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Förord 

Det var inte så svårt att skriva en avhandling som jag trodde – det var be-
tydligt värre. Därför känner jag stor tacksamhet till alla de människor som 
utgör Tema Barns inspirerande och kreativa forskningsmiljö. Först och 
främst vill jag tacka min handledare, professor Bengt Sandin, som har väg-
lett mig genom detta eldprov. Bengt är en problemlösare av rang och jag 
kan bara konstatera: utan Bengt, ingen avhandlig. Det har varit stimuleran-
de och lärorikt att ha Bengt som handledare, det gäller också min bihand-
ledare Anne-Li Lindgren. Anne-Li har genom åren har fått ta del av myck-
et trassliga texter och har tålmodigt styrt mig genom språkliga blindskär. 
Tack Bengt och Anne-Li! 
  Ett tack, för kloka synpunkter, riktas också till docent Roddy Nilsson 
som var opponent på mitt slutseminarium. Roddys konstruktiva kritik bi-
drog till att stänga vissa vägar och öppna andra. I avhandlings slutfas läste 
också professor Gunilla Halldén texten och kom med goda förslag på hur 
den skulle kunna förbättras. Tack Gunilla för eftertänksam och noggrann 
läsning! I slutfasen fick jag också mycket välbehövlig hjälp med korrektur-
läsning av Kjerstin Andersson, Disa Bergnéhr, Lucas Forsberg, Cecilia 
Lindgren, Ann Pickford, Mats Sjöberg och Pär Widén. Tack för det! 
 Avhandlingen är skriven inom ramen för forskningsprojektet ”Normali-
tet, professioner och institutioner för barn” finansierad av Vetenskapsrådet. 
Jag vill tacka Vetenskapsrådet för förtroendet. I det sammanhanget vill jag 
också rikta ett tack till ”Normalitetsgruppen”, särskilt till Judith Lind och 
Karin Zetterqvist Nelson som vid olika tillfällen har läst mina texter och 
välvilligt delat med sig av sitt kunnande. Judith har dessutom generöst de-
lat med sig av empiriskt material, för vilket jag är mycket tacksam. 
 Bengt har tillsamman med professorskollegorna Karin Aronsson, Gu-
nilla Halldén och Margareta Hydén format en miljö som det är lätt att tri-
vas i. Seminarierna på tema barn har varit lärorika och livliga och jag vill 
därför rikta ett stort tack till kollektivet tema barn. Det gäller framförallt 
”min” doktorandgrupp, nollettorna: Pål Aarsand, Disa Bergnéhr, Polly 
Björk-Willén, Jonas Qvarsebo och Eva Änggård. Ett särskilt tack till Jonas 
för synnerligen god vänskap och stimulerande samtal, något som i hög 
grad har bidragit till att göra doktorandtiden betydligt roligare. Ett tack rik-
tas också till de personer som fått det praktiska livet att fungera på Tema –
Eva Danielsson, Ian Dickson, Maggie Eklund, Claes ”Frasse” Fransson 
och Ulla Mathiasson – tack för all hjälp!  
 Eftersom det var allt annat än självklart för mig att studera vid  
universitetet känner jag stor tacksamhet till de människor som  
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uppmuntrade mig att gå i denna riktning. Ett särskilt tack vill jag  
rikta till lärarna vid enheten för historia i Linköping. Tack för att ni  
väckte mitt intresse för historia, lärde mig en hel del om skrivandets  
konst samt uppmuntrade mig att söka till forskarutbildning.  
 Jag vill också tacka alla vänner som – frestas jag tillägga – tack och lov 
inte har med akademin att göra. Tack för omsorg, välsmakande mat, skid-
åkning, innebandy, god samvaro och allt annat som är på ”riktigt”. Ni be-
tyder mer än ni anar och för detta är jag oändligt tacksam. Det gäller också 
till sist, men definitivt inte minst, ”Storfamiljen Axelsson”. Nära och kära, 
som med varierad grad av intresse har följt mitt arbete, men alltid varit 
stöttande och uppmuntrande. Denna bok tillägnas er. Tack! 
 
 

Linköping en varm kväll i december  
Thom Axelsson 
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KAPITEL 1  

Skolans organisering och vetande 
om barn 

Under det tidiga 1900-talet blev begåvning och intelligens föremål för en 
intensiv diskussion med flera bottnar. Mot bakgrund av den omfattande ut-
vandringen till Amerika ansågs det viktigt att tillvarata nationens begåv-
ningar. Det sågs som väsentligt att kompetensen stannade i landet för att 
industrin, kulturen och välståndet skulle kunna fortsätta att utvecklas. Jak-
ten på begåvningar knöts också till föreställningar om en rättvis och demo-
kratiserad skola. Utbildning skulle inte bara ges till ett fåtal; börd eller 
ekonomisk förmåga skulle inte vara avgörande. Alla med tillräcklig be-
gåvning skulle ges tillträde till högre utbildning.1 Samtidigt uttrycktes från 
flera håll en oro för att den sammantagna kvalitén på befolkningen sjönk. 
Främst var det de svagt begåvade som väckte farhågor eftersom de ofta 
förknippades med omoral och sociala problem. Låg begåvning borde upp-
märksammas och motverkas.  
 Den här betoningen på begåvning har en tydlig maktdimension där fö-
reställningar om normalt respektive onormalt spelar in. Dessa föreställ-
ningar om samhällets begåvningsresurser och individers förmågor har i fle-
ra avseende format 1900-talets samhällsliv. Särskilt påtagligt blev detta i 
samband med skolväsendets organisering. Inom ramen för skolan växte 
nya professioner fram som var engagerade i hur eleverna skulle admini-
streras till lämpliga klasser. I detta sorteringsarbete utvecklades och an-
vändes flera former av vetande och en rad olika tekniker.   
 Den här sortens frågor har fortfarande aktualitet. Också idag bygger ut-
bildningssystemet på tanken om att elevernas förmåga att tillgodogöra sig 
kunskaper ska spegla sig i betygssättning och framtida karriärer, men ut-
bildning är samtidigt en demokratisk rättighet för alla oavsett bakgrund 
och individuella förutsättningar. Inom skolans ramar skapas således in-
strument och redskap att beskriva både det normala och det avvikande. 
Den funktionen fyller till exempel diagnoserna av de så kallade bokstavs-
                                                      
1 Detta har kallats för det meritokratiska idealet, det vill säga ett samhälle som präglas av 

en högt driven värdering av utbildningsmeriter och att vägen till samhällets topp ska stå 
öppen för alla individer. Förmåga, anlag och ambition ska avgöra individens plats i 
samhället.  
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barnen. Det handlar om kategoriseringar av beteenden, kulturella föreställ-
ningar och politiska ambitioner som på så sätt finner uttryck. 
 Den här avhandlingen handlar om hur föreställningar om begåvning 
och intelligens gestaltades under 1900-talets början och vilken betydelse 
de fick för skolväsendets utveckling. Betoningen ligger på hur intellektuel-
la synsätt och professionellas förhållningssätt påverkade skolväsendet. Be-
gåvningstester uppmärksammades tidigt i diskussionerna och avhandling-
en kommer att rikta fokus mot dem. Vidare granskas de sociala och institu-
tionella sammanhang i vilka testerna kom att uppfattas som användbara.  

Begåvningens problematik och skolans uppgifter 
Skolans roll i samhället var inte självklar eller entydig i början av 1900-
talet och i statliga utredningar och vetenskapliga tidskrifter diskuterades 
skolans huvudsakliga uppgifter. Skolan skulle både fostra och ge kunskap, 
men det var oklart var betoningen skulle ligga och om alla samhällsklasser 
var i behov av samma typ av kunskap och fostran. Lite tillspetsat kan man 
säga att det handlade om huruvida skolväsendets uppgift i första hand skul-
le vara att bilda en elit eller fostra en massa. Det fördes också en diskus-
sion om att det var viktigt att få rätt man på rätt plats och hur utbildnings-
systemet skulle främja en sådan utveckling. I en utredning från 1924 fram-
fördes idén att i ett demokratiskt samhälle borde inte tillträdet till de högre 
utbildningarna vara stängda för de lägre klasserna, utan i stället bestämmas 
av begåvning och anlag.2 
 Det tidiga 1900-talets debatt om undervisningssystemets organisation 
handlade till stora delar om hur de olika skolformerna skulle byggas ihop. 
Tanken att en gemensam skola skulle överbrygga sociala motsättningar 
mellan samhällsklasserna, och underlätta övergången för begåvade elever 
från mindre bemedlade hem till de högre skolformerna var viktig för en 
grupp skolledare och politiker. Så formades visionen av Fritjuv Berg under 
1880-talet.3 Men en gemensam bottenskola sågs med en viss ambivalens. 
Samtidigt som bottenskolan uppfattades som en förutsättning för att ta vara 
på de fattiga, men begåvade barnen, fanns en påtaglig rädsla för att de bätt-
re begåvade skulle bli förstörda av densamma eftersom de skulle möta för 
lite motstånd. I en utredning från 1926 uttrycktes det som att eleverna ris-
kerade att utveckla ”tröghet, lättja och skolleda”.4 Redan i Bergs vision 
förutsattes just att barn som inte passade in skulle sorteras bort – den nya 
gemensamma bottenskolan krävde en sortering av eleverna.5 Men det råd-
de delade meningar om differentieringens omfattning. 
                                                      
2 Se t ex SOU 1924:24 s 13. 
3 Sandin (2003a) s 226. 
4 SOU 1926:5 s 406. 
5 Sandin (2003a) s 227–228. 
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 Diskussionen om en gemensam bottenskola intensifierades under 1920-
talet och mynnade 1927 ut i ett beslut om en skolreform. Reformen innebar 
att en dubbel anknytning skapades. Den ena möjligheten var att, efter fyra 
år i folkskolan, gå över i en femårig realskola eller sjuårig flickskola. Den 
andra möjligheten, främst avsedd för landsbygden, var att efter sex år i 
folkskolan gå fyra år i realskolan eller sexårig flickskola.6 Reformen blev 
inte vad förespråkarna för en gemensam bottenskola hade hoppats på. Den 
gemensamma tiden i skolan blev kort – och trots att skolan blev mer enhet-
lig i en organisatorisk mening – ökade differentiering av eleverna inom 
folkskolan i form av specialklasser som exempelvis hjälp-, B-, extra- och 
svagklasser.7 Reformen från 1927 bar drag av kompromiss, och under 
1940-talet återkom diskussionen om en sammanhållen längre obligatorisk 
skoltid.8 I 1940-talets omfattande utredningsarbete om skolan menade ut-
redarna att det på sikt inte var möjligt att folkskolan och realskolan i läng-
den kunde fungera som två fristående skolor. År 1950 tog regeringen ett 
principbeslut som innebar att det parallella skolsystemet skulle sammanfö-
ras till en enhetsskola. Sammanslagningen påbörjades 1962 och var fullt 
genomförd 1972.9  
 Under den period som avhandlingen omfattar, det vill säga från 1910-
talet fram till 1950-talet, var det i samband med diskussionen om botten-
skolan som den så kallade differentieringsfrågan framförallt aktualisera-
des. Det vill säga hur eleverna skulle delas upp i olika klasser. Särskilt tyd-
ligt blev detta i relation till skolreformen 1927 och diskussionen under 
1940-talet som föregick 1950 års principbeslut om enhetsskolan. Vad stri-
den framförallt kom att gälla var när differentieringen skulle ske och på 
vilka grunder. Det kunde exempelvis innebära att flickor och pojkar gick i 
skilda klasser, eller att eleverna delades in i klasser efter ålder, eller att de 
läste olika linjer eller ämnen. Det förde med sig tre centrala aspekter: diffe-
rentiering inom folkskolan, övergången till högre skolformer och frågan 
om hur begåvning skulle mätas och bedömas. I detta sammanhang blev det 
viktigt med vilka instrument som denna sortering skulle ske. Ett sådant in-
strument var intelligensmätningar.   
 I Frankrike skapade Alfred Binet 1905 en metod för att mäta intelligens 
som skulle få ett kraftfullt genomslag i västvärlden. I England blev testet 
ett redskap för att sortera eleverna till olika skolformer, inte minst i sam-
band med övergången till sekundärundervisningen. Också i USA användes 
testet framförallt inom utbildningsväsendet, men även inom en rad andra 
områden som i militärväsendet, i samband med immigrationen och i rättsy-
stemet. Testerna kom till användning inom många olika områden som hade 
                                                      
6 Marklund (1980) s 21, 30. 
7 Se t ex Areschoug (2000) s 70–71.  
8 Marklund (1980) s 46–49; Isling (1980) s 167.  
9 Se t ex Marklund (1980) s 45, 254; Marklund (1985) s 252; Marklund (1989) s 50. 
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med medborgarskap att göra och de speglade olika aspekter av hur sorter-
ing och utbildning kopplades till samhällsomvandlingen. Detta aktualiserar 
frågan på vilka grunder eleverna skulle sorteras i Sverige.  
 Med utgångspunkt i differentieringsproblematiken som växte fram i an-
slutning till skolväsendets organisering och utveckling ska tidigare forsk-
ning på området diskuteras. Särskild uppmärksamhet riktas mot de olika 
aspekter av differentieringsproblematiken som har tecknats ovan, det vill 
säga synen på begåvning, skolväsendets institutionella utformning och an-
vändningen av formaliserade begåvningstester.  

