det svårt hemma. 42

Eftersom fostransuppdragets vikt betonades alltmer under denna period kom olika
expertgruppers betydelse att öka. När man betraktar kampen mellan dessa grupper
uppkommer också frågor om föräldrarnas roll i denna bild. Vilken syn hade man på
föräldrarnas kompetens? Hur kom föräldrarna att hamna i förhållande till expertgrupperna?

2.7 Föräldrarna

Att en rätt uppfostran ansågs viktig i skapandet av en fungerande samhällsmedlem har här
framkommit. Man ifrågasatte om föräldrarna verkligen klarade av denna stora uppgift och
diskuterade hur detta problem skulle kunna lösas. Föräldrarnas kunskaper om barnet
problematiserades och professionaliserades. Synen på deras kompetens som uppfostrare av
sina egna barn var huvudsakligen negativ i de offentliga dokument som handlar om skolan
och uppfattningen var den att föräldrarna måste utbildas och korrigeras i sitt
fostransuppdrag.

En av orsakerna till 1930-talets befolkningskris var, enligt Alva Myrdal, samhällets
försummelse av föräldrafostran. Myrdal menade att en stor del av familjernas problem
hade sin grund i brist på kompetens och utbildning.43 Föräldrautbildning var hennes lösning
för att skapa en kvalitativt bra befolkning och 1931 startade hon sin föräldracirkel i ABF:s
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regi. Denna cirkel kan enligt Gunilla Halldén ses som ett uttryck för den idédebatt som
föddes på 30-talet och som berörde såväl kvinnans roll i familjen och på arbetsmarknaden,
som barnens roll som framtida samhällsmedborgare. Annonsen som skulle locka deltagare
anknöt till det ökande intresset för psykologin:

”Som aldrig förut ägnas nu intresse åt barnens uppfostran, därvid särskild omsorg ägnas åt
den psykologiska sidan av saken. Bristfälliga kunskaper häri från föräldrarnas sida göra
dessa många gånger villrådiga om det rätta ingripandet i rätt tid”.44

Under seklets första decennier hade föräldrasamverkan med skolan varit minimal. SOU
1946:31 visade att 72% av föräldrarna aldrig hade haft någon kontakt med skolan. Alla
utredningar som gjorts under 1900-talet markerar behovet av ett ökat samarbete mellan
hem och skola, men tonen har stegrats i senare års texter.45

I mitten av 1940-talet ansågs hemmets roll försvagad och föräldrarna tycktes ej vara
medvetna om att de hade en plikt att uppfylla, det ansågs viktigt att få föräldrarna att
komma till insikt:

”Det är uppenbarligen av vikt att hemmens representanter blir klart medvetna om sin stora
uppgift i uppfostrans tjänst [...] Föräldrarna måste känna och erkänna detta ansvar, som
barnens rätta fostran i första hand pålägger dem.”46

Hemmets mest betydelsefulla uppgift var att stödja skolans fostrande uppgifter. Skolan tog
på sig rollen som fostrare för både barn och föräldrar.47 Den önskvärda samverkan mellan
hem och skola ansågs kunna uppnås bl.a. genom en förberedande fostran för
föräldrakallet.

Föräldrarna ansågs sakna kunskap om skolan, liksom skolan saknade tillräcklig kunskap
om hemmet, som utmålades som instabilt och opålitligt eftersom det inte hade ett objektivt
förhållningssätt till skolans situation. Man använde begrepp som ”irrationell
föräldrakärlek”. 48

SOU 1948:27 fortsatte i samma banor när förhållandet mellan hem och skola beskrevs.
Föräldrarna måste vänjas vid samarbete med skolan. Skolan tog på sig huvudansvaret på
denna fråga men enligt Linell betraktades hemmet som en motståndare. Skolan använde
sig av sin erfarenhet för att poängtera sin status gentemot föräldrarna. Ingenstans i
dokumentet nämns föräldrarnas kompetens.49

I SOU 1961:30, som är riktlinjerna för dagens grundskola, var synen på problemen i
samband mellan föräldrasamverkan den att det var föräldrarnas fel eftersom de var
negativa och ej medvetna om skolans värde.50
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Inslagen av föräldrainflytande i läroplanerna varierar i mängd. Skolans kontakt med
hemmen skulle främst ske i form av meddelanden om elevernas resultat. Både Lgr 62 och
Lgr 69 var mer öppna för en dialogform angående skolans inre arbete än utredningarna
var. Det var positivt att föräldrarna engagerade sig kollektivt i föräldraföreningar, men
deras insyn och inflytande skulle vara begränsat. 51