Den svenska skolan i tidigare forskning 
Skolpolitiken är ideologiskt laddad, detsamma kan sägas om den utbild-
ningshistoriska forskningen. Tomas Englund menar att utbildningshistoria 
har dominerats av ett intresse för utbildningssystemets organisatoriska och 
administrativa aspekter. Detta gäller såväl svensk som internationell forsk-
ning. Vidare har forskningen, enligt Englund, präglats av en ateoretisk 
hållning, vilket resulterat i en mer bekräftande och tillbakablickande 
forskning än en kritiskt ifrågasättande. De teoretiska bidragen har antingen 
präglats ett konsensus- eller konfliktperspektiv på skolan.10 Vad gäller 
skolreformerna tenderar de forskare som betonar skolans fostrande och 
ideologiska funktion att ansluta sig till ett konfliktperspektiv, medan de 
som betonar skolans samhällsförändrande och progressiva kraft väljer att 
tolka skolan ur ett konsensusperspektiv.11 I den här genomgången kommer 
jag inledningsvis att beröra konflikt- och konsensusperspektiven i relation 
till forskarnas uppfattning om skolans roll som kunskapsförmedlare eller 
fostrare. Detta ska också relateras till synen på klass och kön samt förhål-
landet mellan stad och landsbyggd. 
 Ett perspektiv betonar således utbildningens expansion som en följd av 
ett ökat behov från industrin att få välutbildad arbetskraft. Gunnar Ri-
chardson kallar detta för ”realiteters tryck”. Till realiteter räknar han de-
mografiska förhållanden, situationen på arbetsmarknaden och förhållanden 
inom skolan.12 Richardson skriver att folkskolan i Sverige under 1800-talet 
främst fungerade som en religiöst och socialt motiverad kristendomsskola 
för de lägre klasserna. De högre samhällsskikten löste utbildningen på an-
nat sätt. Denna segregation var något som reformvänner under 1880-talet 

                                                      
10 Englund (1988) s 78–79; Sandin (1986) s 19–21. Här kan även nämnas Petterson (2003) 

s 370, som menar att det fortfarande saknas konsekvent genomförda teoretiska an-
greppssätt i skolforskningen. För ytterligare diskussioner om utbildningsvetenskap, se 
Englund (2004) s 37–49; Sandin & Säljö (2006) s 7–25. 

11 Se t ex Sandin (1986) s 20–21; Florin (1987) s 17–20, se särskilt s 17. 
12 Richardson (1978) s 63–72; Richardson (1983) s 39.   
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ville få ett slut på och deras målsättning var att omforma folkskolan från en 
fattigskola till en medborgarskola.13 Dessa tankar framfördes ofta av radi-
kala liberaler, dock utan någon större framgång. Kyrkan och de konserva-
tiva höll emot, men bara tillfälligt. Kulturlivets snabba och starka sekulari-
sering och demokratisering var tendenser som inte gick att stoppa.14 Vida-
re menar Richardson att de radikala liberalerna drevs av ett starkt patos. De 
hyste en stor tro på möjligheten att genom bildning förädla och höja män-
niskan intellektuellt och moraliskt. Genom, vad Richardson kallar för, en 
naiv tro på bildning skulle ett mer rättvist samhälle skapas. Dessa idéer od-
lades tillsammans med en enorm utvecklingsoptimism.15 Inte sällan var 
denna liberalism förknippad med en utilism som betonade nyttan med ut-
bildning. Medan de konservativa hellre lyfte fram utbildningens roll för 
den nationella äran.16  
 Sixten Marklund menar att den svenska folkskolan höll på att bli akter-
seglad. Jämfört med många andra länder var den obligatoriska skolgången 
i Sverige kortare och det var svårt för de studiebegåvade att läsa vidare. 
Genom en allmän ökad välfärd i samhället minskade klasskillnaderna vil-
ket ledde till att grunden för en tudelad skola försvagades. Ett ifrågasättan-
de av det parallella skolsystemet skedde först när, ett till följd av samhälls-
utvecklingens ökat utbildningsbehov, blivit uppenbart för många.17 Mark-
lund förmedlar en bild av skolans reformer som sprunget ur samhällets 
förändring. ”När tiden var fullbordad kom den”, som han uttrycker det om 
1950 års principbeslut om enhetsskolans genomförande.18 
 Enligt Richardsson och Marklund var det således radikala och liberala 
idéer som tillsammans med industrins behov drev fram förändringar och 
reformer i skolsystemet. Målet för radikala liberaler i slutet av 1800-talet 
var ett klasslöst och demokratiskt samhälle. Skolan var det främsta medlet 
för att skapa detta samhälle.19 Trots skolreformen 1927 kvarstod det paral-
lella skolsystemet. Det gjorde att differentieringsfrågan åter kom i fokus 
under slutet av 1930-talet och 1940-talet. Frågan var när eleverna skulle 
differentieras och vad som borde utgöra grunden för denna differentiering. 
Detta gjorde att elevens intellektuella förmågor blev allt mer intressanta 
som grund för sortering.20  
                                                      
13 Richardson (1963) s 273–274.  
14 Richardson (1963) s 368–381. 
15 Richardson (1963) s 286.  
16 Richardson (1963) s 408, 411.  
17 Marklund (1980) s 9, 39. 
18 Marklund (1980) s 248. 
19 Richardson (1963) s 431. 
20 Marklund (1985) kap 3. Marklund har skrivet om enhetsskolereformen i sex olika band. 

Den som är mest central i detta sammanhang är band 4 som bland annat behandlar dif-
ferentieringsfrågan. Se även Hadenius (1990) som beskriver politiska beslut om den 
svenska grundskolans organisering från 1950 och framåt. 
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 Debatten gällde även rekryteringen till högre studier. En kombination 
av betyg, kunskaps- och intelligenstest föreslogs av de sakkunniga i skolut-
redningen. Försök gjordes också i den riktningen i slutet av 1930-talet.21 
Den viktigaste användningen av intelligenstestning under 1940-talet var 
uttagning av elever till hjälpklass och svagklasser. I det fallet var man, en-
ligt Richardson, förbi experimentstadiet – det var en etablerad praktik.22 
Han menar vidare att de stora utredningarna, som beredde vägen för 1950 
års principbeslut om en enhetsskola, lyfte fram den stora tilltro som fanns 
till den psykologiska forskningens potential att lösa en rad olika skolpro-
blem. Den psykologiska och pedagogiska forskningen var dock blygsam i 
Sverige. Under 1930-talet fanns det bara fyra professorer i pedagogik, eller 
pedagogik och psykologi. Detta innebar, enligt Richardson, att Sverige i 
hög grad präglades av det som hände utomlands.23 
 Åke Isling tecknar en mer konfliktfylld bild av skolans fostrande roll 
och menar att skolan endast i liten utsträckning rådde över samhällets vär-
deringar. De bestämdes i stället av ekonomiska maktförhållanden och vill-
kor i arbetslivet.24 Konfliktperspektivet betonas, liksom betydelsen av so-
cial klass. Skolan reproducerade den härskande ideologin och dess kultur-
mönster.25 Isling, som framhåller skolans kontroll- och fostransperspektiv, 
anser dock att socialdemokratiska och liberala intressen ofta sammanföll. 
Framförallt i kampen om en allmän rösträtt och att skolan skulle stå för 
den demokratiska fostran.26 När nya ekonomiska mönster och sociala 
strukturer skapades fick skolan en allt viktigare roll som samhällsomda-
nande instans. Den övergripande målsättningen med skolan var i första 
hand att fostra, i andra hand att ge kunskap. Men skolan kunde samtidigt 
vara ett instrument för folket själva.27 På det hela taget reproducerade inte 
skolan bara en bestående samhällsordning, utan den var med och omför-
handlade rollerna. Isling menar att skolan blev allt bättre i den bemärkel-
sen att den i större utsträckning erbjöd alla samma möjligheter. Detta bör 
förstås i relation till den progressiva pedagogik som började växa fram. I 
skolan kunde lärare med rätta åsikter, avsikter och metoder skapa en god 
medborgare. Samtidigt skedde det, enligt Isling, en ökad individcentrering 
och, med tiden, en psykologisering.28 
                                                      
21 Richardson (1983) s 243–253.  
22 Richardson (1983) s 338–360, se särskilt s 345.  
23 Richardson (1978) s 40–53, 134–152. I Göteborg var dock professuren i filosofi och pe-

dagogik fram till professor G. A. Jaederholm frånfälle 1936. När John Elmgren tillträde 
1939 förändrades inriktning till psykologi och pedagogik, Linberg och Berge (1988) s 
13, 22–23. 

24 Isling (1973) s 119–120.  
25 Isling (1980) s 326–328. 
26 Se t ex Isling (1980) s 240; Isling (1988) s 527–528. 
27 Isling (1980) s 14. 
28 Isling (1980) s 329, 335. 
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 Också Ulf P Lundgren beskriver skolans framväxt i det moderna sam-
hället med dess högteknologiska utveckling som en tydlig länk mellan ut-
bildning och arbetsliv. Skolans uppgift blev att differentiera och kvalifice-
ra arbetskraft.29 Tillsammans med Bo Lindensjö skriver Lundgren, med 
syftning på början av 1900-talet, att stat och samhälle knöts närmare var-
andra. De menar att det fanns två dominerande processer. Det ena var de-
mokratiseringen, vilken innebar att samhällsmedborgarna fick ett ökat in-
flytande på staten. Det andra var statens ökade makt, särskilt över utbild-
ningssystemet.30 Lundgren och Lindensjö menar att efterfrågan på utbild-
ning ledde till ett alltmer tydligt ställningstagande för en jämlikhet byggd 
på lika möjligheter.31 Vidare hävdar de att synen på utbildning under bör-
jan av 1900-talet försköts från att återskapa det förlorade till att vinna 
framtiden. I denna process sattes individen i fokus och nyttan var det som 
betonades. Parallellt med ett ökat statligt inflytande blev skolan på ett mer 
påtagligt sätt en del av den ideologiska statsapparaten.32 Över huvud taget 
intervenerade staten, enligt Christina Florin, allt mer i samhällslivet. Detta 
visade sig inte minst i skolan och barnens fostran, som gick från att vara en 
privat eller kyrklig angelägenhet till att i allt större omfattning bli föremål 
för den borgerliga statens intresse.33 
 Eva Rappe hävdar att 1842 års folkskola i huvudsak kom till som ett 
medel för social kontroll och att skolans roll i första hand har varit att för-
medla vissa värderingar. Folkskolan hade under hela 1800-talet karaktär av 
moralskola för underklassen, detta samtidigt som den industriella revolu-
tionen ägde rum. Folkskolan genomgick förvisso väsentliga förändringar 
under början av 1900-talet. Detta innebar dock inte att skolans ideologiska 
funktion försvann, enligt Rappe, bara att formen och räckvidden förändra-
des. Nu var det den medborgerliga dugligheten som skulle förmedlas,34 
vilket också Tomas Englund betonar. Det skapades en medborgerlig lä-
roplanskod, vilken betydde att individen skulle inordnas i allmänintresset. 
Läraren blev viktigt i förmedlandet av samhällets och statens krav på bar-
nen. Den viktigaste uppgiften skolan hade var att dana framtida samhälls-
medlemmar.35 Den kyrkopolitiska ledningen av folkskolan ifrågasattes 
från olika utgångspunkter under början av 1900-talet. Också historieämnet 
förändrades. Tidigare hade ämnet burit på en statsidealistisk tradition som 
var sammankopplad med religionen, nu ändrades den mot en nationell 

                                                      
29 Lundgren (1979) s 92. 
30 Lindensjö & Lundgren (2000) s 29.  
31 Lindensjö & Lundgren (2000) s 35, 43. 
32 Lindensjö & Lundgren (2000) s 56. 
33 Florin (1987) s 100–104, 178–179. 
34 Rappe (1973) s 6–31. 
35 Englund (1986) s 130, 135, 239–241. 
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överideologi.36 Englund menar att social klass trots förändringarna under 
mellankrigstiden kavarstod.37     
 När Bengt Sandin beskriver 1800-talets samhällsomvandling, menar 
han att det inte självklart går att koppla skolans framväxt till att barn skulle 
förberedas för arbete i industrin. Problemet var av mer allmän karaktär. En 
mer trolig förklaring var att skolans framväxt handlade om de behov som 
ansågs finnas inom underklassen. Det var många gånger omöjligt att kom-
binera förvärvsarbete med barnavård. Regelbunden skolgång presenterades 
som en lösning på omvårdnadsproblemet, det handlade således snarast om 
en socialpolitisk problematik. Det fanns också ett misstroende från myn-
digheternas sida om föräldrars förmåga att fostra sina barn själva.38 Sandin 
menar att ett grundläggande problem var att skolväsendet formades av de 
högre samhällsklasserna för de lägre samhällsklassernas räkning. Det var 
på sikt nödvändigt att skapa ett samtycke kring centrala samhällsfunktioner 
och värderingar som sträckte sig utöver klassgränserna. Detta samtycke, 
eller hegemoni, borde med tiden uppfattas som något självklart och frivil-
ligt från alla för att kunna upprätthållas. Samtycket måste, enligt Sandin, 
innefatta ett visst mått av kompromiss. Skapandet av konsensus blev där-
med ett sätt att överbrygga grundläggande klasskonflikter i samhället. Re-
formerna kan ses som ett sätt att gå arbetarklassen till mötes, samtidigt 
som skolan erbjöd möjlighet att fostra, såväl barnen som deras familjer, till 
goda medborgare.39   
 För att skapa goda medborgare krävdes alltså en fostran i skolan, men 
det var en fostran som såg olika ut i relation till social klass. Christina Flo-
rin och Ulla Johansson skriver om läroverk, flickskolor och folkskolor un-
der 1800-talets senare hälft. De betonar skolans disciplinerande funktion 
och att det i de olika skolformerna utvecklades olika kulturer. Lärarna 
skulle i någon bemärkelse ersätta föräldrarnas roll. Hur denna roll såg ut 
präglades i hög grad av vilken social klass som barnen tillhörde. Därför 
ansågs de olika sociala klasserna behöva olika former av disciplinering. 
Det övergripande syftet var dock detsamma för alla skolformer, nämligen 
att upprätta en borgerlig hegemoni.40 Florin och Johansson visar hur det 
parallella skolsystemet reproducerade bestående kulturella mönster. Läro-
verken, med sin specifika kultur, syftade exempelvis till att upprätthålla 

                                                      
36 Englund (1986) s 268, 279. 
37 Englund (1986) s 304.  
38 Sandin (1986) s 243–246, 254, 261; Sandin (1997) s 17–46; Sandin (2003a) s 225; 

Sandin (2003b) s 59–60. 
39 Sandin (1986) s 25, 36. 
40 Johansson & Florin (1996) s 15–46, se särskilt s 35, 38–41. 
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klassåtskiljande principer. Skolan var då den instans som skapade olika ty-
per av arbetare till olika uppgifter i samhället.41  
 Det var också stora skillnader mellan stad och land. Behoven av kon-
troll sågs som större i städerna, vilket ledde till olika struktur på skolorna 
inom samma skolsystem.42 Denna skillnad, eller konflikt, mellan stad och 
land lyfter Mats Sjöberg fram när han skildrar hur synen på barnarbete för-
ändrades i och med att allt fler barn förväntades gå i skolan. På landsbyg-
den fick barnens ökade närvaro i skolan större konsekvenser för familjerna 
än vad det fick för familjerna i städerna. Konflikten gällde inte nödvän-
digtvis skolan som sådan, utan just det faktum att den tog barnen från lant-
arbetet.43 
 Strävan efter en enhetlig fostran blev en central fråga när det svenska 
skolväsendet under 1950-talet skulle formas om till en enhetsskola. I denna 
process synliggjordes, enligt Jonas Qvarsebo, de olika skolformernas fost-
ranspraktiker. Det som framförallt framstod som problematiskt var huruvi-
da skolagan var att anse som ett lämpligt disciplinmedel. I realskolan och 
läroverken hade agan som bestraffningsmedel förbjudits redan 1928 och i 
flickskolorna hade den aldrig varit tillåten. I folkskolan var det däremot 
möjligt att under vissa omständigheter använda aga. Qvarsebo lyfter fram 
de motsättningar och den konflikt om agan som uppstod när enhetsskolere-
formen skulle genomföras.44 Skolan skulle således överbrygga en rad mot-
sättningar och ett medel som användes i detta arbete var skolradion. 
 Anne-Li Lindgren, som har belyst skolans förändring ur ett medieper-
spektiv, visar hur radion tidigt togs i bruk för att dels sprida föreställningar 
om det positiva med en gemensam bottenskola, dels presentera barn som 
positiva förebilder för ett aktivt, demokratiskt medborgarideal. Skolradion, 
som fick en fast organisation år 1931, initierades som ett försök inriktat på 
läroverken, men där stötte den på motstånd samtidigt som folkskollärarkå-
ren förhöll sig mycket positiv och använde radion i sina professionalise-
ringssträvanden. Det gjorde att skolradion snabbt blev en verksamhet med 
fokus på folkskolan. På 1930-talet visar innehållet att barn på ett tydligt 
sätt relaterades till samtida föreställningar om att nationen Sverige var på 
väg att bli ett modernt folkhem. I programmen tilltalades barnen med ett 
inkluderande "vi" där likhet och enhet hölls fram medan skillnader mellan 
stad och land samt olika skolformer på ett medvetet sätt tonades ner. Ro-
mer och samer framställdes som "de andra" som ett "vi" formulerades i 
kontrast mot. Skolradion var således ett viktigt verktyg för att sprida idea-

                                                      
41 Läroverken var t ex en borgerlig och manlig historia som främst var inriktade på borger-

lighetens självreproduktion. Läroverken skulle fostra de som i framtiden skulle styra 
samhället, Florin & Johansson (1993) s 17, 93, 111, 276.  

42 Florin (1987) s 71.  
43 Sjöberg (1996) 16, 21–24; se även Sjöberg (2003) s 54. 
44 Qvarsebo (2006) s 10. 
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len om folkhemssverige, med en gemensam bottenskola, till en bred all-
mänhet – och särskilt till barn i folkskolan.45 
 Hur idén om enhetsskolan ska tolkas var som vi sett i den tidigare 
forskningen inte given. I detta finns, vad som ibland har kallats för, en 
normalberättelse som mer eller mindre är färgat av ett teleologiskt per-
spektiv. Det vill säga att de skildrar utvecklingen som gåendes mot ett 
slutgiltigt mål, en fullt utvecklad demokrati. Även om forskare som exem-
pelvis Isling, Marklund och Richardson har olika perspektiv tenderar de att 
skildra utbildningsväsendets omvandling med facit i hand, och enhetssko-
lans genomförande beskrivs som målgång på den diskussion som startade 
redan under början av 1800-talet. Denna normalberättelse om skola och 
demokrati kan problematiseras.46 Det finns olika sätt att förstå skolan un-
der tidigt 1900-tal. Elevernas uppdelning i skolan har behandlats utifrån en 
rad olika perspektiv som social klass, kön och skillnader mellan stad och 
land. Däremot har begåvning som grund för uppdelning avhandlats i mind-
re utsträckning. Visserligen har Richardson och Marklund, som vi såg 
ovan, berört ämnet men då främst i samband med diskussionen om enhets-
skolan. För den tidigare delen av 1900-talet saknas i långa stycken en dis-
kussion om begåvning men något av det som har skrivits kommer att berö-
ras nedan. 

Begåvning och tester 
En övergripande ansats om begåvningsdiskussionen har Ulla Johansson 
tagit när hon diskuterat den betydelse som begåvning tillskrevs i samband 
med skolreformen 1927. Hon menar att enligt den meritokratiska ideologin 
var läroverken stängda för dem som inte var tillräckligt begåvade.47 Det 
medförde att läroverken förblev en elitskola fram till 1960-talet. Johansson 
behandlar de bedömningssystem och bedömningstekniker som fanns i sko-
lan, framförallt de som avgjorde om eleven var lämplig för läroverken. En 
rad olika exempel räknas upp, men intelligensmätningar behandlas inte.48   
 Marie Nordström har knutit an till begåvningsproblematiken ur ett an-
nat perspektiv när hon skildrar samundervisningens införande i skolan 
1866–1962. Hon studerar intellektuella könsdifferenser och internationella 

                                                      
45 Lindgren (1999) passim. Lindgren jämför innehållet i skolradion med Folkskolans barn-

tidning vilket inte ingår i denna presentation. 
46 Se t ex Liedman (2000b) s 13–14. Det liknar den “Whigtolkning” som Petterson beskri-

ver. Han menar att den typen av tolkning utgått från nuet och tittat bakåt och funnit att 
en fri och obligatorisk skola har ett omistligt värde för alla idag. Utifrån detta har man 
sedan försökt att identifiera föregångare till den dagsaktuella situationen, Petterson 
(2003) s 360, 363. 

47 Johansson (2000) s 45. 
48 Se t ex Johansson (2000) s 334. 
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idéer och teorier om könsdifferenser som diskuterades i den svenska debat-
ten.49 Nordström menar att flickor i skolan var missgynnade. Två förklar-
ingar lyfts fram: det ena var att flickor valde utbildning med tanke på sitt 
dubbla framtidsmål, könsspecifik socialisation, det andra var att flickor 
behandlades olika i förhållande till pojkar i klassrummet, könsdifferentie-
ring. Inte minst var den dåtida psykologiska forskningens inflytande cen-
tral för den utbildningspolitik som skapade de olika könsrollerna.50 
 I övrigt är det i samband med folkskolans hjälpklasser som begåvning 
har uppmärksammats. Stig Nordström menar att klen begåvning och fat-
tigdom ofta sammankopplades i debatten om att korta utbildningen.51 Det-
ta var en diskussion som fanns med redan under införandet av den allmän-
na folkskolestadgan 1842. Han anser att hjälpklassernas framväxt hade ett 
nära samband med folkskolans kvalitativa och kvantitativa expansion. De 
mindre begåvade började hämma de andra barnen i klassrummet och de 
avskildes på grund av svag prestation.52 Karl-Georg Ahlström ser special-
undervisningen som en del av klasskampen där starka grupper ibland av 
egenintresse genomfört sociala kategoriseringar av svaga grupper, men 
menar samtidigt att man inte får glömma att det också var en åtgärd för 
elevens bästa.53 Ahlström hävdar att en majoritet av eleverna i specialun-
dervisningen tillhörde arbetarklassen och att skolans roll som omfördelare 
har överdrivits.54 I liknande kritiska ordalag uttrycker sig Rolf Helldin när 
han behandlar hjälpskolans etableringsperiod mellan åren 1910 och 1930. 
Han menar att det ofta inte gavs någon återvändo för dem som hamnat i 
hjälpklass.55  
 Det svenska skolsystemet hade flera gemensamma drag med andra 
skolsystem som växte fram i västländerna. Massutbildningen var en viktig 
del i många västländers nationsbygge. Centralt var en medborgerlig bild-
ning och idéer om hur den gode medborgaren skulle formas. Detta relate-
rades allt mer till begåvning. Flera olika instrument har använts för att sor-
tera eleverna efter begåvning, ett av de viktigaste instrumenten var intelli-
gensmätningar. Trots att det finns en omfattande internationell forskning 
om intelligensmätningar är det ett föga uppmärksamt ämne i den svenska 
forskningen, särskilt i relation till skolan. Däremot har testning varit viktig 
i en rad andra sammanhang som uppmärksammats i tidigare forskning.  
 Ingemar Nilsson skriver om den tillämpade psykologins epistemologis-
ka utveckling. Psykologin, som bröt sig loss från filosofin och hämtade 