Vad hade föräldrarna själva för uppfattning om sitt inflytande i skolan? Maria Linells
studie av föräldratidningen Barn i hem, skola, samhälle (Barn) 1960-1980 visar att man
efter 1967 började debattera föräldrainflytandet i skolorna mycket aktivt. Skolan var inne i
en snabb utvecklingsfas och föräldrarna såg sig själva som en bra och värdefull
erfarenhetsgrupp, något som de statliga dokumenten länge förbisett. Runt 1970 skedde
ytterligare en förändring i föräldragruppens förhållningssätt. Man krävde medinflytande i
allt, eftersom skolan var ett mycket betydande inslag i både barnens och föräldrarnas liv.52

Barn i hem, skola, samhälle ställde sig positiv till samverkan mellan hem och skola och
ansåg att det var nödvändigt med både enskilt och kollektivt samarbete. Men skolans
intresse var inte seriöst i detta fall, ansåg man. Ett annat inslag som var vanligt i
tidskriften, enligt Torbjörn Axelsson, var uppmaningar till föräldrarna att ta sitt ansvar och
sina rättigheter beträffande barnens fostran. 53

STUNS-utredningen om nya styrformer för barn- och ungdomspolitiken, från 1992,
analyserar relationen mellan familj och skola under efterkrigstiden. Den visar att
föräldrarna har blivit omyndigförklarade av de offentliga institutionerna och menar att
föräldrarna bör få möjligheter att återta ansvaret för sina barn. Föräldrarna var ej längre de
som bildade normen för barnens fostran, utan detta gjordes av skola och barnomsorg.
Lärarna har haft en stark tilltro till sin fostrande roll, de trodde sig kunna kompensera
brister i familjeförhållanden.54

Att fostra väl fungerande och demokratiska samhällsmedborgare var en viktig uppgift som
krävde medvetenhet och kunskap, enligt staten och expertgrupperna. Uppfattningen om
föräldrarnas kompetens att klara av denna fostran av sina barn var i huvudsak skeptisk, de
behövde utbildas och upplysas. Hur har då föräldrarna försökt hävda sina intressen att
påverka utvecklingen?

2.8 Föräldrarna organiserar sig

Sverige fick sin första föräldraförening år 1882, i Gustafsberg utanför Sundsvall. Denna
förening var länge den enda i det allmänna skolsystemet, men omkring år 1900 började
föräldraföreningar bildas vid privata skolor och läroverk. 55

I mars 1941 bildades Målsmännens Förening (MF) i Stockholm. Initiativet togs av
läkarfrun Aina Nycander, och till sin hjälp hade hon bl.a. Alva Myrdal. MF ville ”vara
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opinionsbildande i skolfrågor och aktivt delta i de reformprojekt som kan komma att
läggas av den sittande skolkommittén...”56

Efterhand bildades också målsmannaföreningar vid en rad skolor i Stockholm, främst
läroverk. Ute i landet bildades också föräldraföreningar, t.ex. i Örebro 1943 och i Arboga,
1944. Medlemskap i en föräldraförening innebar också att man var medlem i MF, som
också drev en rådfrågningsbyrå för föräldrar. 57

Bildandet av föräldraföreningar runt om i landet ökade snabbt och man såg ett behov av ett
centralt språkrör. Målsmännens Riksförbund (MR) bildades 1945, sedan MF hade arbetat
aktivt för detta sedan 1941. För att visa att organisationen tillkommit för att öka samarbetet
mellan hem och skola var 7 av 21 styrelseledamöter lärare. Man var dock inte enig om
detta beslut eftersom  vissa var skeptiska till att medge lärarna ett alltför stort inflytande.58

År 1946 beslöt MR att ge ut en egen tidskrift. Barn i hem, skola, samhälle (i fortsättningen
kallad Barn) gavs ut från 1947 med sex nummer per år, senare utökades antalet med två
nummer per år. Syftet med tidningen var att försöka bli ”en vederhäftig men populärt
hållen vägledning för föräldrar och för uppfostrare i allmänhet”. Tonvikten skulle läggas
på den psykologiska sidan av uppfostran.59