                                                      
49 Nordström (1987) s 7. 
50 Nordström (1987) s 217. 
51 Nordström (1968) s 57. 
52 Nordström (1968) s 401–402. 
53 Ahlström, Emanuelsson & Wallin (1986) s 13–14. 
54 Ahlström, Emanuelsson & Wallin (1986) s 52, 77. 
55 Helldin (1997) s 9–10. 
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metoder från naturvetenskapen, växte fram som specialitet under den sena-
re delen av 1800-talet.56 Ur Darwins utvecklingslära härleddes i England 
och USA en psykologisk tradition som betonade: psykiska egenskapers 
evolution, biologiska drifter för människans handlande, individuella diffe-
renser mellan människor, psykiska egenskapers ärftlighet och en funktio-
nalistisk uppfattning om medvetandet.57 Den amerikanska psykologin kom 
att utvecklas på ett sätt som passade den aktiva och liberala samhällsandan 
och en människosyn som harmoniserade väl med en biologisk och evolu-
tionistisk filosofi. Detta synsätt fick dock inte något genomslag i Sverige 
före 1910.58 I slutet av 1800-talet expanderade den experimentella psyko-
login och laboratoriet blev en viktig plats för arbetet.59 Störst tillämpning 
fick psykologin inom pedagogiken.60 Den experimentella pedagogiken 
hade, enligt Nilsson, två arbetsområden. Dels utvecklings- eller barnpsyko-
logi, dels utvecklandet av intelligenstest som instrument för att mäta an-
lag.61  
 Som akademisk disciplin fick psykologin, enligt Nilsson, en mycket sen 
start i Sverige. Egentligen uppstod den inte förrän efter andra världskriget. 
Dessförinnan hade professurerna i psykologi kopplats ihop med filosofi 
eller pedagogik. Givetvis fanns det psykologer tidigare i Sverige, men de-
ras antal var mycket litet och deras betydelse begränsad. Både vad gäller 
psykologernas forskning och tillämpade arbete var det först 1940-talets 
skolreformer och militärens behov av rekrytutbildning som skapade upp-
gifter för psykologerna.62 
 Om den tidiga psykologin har också Rikard Eriksson skrivit, men då 
med inriktning på det psykotekniskt institut som grundades i Stockholm 
1943. Eriksson uppehåller sig kring hur förutsättningarna för det 
psykotekniska institutet kan förstås som kultur och vilka kulturmönster 
som visade sig inom institutionen.63 Han är intresserad av hur vetenskapli-
ga metoder användes för att kartlägga människors egenskaper, vilket sam-

                                                      
56 Nilsson (1978) s 16. 
57 Funktionalisterna, inspirerade av darwinismen, menade att psykologin skulle ägna sig åt 

psykologiska funktioner som inlärning, intelligens, perception och deras roll för an-
passning och överlevnad i miljön. 

58 Det vill säga att människan först som sist är individ, till skillnad mot klassiskt konserva-
tiva och socialister som hävdar att människan i grunden är en kollektiv varelse, Nilsson 
(1978) s 32–33. 

59 Nilsson (1978) s 47. 
60 Vilket förmodligen kan ses mot bakgrund av att begåvning var ett viktigt begrepp i 

sammanhanget. Begåvning används för att förklara skillnader i individers förutsättning-
ar för utveckling och utövande av olika färdigheter. 

61 Den darwinistiska traditionen och det utilitaristiska vetenskapsidealet betonades, Nilsson 
(1978) s 71–72. 

62 Nilsson (1981) s 6, 17. 
63 Eriksson (1999) s 24–25. 
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manfogades med en social tanke att varje person efter sitt anlag kunde pla-
ceras i en viss plats i samhällets maskineri.64 
 Med inriktning mot särskild undervisning har Judith Areschoug tagit 
upp intelligensmätningarna. Det centrala i Areschougs framställning är de 
sinnesslöa skolbarnen och hur dessa skulle differentieras. Lärarnas bedöm-
ningar av barnens begåvningar ansågs inte vara tillfredsställande, hjälpme-
del behövdes. Intelligensmätningarna kom emellertid, enligt Areschoug, 
att användas som komplement till lärarnas omdömen snarare än som ett 
alternativ.65 Något om intelligensmätningar nämner även Lena Hammar-
berg när hon behandlar hälsopolitik runt förra sekelskiftet. Hon fokuserar 
på hur det hygieniska reformarbetet hade det dubbla syftet att öka männi-
skors välbefinnande samtidigt som det skulle skapa dugliga och sunda 
medborgare. Den moderna medicinen innebar en starkt utökad kontroll av 
människor och deras kroppar. Detta dubbla syfte visade sig också i skolan, 
inte minst i hur de fattiga barnen skulle tas om hand.66 Uppdelningen av 
skolbarn var ett sätt att skilja normalt från onormalt och ett led i detta sär-
skiljande var, enligt Hammarberg, användandet av intelligensmätningar.67      
 Intelligensmätningarna var också en del av verksamheten vid rådgiv-
ningsbyråerna, vilket Ulf Jönson skildrar. Den rådgivningsbyrå som inrät-
tades i Stockholm 1933 hade till syfte att behandla problembarn av olika 
slag, men också att tillrättalägga deras hem och skolmiljö.68 Att på olika 
vis testa de barn som anmäldes till byrån var ett sätt att fastställa vad som 
var ”problemet” och vilken behandling som borde bli följden.69 På så viss 
blev intelligensmätningarna, enligt Jönson, inte bara en diagnos, utan ock-
så en prognos på den testades framtidsutsikter.70  
 I övrigt har psykologin och intelligensmätningar diskuterats i samband 
med forskningen om den svenska steriliseringspolitiken och rättsväsendet. 
Vad gäller det senare kunde intelligensmätningar vara direkt avgörande när 
det skulle bestämmas huruvida en brottsling var att betrakta som rättska-
pabel eller ej, vilket Mats Börjesson har noterat. Intelligensmätningar an-
vändes för att bedöma hur brottslingen kunde orientera sig i den sociala 
verkligheten och hur medveten denne var om sin brottsliga gärning. Bör-
jesson skriver att intelligenstesterna, fram till psykopatins genomslag i mit-
ten av 1920, hade central betydelse för om brottslingen skulle straffas eller 
vårdas.71 Roger Qvarsell menar att de nya läror inom kriminologi och psy-

                                                      
64 Eriksson (1999) s 19. 
65 Areschoug (2000) s 79–120, 191–194, se särskilt s 101–104. 
66 Hammarberg (2001) s 32. 
67 Hammarberg (2001) kap 6; se även, Börjesson (1997) se särskilt s 43–59.   
68 Jönson (1997) s 1. 
69 Jönson (1997) kap IV, se särskilt 129–139. 
70 Jönson (1997) s 167. 
71 Läkarna bedömde också brottslingens moraliska nivå, Börjesson (1994) s 71–96. 
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kiatri som spreds till Sverige runt sekelskifte innebar att vetenskapen fick 
en viktigare roll i samband med behandlingen av brottslingen. Det fanns 
diskussioner om att det skulle var möjligt att finna metoder med vars hjälp 
man på förhand kunde identifiera de människor som var benägna att begå 
brott.72 
 Huruvida någon var att betrakta som rättskapabel eller ej fick också be-
tydelse i samband med den svenska steriliseringspolitiken. Gunnar Bro-
berg och Mattias Tydén skriver att de som intellektuellt stod på en tolvår-
ings nivå betraktades som rättsinkapabla. Konsekvensen av detta var att 
sterilisering kunde ske, om eugeniska eller sociala skäl förelåg, utan sam-
tycke från den som det drabbade.73 Tydén menar att intelligenstesten blev 
centrala för steriliseringspraktiken. Han pekar på att tvånget kunde se olika 
ut beroende på vilken begåvningskategori som individen tillskrevs. Tvång-
et var som störst vid sjukhusen för sinnesslöa.74 Maija Runcis pekar på 
svårigheterna som utredarna ansåg finnas med kategoriseringar och vilken 
möjlighet som intelligensmätningarna kunde ge. Den intelligensålder som 
individen attribuerades efter ett test kunde vara direkt avgörande vid ett 
steriliseringsbeslut.75  
 Som jag hittills har visat spreds metoden för att använda intelligenstest 
snabbt och de användes – beroende på land – inom en rad olika områden i 
samhället: militären, rättsväsendet, avskiljning av sinnesslöa, vid beslut om 
sterilisering, emigrantmottagningen, barnavårdsnämnden och, framförallt, 
inom utbildningsområdet. I den mån som intelligensmätningar har behand-
lats i svensk forskning har det ofta skett i samband med dem som exklude-
rats från medborgarskapet. Forskningen har understrukit den betydelse 
som intelligenstestning fick för ett medborgarskap i de framväxande de-
mokratierna. Testen blev ett instrument för att exkludera, men det fanns 
också en ambition att använda det för inkludering. Det finns anledning att 
reflektera över detta i relation till andra sätt att differentiera med avseende 
på begåvning inom utbildningssystemet. I internationell forskning, främst 
den anglosaxiska, finns mer skrivet om skolans sortering efter begåvning 
och det är därför lämpligt att beskriva den.  

                                                      
72 Qvarsell pekar också på den kritik som delar av rättspsykiatrin fick ta emot. Mot slutet 

av 1930-talet parodierades intelligensmätningarna i en del dagstidningar, Qvarsell 
(1993a) s 136–136, 283. 

73 Broberg & Tydén (1991) s 122. 
74 Tydén (2002) s 43, 459–464. 
75 Runcis (1998a) s 198–204. Fler exempel där intelligensmätningar i samband med sterili-

seringar tas upp kan nämnas, Zaremba (1999) se t ex s 30, 78, 83, 168–174, 232; Lind-
quist (1991) 71–86; Jönson (1997) s 153–172; Areschoug (2000) s 225–259.   
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Massutbildning och intelligensmätningar 
Det finns skäl för mig att inledningsvis anknyta till den internationella 
forskningen om massutbildning och se hur man där problematiserar synen 
på begåvning och skolan som institution. Också inom denna forskning rå-
der det delade meningar om intelligenstestningen ska ses som en del i ett 
radikalt, liberalt och progressivt demokratiseringsprojekt eller om det ska 
förstås som ett redskap för konservativa krafter att kontrollera och bevara 
rådande samhällsordning. I det följande ska jag därför uppmärksamma hur 
skolans organisatoriska strukturer har beskrivits i internationell forskning i 
relation till intelligensmätningar. 
 I forskningen har det diskuterats varför det blev så tydligt fokus på barn 
och skola runt sekelskiftet. Som nämndes ovan anfördes industrialisering-
en och urbaniseringen som viktiga motiv för det ökade intresset. I exem-
pelvis England var en statlig utbildning i början av 1900-talet lika med 
folkskolan, en utbildning för arbetarklassen. Men detta började förändras 
och statens inbladning diskuterades också i relation till den högre utbild-
ningen. Eftersom en statlig högre utbildning borde vara till för såväl me-
delklass som arbetarklass, diskuterades huruvida också den höger utbild-
ningen skulle vara fri från avgifter. Det fanns olika former av högre utbild-
ning. En av dessa, ”grammar school”, blev till en elitinstitution, både soci-
alt och intellektuellt. ”Grammar” var den enda vägen till universitet.76 Un-
der mellankrigstiden kom staten att få ett ökat ansvar för den vidare ut-
bildningen och det fanns en klar rangordning mellan de olika skolsyste-
men. I denna process kom olika test att få en ökad betydelse för att avgöra 
vilken inriktning som eleverna skulle läsa.77  
 I samband med att eleverna skulle gå från folkskola till påbyggnadsut-
bildning genomfördes den så kallade ”11+” examinationen. Det var ett 
kombinerat kunskaps- och intelligenstest som avgjorde om eleverna skulle 
få stipendium för att läsa vidare. ”11 +” var, enligt Gillian Sutherland, inte 
bara en deskriptiv klassificering av eleverna utan även en rangordning av 
dem, och klassificeringen blev i hög grad bestämmande för elevernas fort-
satta liv.78 Brian Simon hävdar att masstesten av intelligens i det engelska 
skolsystemet, inte bara producerade resultat som rättfärdigade det rådande 
systemet, utan det stödde också en tidigare ideologi om människors olika 
förståndsförmågor. Simon menar att intelligensmätningar tjänade som ett 
sätt att upprätthålla klass- och rasskillnader och att det därför sågs som en 
teknik för framtiden.79 

                                                      
76 Det är inte helt lätt att översätta skoltermer. Här används folkskola som motsvarighet till 

elementary och högre utbildning för secondary, Sutherland (1984) s 164–165, 169, 184. 
77 För en översiktlig framställning, se Hendrick (1997b) s 63–78. 
78 Sutherland (1984) s 169, 186–187, 190. 
79 Simon (1974) kap VI, s 249. 
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 Sutherland menar dock, till skillnad från Simon, att det inte fanns något 
särskilt behov av nya verktyg och teknologier för mätning av skolbarn. Det 
etablerade utbildningssystemet hade redan kontroll över hur utbildnings-
platserna skulle fördelas. Det elitistiska England kunde kontrollera och 
strukturera rörligheten uppåt på andra sätt – ett lyckat intelligenstest var 
inte en garanti för att få fortsätta i högre skolformer. Det engelska utbild-
ningssystemet var snarare aristokratiskt än meritokratiskt. Men även om 
intelligenstestet aldrig tog det engelska utbildningssystemet med storm så 
var, menar Sutherland, denna nya teknologi ändå inte oattraktiv. Det eng-
elska utbildningsväsendet var också påtagligt decentraliserat vilket förde 
med sig en rad olika lokala förhållningssätt till den mentala testningen.80 
 I USA ställde immigration, industrialisering och urbanisering hela un-
dervisningssystemet inför nya utmaningar. Skolan led under dubbel press. 
Samtidigt som den led av diverse sociala problem som det nya samhället 
skapade, fanns det en stark tro på att undervisningen kunde lösa dessa pro-
blem.81 En mycket viktig fråga var hur den amerikanska kulturen skulle 
hålla ihop den ”nya” befolkningen. Svaret blev, enligt Paula S. Fass, två 
odiskutabla antaganden: att utbildning var något socialt gott och att alla 
kunde utbildas. Under början av 1900-talet blev den politiska diskussionen 
om immigranterna allt mer rasistisk. Skolan sågs som den enda institutio-
nen som kunde förändra immigrantkulturer och de progressiva såg skolan 
som en vital samhällskraft. Tanken var att skolan skulle ge möjlighet för 
vem som helst att kunna bli vad som helst.82 Amerikanerna var dock, en-
ligt Fass, bekymrade över den effekt som en okontrollerad immigration 
kunde få på de demokratiska institutionerna. Med introducerandet av intel-
ligensmätningar i slutet av 1910-talet kom amerikanerna, inte minst politi-
ker, läkare och psykologer, att bli mycket intresserad av intelligens. Intel-
ligenstestet sågs som ett användbart instrument. Det var: vetenskapligt eta-
blerat, gav exakta siffror, orienterade mot ålder och kunde visa vilken in-
lärningspotential de enskilda individerna hade. Fass menar att det därför 
sågs som det perfekta instrumentet för ordning och sortering.83 Individuel-
la skillnader blev det som motiverade individuell undervisning.84 
 Stephen Jay Gould pekar på den betydelse som intelligensmätningar 
haft på samhället, särskilt kring sekelskiftet 1900. I denna verksamhet, 
menar Gould, legitimerades en biologisk determinism och han ser i detta 
en tydlig maktdimension, eftersom den så uppenbart var till nytta för de 

                                                      
80 Skolan var inte så intresserad av att dra en tydlig demarkationslinje mellan elementar-

skolan och specialskolorna, menar Sutherland. Däremot var gränsen mellan de som var 
bildbara och obildbara desto viktigare, Sutherland (1984) s 70, 281–290. 

81 Brown (1992) s 100; se även Tyack (1976) passim. 
82 Fass (1989) s 15, 23–24, 29, 31. 
83 Fass (1980) s 445, 451. 
84 Fass (1989) s 71.  
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grupper som hade makten i samhället. Nyttan bestod i att intelligensmät-
ningarna fungerade konserverande på social klass, kön och etnicitet.85 
Gould ser två grundläggande felaktigheter med intelligensmätningarna. 
Den ena är hypostasering, vilket innebär tendensen att omvandla abstrakta 
begrepp till konkreta ting. Det andra är rangordning, vilket beskriver för-
kärleken att inordna komplexa system i en gradvis växande skala. Det är, 
menar Gould, felaktigt att omvandla det abstrakta och mångfasetterade be-
greppet intelligens till ett enhetligt och mätbart väsen.86 Urvalsförfarandet 
vilade på uppfattningen att begåvning var en nedärvd förmåga. Därmed be-
traktades dumhet som en inneboende egenskap och som den främsta orsa-
ken till fattigdom. Gould menar att skillnad mellan samhällsklasser i Eng-
land förklarades med social klass och i USA med ras.87  
 De kritiska perspektiven är något som har fortsatt att föras fram i forsk-
ningen om intelligensmätningar. Samtidigt har flera forskare sökt att nyan-
sera kritiken. Paul Chapman, som själv har använt sig av olika test,88 häv-
dar att mycket av tidigare forskning har underskattat intelligensmätningar-
nas betydelse för social mobilitet. Han menar att det finns skäl att ifråga-
sätta den tolkning av intelligenstest, enligt vilken den har tjänat en elit i 
samhället. Det hade inte varit möjligt att sprida testen så snabbt utan ett 
visst mått av konsensus mellan psykologer, administratörer och lärare. 
Chapman pekar på det faktum att skoladministratörer och lärare, redan före 
tillgången till intelligenstesten, sorterade skolbarnen. Det som hände i och 
med testen var att tempot ökade.89 
 Mot den kritiska inställning till intelligensmätningarna som till exempel 
Simon och Gould ger uttryck för vänder sig också Adrian Wooldridge. 
Han menar att den kritiska typen av forskning tillskrivet de tidiga intelli-
genstestarna en rad egenskaper: Såsom att de skulle vara konservativa, för-
svarare av både kapitalism och hierarki, begränsande och villiga att göra 
det oberoende av vad det kostade barnens sociala framgång. Denna tolk-
ning, hävdar Wooldridge, saknar såväl logisk drivkraft som känsla för hi-
storien. De tidiga intelligenstestarna, i Storbritannien och USA, var meri-
tokratier och reformivrare och hade sitt kraftigaste stöd från vänstern me-
dan det var högern som levererade det mest hårdnackade motståndet.90 
Wooldridge avvisar därför att vetenskapen skulle vara ett instrument för 
sociala intressen i en monolitisk grupp, kapitalistisk klass eller professio-
nell medelklass. Psykologernas politiska inspiration kom från meritokra-
tiska ideal. Individer skulle bli bedömda utifrån sitt personliga värde och 

                                                      
85 Gould (1983) s 12–14; Gould (1999) s 189. 
86 Gould (1983) s 16–17. 
87 Gould (1983) s 282–283, 287. 
88 Chapman (1988) s xiii–xiv. 
89 Chapman (1988) s 173, 176. 
90 Wooldridge (1994) s 164–165. 
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inte familje- eller klassbakgrund. Intelligenstestarna ville, enligt Woold-
ridge, ge arbetarklassen möjlighet att komma in i eliten.91 
 Leila Zenderland menar att intelligenstestningen måste förklaras med 
överlappande kontexter. Binets test erbjöd något som man hade sökt i 
hundra år, ett uniformt kriterium för att diagnostisera olika grader av men-
tal efterblivenhet. Intelligenstesten spreds till olika institutioner i det ame-
rikanska samhället, skolan var dock den mest centrala institutionen.92 En 
av de brännande frågorna i Amerika i början av 1900-talet var vilken fy-
sisk och psykisk förmåga som krävdes för att en individ skulle garanteras 
utbildning.93 
 Vad tidigare forskningen om intelligensmätningar många gånger har 
gemensamt är att de pekar på den närhet som intelligensmätningarna har 
haft till olika välfärdslösningar. Och oavsett perspektiv är det påfallande 
ofta utbildningen som står på spel. Frågor som har behandlats här är vad 
utbildningen får kosta, vem som ska betala, vilka barn som det är idé att 
utbilda och hur mycket och till vad. På samma sätt som skolan beskrevs 
inom en liberal tradition, det vill säga skolan som förmedlare av social 
upplysning, eller marxistisk tradition, vilken betonar skolan som social 
kontroll, beskrivs intelligensmätningarna i anglosaxisk forskning som ett 
redskap för den ena eller andra sidan. Detta handlar – med olika nyanser 
och betoningar – om två olika perspektiv om hur det goda samhället ska 
uppnås.94 I båda tolkningarna ses emellertid skolan som en viktig del av 
lösningen. Huruvida skolan och användandet av intelligensmätningar har 
stängt eller öppnat vägar för barn ur alla samhällsklasser i utbildningssy-
stemet är alltså något som flitigt har diskuterats i den internationella forsk-
ningen. Debatten visar på den politiska laddningen som finns i samband 
med differentiering och begåvning. Det finns därför anledning att söka så-
dana förhållningssätt till skola, makt och intelligensmätningarna som rör 
sig bort från de ideologiska perspektiven. Den internationella diskussionen 
kring massutbildning och intelligensmätningar gör det möjligt att närmare 
precisera olika förhållande mellan skolsystem och olika tekniker för att 
avgränsa och värdera begåvning. Den gör det också möjligt att närmare 
diskutera och problematisera på vilket sätt begåvning beskrivs och fram-
ställs i förhållande till skolan under den aktuella tidsperioden samt vilka 
professionella grupper som använde sig av begåvning och differentiering 
för att argumentera för en uppdelning av skoleleverna. 