Man ansåg att en sådan tidning behövdes i en brytningstid då ”mycket av det gamla fått ge
vika och vi håller på att arbeta oss fram mot något nytt”. Professor Sten Wahlund,
dåvarande ordföranden i MR, skriver i det första förordet att ”hem och hemliv har inte
längre samma innebörd, samma betydelse för det uppväxande släktet som för endast en
generation sedan. De principer som våra föräldrar - och deras föräldrar före dem - följde i
uppfostran leder inte längre till resultat, som motsvarar en modern tids krav. Den
psykologiska vetenskapen har vidgat vår syn, givit oss nya mål”. 60

Initiativet till tidningen kom, enligt Wahlund, från föräldrahåll. Föräldrarna stod beredda
att ”lära mera för att med större kompetens än hittills samverka med skolans män och
kvinnor för att nå fram till en god fostran av de unga”. Barn ville ”söka ge en tidstrogen
bild av det uppväxande släktets situation i hem, skola och samhälle”.61

Från den 1 januari 1969 bytte MR namn till Riksförbundet Hem och Skola (RHS).
Förbundet representerade då över 1000 lokala föräldraföreningar med över 620 000
elever.62

2.9 Sammanfattning

Skapandet av det svenska välfärdssamhället har inneburit stora ekonomiska, politiska och
sociala förändringar. Industrialiseringen upplöste gamla strukturer och flera institutioner i
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samhället, t.ex. familjen, förlorade sin funktion. Idén om den lågfunktionella familjen har
legat till grunden då staten mer och mer tagit över det som förr sköttes inom familjen.
Eftersom skolplikten har utvidgats har barnens liv mer och mer kommit att påverkas av
olika professionella grupper och experter. Gränsen mellan det privata och det offentliga
har förskjutits och det offentliga ansvaret för barnet har ökat.

När skolan blev obligatorisk synliggjordes barnet som grupp på ett nytt sätt. Samtidigt
tillkom förändrade förutsättningar för en längre och en innehållsmässigt ny barndom. Detta
väckte intresse hos olika grupper, experter och professionella, som alla såg sig utvalda att
påverka och fostra barnet. Nya psykologiska rön och ett ökat intresse för psykologin har
också påverkat denna kamp om barnet. Man har inte bara diskuterat vem som är bäst
lämpad att fostra barnen utan också hur man ska fostra och till vad.

Tilltron till föräldrarnas förmåga att fostra demokratiska och väl fungerande
samhällsmedborgare var huvudsakligen låg, särskilt i de dokument och utredningar som
rör skolan. Föräldrarna måste upplysas om och utbildas för sin viktiga roll, men man kunde
ändå inte helt anförtro dem det viktiga fostransuppdraget.

För att hävda sin rätt och för att göra sig hörda engagerade sig föräldrarna i
föräldraföreningar som lydde under paraplyorganisationen Målsmännens riksförbund.
Syftet var att bedriva en verksamhet av debatter och utbildning och att försöka utöva
inflytande över skolan. Som språkrör hade man från 1947 tidningen Barn som skulle
representera föräldragruppen och upplysa den. Vems röst var det då som kom till tals i
denna tidskrift? Vilka grupper var det som talade till föräldrarna genom detta forum?

3. SYFTE, FRÅGESTÄLLNINGAR OCH AVGRÄNSNINGAR

Syftet med undersökningen är att analysera tidskriften Barn under åren 1947-1962 för att
se vilka grupper som där får utrymme att tala till föräldrar som hade barn i skolan.

Följande frågeställningar har utgjort min utgångspunkt under arbetet:

1. Vilka samhällsgrupper kommer till tals i tidskriften Barn under åren 1947-1962?
2. I vad mån var Barn under dessa år ett forum för föräldrar och ”lekmän” såsom det kan
studeras via artikelförfattarna?
3. Vilket var de professionella gruppernas utrymme i Barn under denna period?
4. Hur kan det utrymme som gavs till olika professionella grupper i Barn under denna
period förklaras och förstås?

Jag har avgränsat materialet genom att undersöka den första årgången, 1947, till den 16e
årgången, 1962. Denna period motiveras av att jag tyckte det var intressant att följa
tidskriften från det första utgivningsåret eftersom föräldratidskrifter var något nytt.
Slutpunkten motiveras av att 1962 var det år då en sammanslagning av
parallellskolesystemet skedde och Sverige fick en gemensam bottenskola. Med en förlängd
skolplikt och ökade nationella ambitioner var denna period följaktligen en tid av livlig
debatt rörande det svenska skolsystemet och hur och var fostran skulle ske.