                                                      
91 Wooldridge (1994) s 10, 12, 17. 
92 Zenderland (2001) s 7–9. 
93 Zenderland (2001) s 105. 
94 I det marxistiska perspektivet är det befrielse från exploatering och det orättvisa klass-

samhället som är det centrala. I det kapitalistiska perspektivet är det frihet och utveck-
ling från fattigdom genom tekniska och industriella innovationer, Malpas (2003) s 74–
75. 
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Problematisering: Skola och begåvning 
Ovan har jag pekat på samband mellan industrialisering, demokratisering 
och massutbildning. Det var i samband med massutbildning som tekniker, 
inte minst intelligensmätningar, fick en central roll över sorteringen av 
eleverna. Men intelligensmätningar var inte bara ett verktyg för sortering, 
det kunde också vara ett instrument för att problematisera utbildningssy-
stemets struktur, exempelvis genom att peka på de svårigheter som mötte 
fattiga men begåvade elever som ville läsa vidare. Genom intelligensmät-
ningar blev barns begåvning en fråga för vissa experter, främst psykologer 
men också läkare, pedagoger, filosofer och olika skoladministratörer, som 
fick ett ökat inflytande i utbildningssystemet och dess sociala organisering. 
Detta väcker frågor om hur kunskap formuleras och av vem och därmed 
frågor om makt. Det handlar om social organisering, experternas roll och 
medborgarskap.  
 Mot en sådan bakgrund kommer jag att peka ut några av mina utgångs-
punkter. Jag vill visa att när föreställningar om begåvning aktualiseras sker 
det i en konkret historisk och samhällelig kontext som rör hur makt utövas 
i samhället. I detta avsnitt görs därför några preciseringar av hur jag upp-
fattar den makt som påverkar skolans utveckling. Samtidigt vill jag peka 
på att makt handlar om kunskap; kategoriseringar av människor och vem 
som bär och formulerar kunskapen såväl som vilka som förmedlar och ut-
vecklar de instrument och strukturer som kommer till användning i skolans 
vardag. Det innebär att vilka instrument och tekniker som kommer till an-
vändning också har ett egenintresse, i bemärkelsen professionellas infly-
tande i utbildningssystemet, ur ett sådant perspektiv på makten. Jag kom-
mer att utveckla detta nedan och mot denna fond kommer jag sedan att 
precisera mina frågeställningar och avhandlingens disposition. 
 I många västländer var det först runt sekelskiftet 1900 som alla barn 
kom till skolan. Det var först då som skolan blev universell och obligato-
risk, vilket påverkade såväl skoladministratörer och lärare som elever. I 
detta skede fanns därför, som Kurt Danziger påpekar, risk för att någon 
skulle anklagas för ett misslyckat system. Skolan eller elevernas prestatio-
ner blev inte alltid vad reformatorerna hade hoppats på. Det enklaste var 
att skylla det misslyckade resultatet på bristande förmåga hos eleverna. Det 
formulerades olika kunskaper om begåvning som: smart, efterbliven, dum, 
långsam och så vidare.95 
 I skolans roll som ”upptäckare av problem” var intelligensmätningar en 
teknik som användes för att upptäcka olikheter. Enligt Nikolas Rose var 
psykologins första bidrag till individualiseringsprojektet det psykologiska 
intelligenstestet. Det var ett medel för att synliggöra, disciplinera och skri-
va in de skillnader som fanns i psyket. Det skedde en förskjutning från det 
                                                      
95 Danziger (1997) s 74–76. 
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yttre, där den efterblivnes kännetecken inte alltid gick att läsa av, till det 
inre, där efterblivenhet ansåg dold och därmed behövde bli upptäckt. I och 
med intelligenstestet ansågs det finnas ett mer objektivt och vetenskapligt 
redskap för att finna de efterblivna. Dessutom kunde testet användas för att 
visa på olika grader av efterblivenhet.96 Det var, enligt Mathew Thomson, 
ingen slump att efterblivenhet blev ett problem under början av 1900-talet. 
Mental efterblivenhet blev till en biologisk gränslinje mellan de goda och 
ansvarsfulla medborgarna och de socialt, moraliskt och intellektuellt in-
kompetenta. Det var en uppdelning som möjliggjordes av olika mentala 
test. I och med att dessa tester sågs som vetenskapligt legitimerade kunde 
gränsdragningen mellan medborgarna, enligt Thomson, accepteras i ett 
samhälle som gjorde anspråk på att kalla sig demokratiskt.97 
 Vilket genomslag användandet av intelligensmätningar har fått i ett 
land, beror på hur väl intelligenstestarna lyckades med sina professionali-
seringssträvanden. Exempelvis fick rörelsen för mental testning ett snabbt 
genomslag i USA, vilket JoAnne Brown har sökt att förklara. Tesen som 
hon driver är att intelligensmätningarna i den nya psykologin lyckades eta-
blera sig som en del av vetenskapen. I kraft av vetenskaplig status lyckades 
psykologerna definiera sociala värden och skapa ett skenbart monopol över 
skolbarnens intellektuella liv.98 När ekonomiska och politiska intressen 
kom i konflikt med varandra kunde professionella grupper, enligt Brown, 
erbjuda lösningar. I namn av vetenskapen kunde politisk neutralitet skapas 
genom att byta ut personliga åsikter och använda sig av en grupps auktori-
tet.99 
 Mätningar blev en metod för skoladministratörerna att bedöma vilka 
elever som kunde komma i nivå med sin ålderskategori och vilka som inte 
kunde det. Med hjälp av testet tillhandahöll också skolan och dess experter 
de begåvade. Leslie Margolin hävdar att det inte var förrän psykologer 
började rapportera om begåvade barn som dessa uppstod som en social ka-
tegori.100 Margolin driver tesen att det bakom kunskapen om begåvade 
barn fanns ett definitivt syfte, vilket skulle vara bevarandet av social ord-
ning, en klass, en ras, ett samhälle, en kultur.101 Föreställningar om begåv-
ning och demokrati skapade, enligt Margolin, ett system där makt maske-
ras eller döljs. Makt kan operera eftersom den kläs i former av begåvning 
och därmed ges legitimitet.102 

                                                      
96 Rose (1985) kap 2, se särskilt s 93, 97. 
97 Thomson (1998) s 297. 
98 Brown (1992) s 5–6, 10–11. 
99 Brown (1992) s 129. 
100 Margolin (1994) s xvi. 
101 Margolin (1994) s 3. 
102 Margolin (1994) s 138.  
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 Mitt perspektiv ligger i linje med den ovanstående forskning som beto-
nar maktaspekten av hur kunskap om begåvning formulerades, men jag gör 
det utifrån ett delvis annorlunda perspektiv. Till skillnad från Margolin tror 
jag inte att det går att tala om ett ”definitivt syfte” bakom konstruktionen 
av begåvade barn, eftersom detta indikerar, dels ett ovanifrånperspektiv på 
makt, dels en intention och medvetenhet som är svårfångad. Begåvning 
som kategori bör inte ses som ett resultat av en aktör, utan hellre som pro-
dukt av flera olika processer och aktörer. Framväxten av den statliga obli-
gatoriska skolan behöver inte ses som en realisering av underliggande 
principer eller utvecklingslagar, utan kan förstås mot bakgrund av särskil-
da historiska kontexter. Förändringen skedde när samhället genomgick 
omfattande förändringar i samband med en ny formering av staten som 
ledde fram till ett nytt sätt att styra medborgarna, en ny politisk rationali-
tet.103 
 Det är ett perspektiv på skola och begåvning som Ian Hunter föresprå-
kar. Han menar att det finns ett spel mellan verklighet och ideal som ge-
nomsyrar utbildningsteori och historia, vilket ger en egendomlig ambiva-
lens till skolsystemet. Faktum är att man på empirisk grund knappast kan 
visa att skolsystemet en gång varit så bra som vissa föreställt sig, men hel-
ler aldrig så dåligt som andra velat framhålla.104 Teoretiskt behöver inte 
den statligt administrerade utbildningen tolkas med vare sig liberala eller 
marxistiska ramar. Skolans uppkomst var inte ett resultat av den politiska 
demokratin eller den kapitalistiska ekonomin.105 Båda teorierna, hävdar 
Hunter, kommer från samma principer och föreställningar om utbildning 
utifrån särskilda uppfattningar om människan. Nämligen uppfattningen att 
människan skulle vara ett självutvecklande subjekt som lär sig genom fri-
het. I det perspektivet blir skolan ett instrument för människans självför-
verkligande eller bildning.106 Båda teorierna ger en historieskrivning som 
är teleologiskt färgad, det vill säga att skolan skapades av en särskild orsak 
med ett bestämt mål. Men skolan och kunskap om begåvning kan inte ses 
som ett resultat av en aktör eller en process, utan snarare som produkt av 
flera olika aktörer och processer. 
 Ansatsen i föreliggande avhandling är i likhet med Hunters Foucaul-
tinspirerad och betonar sambandet mellan kunskapsbildning och makt och 
vilka effekter det får på grupper och individer. En grundläggande fråga är 
vad som gör att ett visst fenomen vid en viss historisk period uppmärk-
sammas, vilket sätter fokus på maktens problematik och sambandet mellan 
makt, vetande och sociala praktiker.107 

                                                      
103 Hunter (1996) s 147, 155. För ett mer utvecklat resonemang, se Hunter (1994) xi–xxiii.  
104 Hunter (1996) s 146–147. 
105 Hunter (1994) s 173. 
106 Hunter (1996) s 145–146. 
107 Olsson (1997) s 35, 37; Beronius (1986) s 36; Foucault (1988d) s 243. 
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Teoretiska och metodologiska utgångspunkter  
Makt och vetande är det som vid en given tid bestämmer vad som är att be-
trakta som ett problem i ett samhälle. Ett annat sätt att formulera det är att 
makten producerar sanningar som problem.108 Vad som ska gälla för ”sann 
kunskap” i ett samhälle är föremål för kamp om tolkningsföreträde.109 
Framställningen av sanning som problem stänger samtidigt ute alternativa 
tolkningar.110 Detta innebär inte att vem som helst kan säga vad som helst 
när som helst.111 En utsaga står i relation till vilken position den uttalas 
ifrån, byråkraten i kraft av ämbetet, experten i form av specifik kunskap. 
Därtill har det stor betydelse på vilken arena som utsagan artikuleras. Ex-
empelvis får domarens dom i rätten, läkarens diagnos på sjukhuset och pe-
dagogen eller psykologens bedömning av en elev i skolan, större betydelse 
om den uttalats inom institutionen än om den uttalas i ett sammanhang 
som är skilt från institutionen. För mig blir det således centralt att studera 
vilka kunskaper som formulerades om begåvning och hur denna kunskap 
användes vid sortering av skolelever. 
 Historiskt har olika makt/vetandeprocesser bidragit till att det växer 
fram ny kunskap om människan och hennes beteende som fått vetenskap-
lig status. I namn av detta vetande har sedan skapats en rad ”åtskiljande 
praktiker”. Genom olika gränsdragningar och uteslutningar skiljs vissa 
subjekt ut från andra subjekt.112 Inom ramen för skolan har till exempel 
intelligensmätningar använts för att sortera elever i olika begåvningskate-
gorier. Det är en åtskiljande praktik, där gränser och möjligheter pekas ut, 
som kan förstås som ett sätt att styra andra. Men att bli kategoriserad efter 
                                                      
108 Makt och vetande är varandras förutsättning – det finns ett ömsesidigt beroende mellan 

dessa, makten producerar vetande, Foucault (1993a) s 37; Kritzman (1988) s xvii; Fou-
cault (1988a) s 43; Foucault (1991) s 79, 85; eller sanningen är oskiljaktig från den pro-
cedur som etablerar den, Deleuze (1990) s 101, 106, 125. Att försöka visa hur något är 
en sammanställning av makt och vetande med särskilda konsekvenser och inriktningar 
är en ansatts som har kallats genealogisk, Foucault (1982) s 76–100; se även Beronius 
(1986) s 12, 34; Beronius (1991) s 54–59; Hultqvist & Peterson (1995) s 25; Cruik-
shank (1999) s 40. 

109 Foucault förnekar inte att det finns en verklighet, men menar att vi bara har tillgång till 
den via diskurser, Mills (1997) s 54; Beronius (1991) s 11, 32–33, 61, 89. Foucault 
hävdar att historien är det sätt varpå ett samhälle skänker status och utveckling åt en 
mängd dokument, Foucault (2002) s 20. Historikern har bara tillgång till återgivningar 
(representationer) av verkligheten. Representationer ska då förstås som ersättning, inte 
avbildning eller avspegling, av verkligheten, Nilsson (2005) s 241, 245; Nilsson (1999) 
s 36; se även Chambon (1999) s 53–54. Det är perspektivet som ger eller tilldelar mate-
rialet en mening, Beronius (1991) s 24, 57–59, 65–66. Detta perspektiv inbegriper en 
nominalistisk kunskapssyn, Börjesson (2003) s 21, se även s 18–19, 24, 30; Foucault 
(2004) s 103; Gordon (1980) s 236. 