4. KÄLLOR

Undersökningsmaterialet består av 16 årgångar av tidskriften Barn i hem, skola, samhälle
(Barn). Tidskriften kom ut med 6-8 nummer per år och totalt handlar det om 110 nummer
under den period jag har inriktat mig på. Barn var den organiserade föräldrarörelsens organ
och gavs ut av paraplyorganisationen Målsmännens Riksförbund (MR).

Ett problem med källmaterialet är att det inte alltid är möjligt att avgöra vilken yrkesgrupp
en artikelförfattare tillhör eftersom titeln inte alltid finns angiven.

5. METOD

Jag gick kronologiskt igenom årgång för årgång och undersökte vilken titel
artikelförfattarna hade, när dessa var möjliga att identifiera. Dessa titlar klassificerades i
följande kategorier:

1. Centrala administratörer (Centr. admin.)
2. Lokala administratörer (Lokala admin.)
3. Läkare (Läk.)
4. Psykologer (Psyk.)
5. Forskare (Forsk.)
6. Universitetslärare (Univ.)
7. Gymnasielärare (Gy.)
8. Folkskollärare (Folksk.)
9. Annan

I kategori 9 återfinns titlar som ej föll inför ramarna av de andra fastställda kategorierna.

I ett stort antal av tidskrifterna står författaren presenterad med titeln, antingen i ingressen
eller i innehållsförteckningen. Då så ej var fallet var det ofta möjligt att ändå fastställa en
författares titel genom att gå tillbaka till tidigare nummer. Om en författare hade mer än en
titel, något som förekommer främst i början av tidsperioden, har jag tagit hänsyn till den
som står först.

Efter denna genomgång undersökte jag dels hur stor del av det totala antalet identifierbara
artiklar som var representerat av respektive yrkeskategori, dels hur varje kategoris
representation utvecklats under tidsperioden. Boktips, kåserier, noveller och barnhistorier
finns inte med i statistiken.

En av metodens brister är att kategorin ‘annan’ gör att vissa grupper som kanske skrev
många artiklar kommer bort i materialet. Metoden kan också diskuteras genom att påvisa
materialets osäkerhet. Det kan ju vara en brist att välja den första titeln om flera står
uppräknade (t.ex. fil. lic, praktiserande psykoanalytiker hamnar i kategorin forskare)
eftersom det inte är säkert att denna titel är representativ för personen i fråga. I många fall
var det ju inte ens möjligt att identifiera författarens titel, vilket gör att de inte kommer
med i statistiken. Överhuvudtaget kan det diskuteras om titeln är ett bra sätt att fastställa en



persons kategoritillhörighet på. Anledningen till att jag har valt att koncentrera mig på
titlarna är att titeln i detta sammanhang är en viktig markör för inflytande och status.
Anledningen till att Barn väljer att publicera författarens yrkestitel är, enligt mig, att titeln
är ett uttryck för en professionalitet och ett bevis för professionell tillhörighet. Med att
skriva ut titlarna ville tidskriften markera teoretisk och vetenskaplig sakkunskap för att
uppnå en viss ”tyngd”.

6. FÖRKLARING AV TEORETISKA BEGREPP

Begrepp som återkommer i arbetet är professionell, professionalisering,
yrkesprofessionalism. Profession är ett latinskt ord och som betyder erkännande.
Professionalism är en tendens hos vissa yrkesgrupper att monopolisera sina arbetsuppgifter
och kringgärda sitt yrkesområde genom krav på examina och formell behörighet och
genom särskilda utbildningsformer. Utbildningen markerar skillnaden mellan dem och
amatören/lekmannen, man legitimerar sin auktoritet som professionell. Genom
utbildningen skapas en kollektiv identitet med språklig, social och värdemässig gemenskap.
Aktiviteten särskiljs från andra och ges en teoretisk referensram. 63

Ett annat begrepp som är centralt är expertis och ord som härrör till detta. Boel Berners
definition av en expert är en sakkunnig som tillkallats för att ge auktoritativa utlåtanden
och dess sakkunskap är något som eftertraktas på offentlig mark. Expertis förutsätter att
det finns problem som samhället definierar som angelägna att lösa och att det finns
personer vars sakkunskap vi tror på och vars råd vi litar på. Experten förklarar varför saker
och ting är som de är och ger råd som anses konkreta eftersom de härrör från vetenskapens
överordnade auktoritet. Ett krav på dessa råd och förklaringar är att de är äkta och garantin
för detta ges genom institutionalisering av expertisen. 64

Den som är professionell besitter alltså en sakkunskap som är sanktionerad och legitimerad
på ett annat sätt än expertens. Experten är inte  nödvändigtvis professionell. Distinktionen
mellan dessa begrepp är inte oproblematisk utan begreppen sammanfaller ofta. I motsats
till dessa grupper finns det en annan grupp, nämligen lekmännen ; de som inte är
professionella eller experter. Denna grupp kan inte föra sin talan med samma auktoritet
som grupper vars kunskapsområde är legitimerat eller institutionaliserat.
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7. VILKA GRUPPER SKREV I TIDNINGEN BARN I HEM, SKOLA, SAMHÄLLE
1947-1962?

7.1 Empirisk genomgång av källmaterialet

Tidskriften Barn var ett utåtriktat organ som vände sig till föräldrarna och till den allmänna
opinionen. Dess uppgift var att informera, upplysa, diskutera och propagera. En tidskrift
skapar en bild av omvärlden och ämnar förklara för sina läsare hur den bör och ska
uppfattas och förstås. En följd av detta är att valet av författare och innehåll för en tidning
som denna, som representerar en organisation, är förenligt med det synsätt som
organisationen har. Tidskriften blir rörelsens fönster utåt, till och för omvärlden. Barn var
på inget sätt exklusiv eller intern utan alla kunde komma åt den. Det faktum att tidskriften
var allmän, även om den främst vände sig till föräldrarna, medför att tidningen kan räknas
som viktig. Vilka grupper var det då som gavs utrymme i tidskriftens spalter?

Diagram 1:

Anmärkning: Se tabell 1 och diagram 1-9 i Bilagor
Källa: Barn i hem, skola, samhälle, 1947-1962

Diagram 1 visar hur många artiklar i Barn som författats av respektive yrkeskategori,
under hela tidsperioden. Två yrkeskategorier, läkare och forskare, dominerar. De är nästan
lika stora och står vardera för ungefär en femtedel av alla artiklar. Genom att föra över
universitetslärarna till forskarkategorin ökar den från 21% till 27% och blir då överlägset
den största kategorin.

Om man räknar samman de tre kategorierna med lärare (kategori 6, 7 och 8) når de ändå
inte upp till de två största kategoriernas storlek, inte heller gör det sammanräknade antalet
administratörer det (kategori 1 och 2).
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Kategori 3, läkare, utgör den största yrkeskategorin. Av 597 identifierbara artiklar var 129
skrivna av människor med titlar som faller under denna kategori. Exempel på sådana titlar
är barn- och ungdomsläkare, överläkare och medicinalråd. Ämnen som denna grupp
exempelvis behandlade var aga, allmänna råd om uppfostran, barnsjukdomar, arbetande
mödrars påverkan på barnet, rökning och alkoholförtäring samt avvikande beteende hos
barn. Kategorin har funnits representerad under alla år med minst 4 stycken (1961 och
1962) och högst 16 st. (1957).

Forskare

Antalet artiklar författade av forskare (kategori 5) är 128 av 597 identifierbara artiklar.
Exempel på titlar som ingår i kategori 5 är doktor, fil. lic., fil. kand., fil. mag., fil. dr.,
professor och docent. Dessa grupper skrev till stor del om ämnen som
uppfostringsproblem, aga, pedagogik och metoder för undervisning samt psykologisk
forskning. Andelen forskare var hög (15 st.) det första året, men rasade kraftigt fram till
1950. Denna grupp har dock varit representerad i materialet under hela tidsperioden. En
verklig ökning av antalet artiklar skrivna av forskare skedde från 1960 till 1962 då siffran
steg från 5 till 25.

Administratörer

Administratörerna (kategori 1 och 2) har sammanlagt författat 15 % av alla artiklar (85 av
597). De centrala administratörerna står för 4% och de lokala administratörerna 11% av de
identifierbara artiklarna. I kategorin centrala administratörer finns t.ex. representanter för
skolöverstyrelsen, och i kategorin lokala administratörer finns rektorer och föreståndare för
olika skolor. Exempel på ämnen som de tar upp är betygssystemet, skolreformerna,
undervisningens innehåll, fostran och problemelever. Administratörerna har funnits
representerade varje år utom ett, antingen som lokala eller centrala. En topp i
representationen finns 1956 då 17 artiklar skrevs av administratörer.