110 Foucault (1993b) 7–16, se särskilt 13–16. 
111 Foucault (2002) s 62.   
112 Foucault (1982) s 208; se även Lindgren (2000) s 346–347.  
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begåvning kan samtidigt föra med att individen själv sätter gränser för vil-
ka utbildningar denne tror sig klara av och vilka positioner i samhället som 
densamme tror sig vara lämpad för. 
 Detta perspektiv blir speciellt användbart vid ett studium av utbild-
ningssystemet. Där materialiseras en rad skilda processer. Individerna blir 
synliga i förhållande till olika institutionella arrangemang och konstrueras 
därmed både som individer och som grupper eller kollektiv. Detta förutsät-
ter en bestämd ordning i hur vetandet organiseras, både i avseende på ve-
tandet som eleverna skall tillänga sig och det vetandet om eleverna som 
ordningen i sig bygger på.113 
 Att makten inte innehas och saknar centrum hindrar inte att olika aktö-
rer kan ha vilja och intentioner att driva igenom olika program och refor-
mer, men det är inte det som är fokus här. Jag har ovan pekat på att rela-
tionen makt/vetande och skapandet av ett modernt subjekt är centralt för 
att förstå utbildningssystemen. Det kan då finnas skäl att särskilt uppmärk-
samma dessa maktprocesser i förhållande till samverkan mellan tekniker 
för värdering av individer och de historiskt betingade utbildningsstruktu-
rerna som i sig bär system för värdering och sortering av individer. Här 
öppnas för grundläggande frågor om varför begåvning tillskrevs så stor be-
tydelse, men också för frågor om vilka tekniker som kom till användning 
och hur dessa förhåller sig till andra instrument och system för sortering av 
människor. Vilken rationalitet möjliggjorde en lösning som att dela upp 
elever i klasser efter begåvning.114 
 Utbildning och skola var viktiga i utvecklingen av begreppsbildningen 
kring medborgarskapets innebörder och en del av identitetsbygget i det nya 
urbaniserade, industrialiserade och demokratiserade samhället, men också 
ett system för differentiering och styrning. Skolväsendet var en del av detta 
välfärdssystem vilket i samverkan med annan välfärdspolitik också påver-
kat synen på de styrbara subjekten och medborgarskapets innebörder. När 
staten garanterade att alla barn skulle få en utbildning blev skolan en cen-
tral del av diskussionerna om medborgarskapet.115 Runt sekelskiftet 1900 
började skoleleverna att bedömas och placeras i klasser efter begåvning. 
Till dessa avskiljningar användes flera olika tekniker. Mot bakgrund av 
diskussionen ovan har jag valt att använda mig av begåvning som ett över-
gripande begrepp för min framställning och analys, medan begreppet intel-
ligens används i en mer specifikt betydelse i samband med intelligensmät-
ningar.116 

                                                      
113 Se t ex Foucault (1980a) s 52; Foucault (1980b) s 92–93; Foucault (1988b) s 106. För 

ett utvecklat resonemang om makt, se Foucault (2004) s 102–107. 
114 Rabinow (1984) s 18. 
115 Marshall (1992) s 16; Areschoug (2000) s 333–346. 
116 I det studerade materialet var begåvning ett omfattande begrepp av vilket intelligens 

sågs som en del, men ofta används begåvning och intelligens synonymt.    
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Vilka redskap krävs då för att analysera användandet av begreppet begåv-
ning? Jag har inspirerats av Mitchell Deans sätt att undersöka de villkor 
under vilka ”styrningsregimer” uppstår, upprätthålls och förändras.117 Fö-
reställningar om hur institutioner bör organiseras för att styra internen, pa-
tienten, rekryten och eleven har stora likheter med varandra. Dean har pe-
kat ut fyra olika dimensioner av styrning som här kommer att användas i 
relation till frågor om begåvning. Dessa är: synliggörande, tekniker-
teknologier, olika slags kunskaper och rationella överväganden samt for-
mandet av subjekt.118 Dessa dimensioner kan inte helt separeras utan både 
förutsätter och knyter in i varandra. För att göra framställningen överskåd-
lig kan det dock vara lämpligt att utveckla dem i ovan nämnd ordning.  
 Synliggörandet innebär, för det första, att en företeelse uppmärksam-
mas och problematiseras – ett problem skapas.119 Det kan ske genom att 
något skrivs fram som en risk – som ett socialt problem i samhället. Detta 
kan också göras inom institutioner för att definiera vem och vad det är som 
ska styras. Det är problem som av den samtida omgivningen bör uppfattas 
som möjliga att åtgärda.120 I det materialet som jag studerar kan det exem-
pelvis handla om i vilka sammanhang låg begåvning beskrevs som pro-
blematisk och vilka risker det ansågs föra med sig. Skolan var en institu-
tion där en sådan problembild skapades. Genom reformer, program och 
försöksverksamhet framställdes de problem som förknippades med begåv-
ning som möjliga att åtgärda. Att formulera och använda begåvningskate-
gorier – vilket gav olika förutsättningar för olika elever – var ett sätt att 
synliggöra och samtidigt angripa undervisningssystemet. Det innebar inte 
att det bara var de lågt begåvade som styrdes, men formen av styrning tog 
sig olika uttryck beroende på vilken begåvningskategori som eleven till-
skrevs. 
 En andra dimension berör de tekniska aspekterna av den sociala organi-
seringen. Tekniker avser instrument och mekanismer med syfte att skapa 
olika former av administration och regleringar. Teknologier syftar på kun-
skap om tekniker, eller kunskap om hur olika praktiker ska utformas. An-
norlunda uttryckt, med teknik menas sätt att organisera och med teknologi 
menas kunskap om sätt att styra.121 Således kan en teknologi vara kunska-
pen om begåvning och intelligensmätningar en teknik för att mäta denna 
begåvning. 
 Den tredje dimensionen är kunskap som skapas för att få till stånd en 
uppdelning av individer och grupper inom olika institutioner. Användandet 
av olika tekniker och teknologier i fängelset, fabriken, kasernen och skolan 

                                                      
117 Dean (1999) s 21; Foucault (1980c) s 131; Foucault (2004) s 103–104. 
118 Dean (1999) s 23. 
119 Dean (1999) s 27; se även Cruikshank (1999) s 40. 
120 Dean (1999) s 30–31. 
121 Dean (1999) s 31; Se även Petersson (2003) s 29–30; Beronius (1986) s 28. 
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producerar samtidigt ny kunskap som kan återanvändas för regleringar, 
förbättringar och modifikationer inom dessa institutioner.122 Hjälpklass-
eleverna var till exempel inte bara en angelägenhet under den tid de befann 
sig i skolan, utan också efteråt. Det gjordes olika uppföljningar av dessa 
elever som kunde röra deras hemförhållanden, hur de klarade sig efter av-
slutad skola i arbetslivet, i vilken mån de riskerade att bli kriminella och så 
vidare. Detta var kunskaper som sedan användes för att befästa eller för-
ändra strukturer i skolan. 
 Det medför att föreställningar om subjektet och begåvning, för det fjär-
de, får konsekvenser för synen på arbete och medborgarskap. Just i denna 
avhandling handlar det om att resa frågor av typen: vilka elever skulle 
formas för skolan, vilka gjorde dessa ställningstaganden om eleverna och 
vad grundade de sig på och vilken auktoritet och status uppbar de.123 Ett 
annorlunda sätt att uttrycka det på är vad uppdelningen syftade till. Jag 
kommer att använda mig av dessa dimensioner för att hitta olika teman i 
materialet och för att strukturera mina kapitel. 

Frågeställningar och avhandlingens disposition 
Mot bakgrund av det ovanstående är det övergripande syftet med förelig-
gande avhandling att studera i vilka skolsammanhang det blev angeläget 
att kategorisera elever efter begåvning. I skolan var läkare, lärare, skolin-
spektörer, psykologer med flera, engagerade i att samla kunskap om ele-
verna och utforma tester som riktade sig mot speciella problem och lös-
ningar. Det är centralt att studera hur skolan organiserades och med vilka 
tekniker och teknologier som eleverna sorterades. Givet detta är jag intres-
serad av hur bruket av intelligensmätningar förhöll sig till andra instrument 
för att inkludera och exkludera framtida medborgare. I och med att intelli-
genstest, vilket har påpekats ovan, kom att användas i en rad olika länder, 
så som England och USA, blir en aspekt att studera vad som känneteckna-
de den svenska debatten och användningen. 
 Som nämndes i inledningen diskuterades begåvning och intelligens in-
tensivt under det tidiga 1900-talet. Det var begåvning och anlag som skulle 
avgöra graden av utbildning, inte börd eller ekonomi. Mot den bakgrunden 
finns det därför skäl att närmare studera i vilken bemärkelse som sortering 
efter begåvning skiljde sig från tidigare sorteringssystem och social orga-
nisering inom skolväsendet. Synen på begåvning förde med sig två centra-
la aspekter: hur god begåvning skulle tillvaratas och hur låg begåvning 
skulle motverkas. Det sätter även fokus på det inflytande som de profes-
sionella fick över skolans utformning.  

                                                      
122 Dean (1999) s 31–32; Beronius (1991) s 105. 
123 Dean (1999) s 32. 



32 

 Med utgångspunkt i de dimensioner som diskuterats ovan är det centralt 
att undersöka vilka föreställningar om begåvning som kommer till uttryck i 
de grundläggande makt/vetandeprocesser som formade utbildningssyste-
met. Först synliggörandet: Hur kunde synen på begåvning i olika skol-
sammanhang under 1900-talets första hälft definiera såväl det normala som 
det avvikande och hur kunde sökandet efter begåvning och intelligens an-
vändas för att visa på önskvärda och inte önskvärda normer? Sedan tekni-
kerna och teknologierna: Med vilka instrument och kunskaper genomför-
des olika gränsdragningar? Vilka kunskaper åberopades? Hur kom de till 
uttryck i praktiken? Vidare de olika kunskaper och rationella övervägan-
den som spelade in i processerna: Hur genomfördes institutionella föränd-
ringar i skolan med hjälp av intelligensmätningar och hur kunde gräns-
dragningsproblematiken leda till nya system och nya former av sortering? 
Vilken återverkning och konsekvens fick denna ”kunskapsinhämtning”, 
också på längre sikt? Vad hänvisade olika aktörer till för kunskap och vad 
hände när den omsattes i praktiken? Och till sist frågan om subjektet: På 
vilka sätt förde synen på begåvning och gränsdragning med sig att vissa 
grupper och individer uppfattades som problematiska? Vilka aktörer gjor-
de dessa olika ställningstaganden? Hur skulle de kategoriserade eleverna 
ledas in på rätt levnadsbana?  
 Dessa övergripande frågeställningar behandlas i följande kapitel: I ka-
pitel två diskuteras hur statistiken tillsamman med folkhälsan synliggjorde 
olika grupper i samhället som fattiga, kriminella, vagabonder och sinnes-
slöa. Inte sällan skrevs dessa kategorier fram som riskgrupper förknippade 
med social problematik. Mot slutet av 1800-talet kom det vetenskapliga 
och politiska intresset allt mer att gälla människors inre, deras anlag, för-
mågor och begåvning. I kapitlet visas hur kunskap om begåvning formule-
rades och hur kunskap om den skulle mätas. Vidare redovisas den snabba 
och omfattande spridningen som intelligensmätningarna fick från Frankri-
ke till Sverige, England och USA. Denna diskussion behövs som grundval 
för analysen av skolans traditionella system för klassificering. Inom ramen 
för skolan vidtogs åtgärder för att handskas med de krav som samhällsut-
veckling förmodades föra med sig, bland annat med avseende på social 
klass och kön. Olika typer av skolklasser skapades för att svara upp mot 
olika typer av sociala problem i samhället.  
 I kapitel tre är det folkskolans organisatoriska förändring under 1800-
talet och början av 1900-talet som står i fokus. I samtiden var diskussionen 
om skolan som gemensam eller åtskild en brännande fråga. Detsamma 
gällde frågan om på vilka grunder som uppdelning skulle ske. Kapitlet vi-
sar på den expansion som hjälp-, extra-, B- och svagklasser genomgick 
under den tidigare halvan av 1900-talet, det vill säga de klasserna som var 
till för de elever som inte ansågs kunna tillgodogöra sig de fastlagda kun-
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skapsnormerna i folkskolan. I kapitlet ställs frågor om hur behovet av 
hjälp-, extra, B- och svagklasser formulerades  
 I kapitel fyra diskuteras de svårigheter som uppstod när rätt barn skulle 
placeras i rätt klass i relation till begåvning, gränsdragningsproblematiken 
var omfattande. De teman som kommer att diskuteras är vilka begåvnings-
kategorier som formulerades och hur dessa kategorier användes för att av-
skilja eleverna från skolans normalklasser. Vidare avhandlas vilka profes-
sionella som gjorde dessa bedömningar, på vilka grunder och med vilka 
tekniker. 
 I kapitel fem ställs uppdelning efter begåvning mot tidigare uppdelning 
som baserades på börd och ekonomi mot varandra. På vilka sätt ansågs be-
gåvning relatera till arv och miljö, stad och land, kön, social klass, krimi-
nalitet och lösdriveri. De svagt begåvade ansågs lättledda av en dålig om-
givning vilket kunde leda till kriminalitet och asocialitet. Att ge dessa ele-
ver en särskild undervisning uppfattades som en väg att tidigt ge de poten-
tiellt farliga rätt inriktning och inställning till samhället. Skolans preventi-
va arbete kunde också rikta sig mot särskilda grupper, vilket i kapitlet ex-
emplifieras med diskussionen om de så kallade tattarna.  
 I kapitel sex är det relationen mellan begåvning och yrke som står i 
centrum. På ett övergripande plan handlar kapitlet om förberedande fostran 
för framtiden och mer specifikt om relationen mellan individ och samhälle 
och hur skolan förväntades vägleda eleverna till olika yrken efter begåv-
ning. I den samtida forskningen diskuterades också hur man bäst skulle 
hantera de begåvade eleverna. Det fanns flera experter som menade att det 
var underligt att extra stöd riktades mot de sämre begåvade medan de bätt-
re som regel fick klara sig på egen hand. I kapitlet diskuteras relationen 
mellan de olika klasserna i folkskolan och vilka möjligheter det fanns för 
eleverna att läsa vidare. Kapitel sju avslutar och sammanfattar bokens 
övergripande problemställning. 