Lärare

Lärarna (kategori 6, 7 och 8) har sammanlagt författat 15% av de identifierbara artiklarna
under åren 1947-1962. Den största kategorin är universitetslärare (kategori 6, 6%) som
omfattar titlar som lektor och seminarielärare och den har funnits representerad varje år.
Gymnasielärarkategorin utgörs av titlar som adjunkt och läroverksadjunkt och har författat
4% av de identifierbara artiklarna. Folkskollärarna, som också omfattar övningslärare,
författade 5% av artiklarna. Båda grupperna skrev 0-5 artiklar per år vardera, alltså ett
förhållandevis lågt antal. Lärarna skrev ofta artiklar om undervisningsmetoder, betyg och
undervisningens innehåll.

Psykologer

Antalet artiklar författade av psykologer är totalt 4% under hela tidsperioden (25 av 597).
Inom denna kategori återfinns också psykiatrier. Antalet artiklar författade av denna grupp
är 10 det första året, men sjunker till 1 året efter. Efter 1949 skrevs varje år 0-3 artiklar av
denna kategori. Dessa låga siffror är överraskande, eftersom intresset för psykologi var så
stort och ett av tidskriftens syften var att återge nya psykologiska rön. Förklaringen till
detta kan vara att många psykologer har hamnat i kategori 5, forskare. Exempel på ämnen
som behandlades av psykologer var barns lek och utveckling, avvikande beteenden hos
barn och de gav också råd om uppfostran.

Annan65

Om man avser alla kategorierna så är detta den grupp som skrev flest antal artiklar, av de
som gick att identifiera under tidsperioden: 24% eller 141 av 597 artiklar. Den har funnits
representerad varje år. 1955 och 1956 var 17 artiklar vardera år skrivna av människor som
ej passade in i de andra kategorierna, nästan hälften av alla identifierbara artiklar de åren.
Den största gruppen i denna kategori är fru/maka, och möjligtvis kan de representera
modern/moderskapet (och föräldrarna).

Vissa av titlarna i kategori ‘annan’ skulle kunna överföras till någon av de andra
kategorierna. Barnträdgårdslärarinna/förskollärare skulle kunna räknas till lärarkategorin,
och om man för över dessa titlar dit ökar den till 102 artiklar av 597 ( 17%) och kategori 9
minskar till 128 (21%). Genom att föra över kuratorerna (10 st.) till psykologkategorin
ökar den med 2% till 6%. Kategori 9, som kan stå för författare som ej direkt var
professionella eller experter på barn eller utbildning minskar till 20%, medan andelen som
kan räknas som  professionella blir större.

Kategori 1-8, och en stor del av kategori 9, består av professionella. Var finns då
föräldrarna? Kanske finns de  representerade bland de artiklar där författarens titel ej fanns
angiven. Kanske var många av de artikelförfattare som angivits med titel föräldrar, men
                                       
65Yrkestitlar som återfinns i denna kategori (med antal artiklar under åren 1947-1962) är: fru/maka, 21, gymnastikdirektör, 15,
barnträdgårdslärarinna/förskollärare, 13, författare, 13, redaktör, 11, bibliotekarie, 10, konsulent, 10, kurator, 10, studerande,
10, advokat, 6, assistent, 4, officer, 4, byrådirektör, 3, lekplatsledare, 3, borgarråd, 2, ingenjör, 2, arkitekt, 1, danspedagog, 1,
kyrkoherde, 1, skriftställare, 1.



det är inte det som är poängen här. Tidningen har gått ut med titlarna för att vinna respekt
och auktoritet och det är inte i egenskap av föräldrar som författarna medverkar i
tidningen.

7.2 Sammanfattande analys

Granskningen av källmaterialet visar att en stor del av de artiklar där författarens titel
angivits är skrivna av experter och professionella grupper som på olika sätt är
specialiserade på barn, barnuppfostran och undervisning. De största grupperna var läkare
och forskare och det var alltså främst dessa yrkesgrupper, tillsammans med lärare,
administratörer, psykologer och andra, som talade till föräldrarna genom Barn .

Hur kan man då förklara att det var de professionella gruppernas röst som hördes i Barn? I
och med skolreformerna, när fostran mer och mer kom att hamna i fokus ökade de
professionella gruppernas inflytande, enligt Tallberg-Broman. Även Berner och Svensson
har betonat denna periods enorma tilltro till expertis. Den grundade sig ju på vetenskapen
och syftade till att bli trovärdig för människorna som hela tiden bombarderades med nya
rön. Sandin och Sidebäck har illustrerat en slags kamp om inflytandet över barnet som
också är synlig i Barn där olika professionella grupper konkurrerade om utrymmet.
Uppfostran var inte längre en privat angelägenhet utan något som många hade synpunkter
på och dessa grupper finns ju representerade i Barn.

De artiklar där författarens titel inte gick att fastställa kan ju mycket väl ha varit skrivna av
föräldrar men eftersom de inte presenteras så kan jag inte sluta mig till det. Att författarna
presenterades med yrkestitel tyder på att de skrev i Barn i egenskap av människor som
besatt någon form av expertkunskap och inte som föräldrar/lekmän. Föräldrarna är alltså
inte särskilt synliga i tidskriften, utan det är de professionella grupperna som får
representera föräldrarna. Både Persson, Tallberg-Broman och Sandin illustrerar hur många
olika grupper försökt påverka föräldrarna i deras fostransuppdrag. Staten skulle garantera
en god uppväxt, tilltron till föräldrarnas förmåga var låg och att påverka föräldrarna och
därmed ha en slags makt och högre ställning än andra professionella grupper är och har
varit laddat med prestige. Det låg alltså i mångas intresse att tala till föräldrarna och dessa
grupper blev mer synliga och inflytelserika än föräldrarna själva, när det gällde frågor som
rörde barnet och familjen. Min forskning har visat att så var fallet även i den tidskrift som
kan förväntas att representera föräldrarna, då den gavs ut av föräldraföreningen.
Lekmännen var inte intressanta i detta sammanhang och till denna grupp räknas
föräldrarna. Man kan dock diskutera om de inte också är experter inom sitt område,
nämligen att uppfostra barn.

Trots att skolan, enligt Persson, mer och mer flyttade fram sina positioner när det gällde
barnens fostran får dess representanter inte särskilt stort utrymme i Barn. Det är
överraskande att så förhållandevis få artiklar skrevs av lärare, eftersom tidskriften delvis
inriktade sig på skolan. En förklaring kan vara, enligt  Holberg, att det inom
föräldrarörelsen fanns en viss rädsla för att ge lärarna för stort inflytande. Detta kan ha sin
grund i att man arbetade mycket mot skolan och försökte påverka i föräldrarnas riktning.
Enligt vissa grupper inom föräldrarörelsen kanske det sågs som försvårande att ha en
alltför stor lärarrepresentation och detta kan ha återspeglats i tidskriften.



En annan anledning till att lärarkategorin var så liten kan vara  att man hellre lyssnade på
psykologerna när det gällde att uttala sig om barnens utveckling och uppfostran.
Richardson talar om psykologins enorma genomslag som en slags övervetenskap som man
nästan litade blint på. Psykologgruppen, som troligtvis var större i praktiken men som här
förmodligen slukats upp av forskarkategorin, uppfattades troligen som mycket viktigare på
grund av detta. Psykologerna fick av allt att döma ett slags tolkningsföreträde, som ju lever
kvar än idag.

I sin skrift om föräldrarörelsen intar Holberg ingen kritisk hållning i diskussionen om
rörelsen verkligen utgjordes av föräldrar och om den kan ses som en egentlig representant
för dem. Den förefaller vara en slags hyllningsskrift, som bara tar upp rörelsens förtjänster.
Han skriver om tidskriften Barn men tar inte heller upp i vilken mån den egentligen
representerade föräldragruppen. I resultatet av denna undersökning finns det inget som
tyder på att Barn var en  riktig representant för föräldrarna. Min slutsats är att den snarare
kan ha fungerat som något slags instrument i den sociala ingenjörskonsten; framsteg
genom upplysning och expertis. Jag kan däremot inte uttala mig om föräldrarnas synpunkt
i detta fall. Kanske hade de efterlyst experthjälp när det gällde uppfostran av barnen.

Persson, Halldén och Linell har behandlat den syn man hade på föräldrarna från
folkskolans genomförande och framåt. Tilltron till föräldrarnas förmåga att fostra sina barn
var låg och detta berodde bl.a. på att man ansåg att familjen förlorat sin auktoritet och att
hemmens roll hade försvagats. Tidskriften Barns inställning till föräldrarna verkar alltså
ansluta sig till denna syn; att föräldrarna behövde upplysas och uppfostras för att klara av
sin uppgift, därför att man inte litade på deras kompetens. Detta stämmer också med t.ex.
Alva Myrdals tankar och det som skrivits i de statliga utredningarna om skolan från den
här tiden, t.ex. SOU 1946:31, 1948:27 och 1961:30. Det professionella inflytandet i Barn
var starkt och tidskriften utgjorde alltså ingen slags motpol mot denna syn, snarare
förstärktes den.

Den allmänna folkskolans tillkomst och förändring hade lyft fram och synliggjort barnet
som en speciell och avskild grupp - en grupp som, enligt vetenskapen, hade specifika
behov. Dessa behov kunde inte tillgodoses enbart av föräldrarna utan det skulle ske under
handledning från olika professionella grupper. Föräldrarna skulle träda tillbaka för dessa
grupper.

Kring barnen samlades alltså ett ökande antal professionella grupper och lärarna var inte
längre ensamma. Mellan de olika aktörerna - föräldrarna, lärarna och de andra grupperna -
uppstod en kamp där det gällde att bevaka sina intressen. Till exempel inom skolan torde
det ha uppstått någon slags konkurrens om vem som skulle ha tolkningsföreträde och vem
som skulle ha sista ordet när det gällde barnet.

Kan det faktum att lärargruppen utgjorde en så liten del av artikelförfattarna i Barn ha lett
till att lärarna utvecklade en skepsis mot föräldraföreningen eftersom de kände sig
förbisedd som expertgrupp? En annan fråga som har väckts är om inte föräldrarna gjorde
anspråk på att få mer utrymme i sitt eget organ. Vidare forskning skulle också kunna bygga



på en mera innehållslig analys av artiklarna. Vad skrev dessa olika professionella grupper
om och hur försökte de hävda sin egen kompetens gentemot andra?
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10. BILAGOR

Tabell 1: Varje yrkeskategoris totala andel i Barn 1947-1962

År Identifierbara art. 1. Centr.
admin.

2. Lokala
admin.

3. Läk. 4. Psyk. 5. Forsk. 6. Univ. 7. Gy. 8. Folksk. 9. Annan

1947 50 0 8 5 10 15 2 0 5 5

1948 30 0 2 5 1 11 2 0 3 6

1949 37 1 4 9 0 5 4 1 0 13

1950 22 1 4 5 3 2 2 0 0 5

1951 30 0 1 12 1 3 2 2 4 5

1952 17 0 0 8 1 3 2 0 2 1

1953 27 2 3 7 3 4 2 0 2 4

1954 30 1 4 8 1 4 1 0 1 10

1955 42 2 5 9 0 5 1 2 1 17



1956 55 8 9 11 0 5 1 3 1 17

1957 44 1 4 16 0 6 1 0 1 15

1958 38 1 3 8 0 11 1 5 1 8

1959 37 2 2 12 0 9 2 3 1 6

1960 44 3 5 6 1 5 5 5 1 13

1961 39 0 4 4 1 14 5 5 2 4

1962 55 0 5 4 3 26 2 0 3 12

Summa 597 22 63 129 25 128 35 26 28 141

% 100% 4% 11% 22% 4% 21% 6% 4% 5% 24%

Källa: Tidskriften Barn 1947-1962

Källa: Tidskriften Barn 1947-1962

 D iag ram 1 :  An ta l  a r t i k l a r  sk r ivna  av  cen t r a l a  admin i s t r a tö re r  i  Ba rn  1947-1962
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Källa: Tidskriften Barn 1947-1962

Diagram 2: Antal artiklar skrivna av lokala administratörer i Barn 1947-1962
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Källa: Tidskriften Barn 1947-
1962

Diagram 3: Antal artiklar skrivna av läkare i Barn 1947-1962
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Källa: Tidskriften Barn 1947-1962

Källa: Tidskriften Barn 1947-
1962

Diagram 4: Antal artiklar skrivna av psykologer i Barn 1947-1962
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Diagram 5: Antal artiklar skrivna av forskare i Barn 1947-1962
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Källa: Tidskriften Barn 1947-1962

Källa: Tidskriften Barn 1947-1962

Diagram 6: Antal artiklar skrivna av lärare, universitet, i Barn 1947-1962
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Diagram 7: Antal artiklar skrivna av lärare, gymnasie, i Barn 1947-1962
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Källa: Tidskriften Barn 1947-1962

Källa: Tidskriften Barn 1947-1962

Diagram 8: Antal artiklar skrivna av lärare, folkskola, i Barn  1947-1962
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Diagram 9:  Antal artiklar skrivna av kategorin "annan" i Barn  1947-1962
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