Material och avgränsningar 
Avhandlings undersökningsperiod är i huvudsak 1910-1950. Året 1910 är 
vald med tanke på att det var då som intelligensmätningar användes för 
första gången i Sverige. Slutet av undersökningsperioden markeras av 
1950 års principbeslut om enhetsskolan, då differentieringsfrågan delvis 
tog sig andra uttryck. Ytterligare ett skäl att avrunda omkring 1950 är 
Ungdomsvårdskommitténs betänkande, Stöd åt utvecklingshämmad ung-
dom, som gavs ut 1947. Betänkandet kan ses som en slutpunkt på många 
av de diskussioner som förts om skolan och begåvning under 1900-talets 
första hälft. Av liknande skäl är det lämpligt att 1946 års skolkommission 
får markera slutet på min undersökningsperiod. Slutpunkten är dock inte 
absolut och det finns anledning att i vissa sammanhang fortsätta undersök-
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ningen in på 1950-talet. Under den tidigare delen av den studerade perio-
den sanktionerades sorteringen och intelligensmätningarna inte i första 
hand från en nationell politisk arena, utan emanerade från olika lokala 
verksamheter. Det var främst i de större städerna, som Stockholm, Göte-
borg och Malmö, och i folkskolan som testen användes. 
 För att studera vilken betydelse som begåvning tillskrevs och vilka 
konsekvenser det fick för individer och grupper har jag använt olika typer 
av källmaterial. Detta har bearbetats och analyserats med hjälp av ovanstå-
ende frågeställningar om hur styrning kan synliggöras. Materialet kan 
grovt delas in i tre olika grupper. Dessa är: arkivmaterial; tidskrifter, tid-
ningar och skriftserier; och statliga utredningar. 
 Det innebär, för det första, olika former av material som hämtats från 
Stockholms stadsarkiv, framförallt från folkskoledirektionens arkiv. Det är 
material som berör hjälp-, B-, extra och svagklasser och de tidiga intelli-
gensmätningarna. Där finns olika undersökningar av skolbarnen redovisa-
de, anmälningar, årsböcker, undervisningsplaner, mötesprotokoll, olika 
rapporter från folkskoleinspektörer, lärare, läkare med flera. Från Göteborg 
har arkivmaterial av samma karaktär som det ovanstående samlats in. Ma-
terialet återfinns i Göteborgs Stads- och regionarkiv, i huvudsak från Gö-
teborgs allmänna folkskolestyrelse. Från Göteborg har dessutom hämtats 
material som rör ett långt drivet differentieringsförsök, med begåvnings- 
och elitklasser, som påbörjade under slutet av 1920-talet och materiel om 
de så kallade tattarna, som diskuterades under början av 1940-talet. 
 Fördelen med nämnda material är att det visar de verksamheter där 
skolelever har varit föremål för omfattande undersökningar, beskrivningar 
och diskussioner. När olika undersökningar och experiment beskrevs och 
utvärderades kunde syftet vara att en folkskoleinspektör eller en överlärare 
skulle rapportera till skolledningen om en undersökning eller utvärdering 
av ett försök som de själva hade initierat och drivet. Det var bland annat 
med hjälp av dessa rapporter som skolledningarna skulle avgöra exempel-
vis om ett differentieringsförsök skulle få fortsätta. Resultatet från olika 
undersökningar som genomfördes på det lokala planet mynnade ofta ut i 
artiklar som publicerades i olika tidskrifter. Det leder över till den andra 
kategorin av källor som innehåller tidskrifter, tidningar och skriftserier. 
Dessa har använts för att analysera den professionella diskussionen om dif-
ferentiering och begåvning. Professionell ska här förstås i vid bemärkelse 
och innefattar en rad olika yrkesgrupper som på olika sätt varit inblandade 
i skolans verksamhet. När artiklarna har valts ut har ett antal sökord varit 
vägledande. Dessa är: bottenskola, demokrati, fostran, differentiering, be-
gåvning, intelligens, intelligensmätningar, hjälp-, svag-, extra-, B-, begåv-
nings- och elitklassklass. 
 Några av de tidskrifter som jag har använt behandlar skolan på ett 
övergripande plan. Skribenter i dessa tidskrifter var i första hand lärare, 
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överlärare och skolinspektörer, men också läkare och psykiatriker. En så-
dan tidskrift var Skola och Samhälle, som gavs ut från och med 1920 och 
var ett samlande organ för skilda skolor inom undervisningsväsendet och 
skulle bidra till en större kontakt mellan olika skolformer och dess repre-
sentanter. Tidskriften var reformvänlig och var ett forum för debatt om 
principiella skolfrågor och psykologisk-pedagogisk forskning. Samtliga 
register för årgångarna 1920–1950 har gåtts igenom.   
 Därtill har mer fackinriktade tidskrifter inom pedagogik, psykologi och 
filosofi använts som Svenskt Arkiv för Pedagogik och Psyke. Den först-
nämnda gavs ut 1906–1920 och den sistnämnda 1912–1921. De två tid-
skrifterna blev 1922 till en gemensam och utvidgad fortsättning i Arkiv för 
Psykologi och Pedagogik och var ett samlande organ för psykologisk och 
pedagogisk forskning. Dess livslängd blev dock kort och det sista numret 
gavs ut 1929. I de nämnda tidskrifterna var det pedagoger som senare skul-
le bli professorer i filosofi, pedagogik och psykologi som framförde sina 
perspektiv, men också skolinspektörer och andra skoladministratörer. År 
1942 uppstod en ny facktidskrift på området med namnet Tidskrift för Psy-
kologi och Pedagogik. Det dominerande inslaget i den var barn- och upp-
fostringspsykologin liksom den pedagogiska forskningen. Samtliga num-
mer av dessa tidskrifter har gåtts igenom.  
 Det gav också ut tidskrifter som företräde särskilda skolformers speciel-
la intressen. En sådan var Hjälpskolan: Organ för nordiskt hjälpskoleför-
bund, vilken var ett nordiskt samarbete och gavs ut första gången 1923. 
Tidskriften hade ett stort inflytande i samband med utformning av hjälp-
skolan. I sammanhanget kan också Förhandlingarna vid allmänna svenska 
mötet för vården av sinnesslöa, som inte var en tidskrift i egentligen me-
ning, utan tryckta rapporter och föredrag från möten som hölls ungefär vart 
fjärde år. Därutöver har enstaka artiklar hämtats från tidskrifter som Peda-
gogisk Tidskrift och från småskrifter som Verdandi: tidskrift för ungdo-
mens målsmän och vänner och Studentföreningen Verdandis småskrifter.  
 Även enskilda artiklar och nummer från olika tidningar, och då främst 
facktidningar, har studerats. Det är tidningar som Svensk Lärartidning, vil-
ken var ett organ för Sveriges Allmänna Folkskoleförening (SAF) och 
därmed intog en framskjuten plats bland skoltidningarna. Tidningen lades 
ner 1946 men fick delvis en fortsättning i Folkskolan Svensk Lärartidning 
som hade ett mer genomgående skolpolitiskt innehåll. Andra tidningar var 
Folkskollärarnas Tidning som var Sveriges folkskollärarförbunds fackor-
gan och började ges ut 1920 och Svensk Skoltidning som var småskollärar-
förbundets facktidning och började ges ut 1944. År 1937 gav styrelsen för 
lärarföreningen i Göteborg ut det första numret av Tidning för Lärarkåren 
i Göteborg. I tidningen diskuterades skolfrågor i Sverige i allmänhet och 
skolfrågor i Göteborg i synnerhet. Ovan nämnda tidningar har främst rört 
folkskolan och för att komplettera denna bild har Tidningen för Sveriges 
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Läroverk, som var ett organ för läroverkslärarnas riksförbund använts. De 
tidningsnummer som framförallt har varit användbara är specialnummer 
eller artikelserier som behandlar specifika skolformer eller differentie-
ringsförsök. Tidskrifter och tidningar var som regel ett forum för den egna 
professionens intressen och var den plats som olika professionella hade till 
sitt förfogande att föra fram idéer och driva den linje som de förespråkade. 
 En serie som har varit viktig för undersökningen är Pedagogiska Skrif-
ter, som från och med 1898 utgavs med fyra nummer per år av Sveriges 
lärarförbund. I den presenteras olika ämnen som intelligensmätningar, ut-
vecklingen inom barnpsykologi och pedagogik. Det fördes diskussioner 
om skolans organisation och förutom svenska skribenter, som Fridtjuv 
Berg, figurerade internationellt kända namn som Alfred Binet och Lewis 
M. Terman. Genom tidskriften blev mycket facklitteratur tillgänglig för 
folkskolans lärarkår. Därtill publicerades flera rapporter författade av lära-
re efter olika studiebesök. 
 Olika skoladministratörer och vetenskapliga experter fick också infly-
tande på det politiska området och i olika myndigheter. Det kunde innebä-
ra att de satt med som sakkunniga i olika statliga offentliga utredningar 
(SOU), eller bidrog med olika förarbeten till dessa utredningar. Denna 
tredje typ av källmaterial, som rör den nationella politiska nivån, kretsar 
kring en mer principiell nivå om hur skolan skulle organiseras. De utred-
ningar som jag ändvänder behandlar på olika sätt skolans organisation och 
uppgift, men också utredningar som gjordes i samband med specifika pro-
blem som lösdriveri.  
 I samband med de statliga utredningarna bör också de undersökningar 
som genomfördes av olika myndigheter nämnas. Ett exempel är central-
förbundet för socialt arbete som 1925 gav ut Social Handbok, med med-
verkan av ett 40-tal sakkunniga inom olika sociala områden. I övrigt är det 
främst utredningar från 1940-talet som har använts. Exempel på dessa är: 
Sociala Meddelanden, en tidskrift som gavs ut av socialstyrelsen och redo-
visades och diskuterades olika sociala frågor; Social Årsbok, som gavs ut 
av centralförbundet för socialt arbete, med artiklar om bland annat ung-
domskriminalitet, skola och fattigvård; Tidskrift för Barnavård och Ung-
domsskydd, som gavs ut av svensk fattigvård- och barnavårdsförbundet; 
och Tiden, en tidskrift som gavs ut av socialdemokratiska arbetarpartiet. 
Nämnas kan också Skolhygien, med skolhygieniska undersökningar, som 
skolöverstyrelsen gav ut 1947. 
 Det finns inga tydliga gränser mellan de olika grupperna av källmaterial 
och inte sällan har en och samma person figurerat i alla tre typerna av ma-
terial. Det kan därför finnas skäl att i all korthet presentar några av de mest 
tongivande skribenterna. Jag nöjer med att här lyfta fram de svenska skri-
benterna och aktörerna. En av de mer kända politiska reformivrarna och 
förespråkare för en gemensam bottenskola var Fridtjuv Berg (1851–1916). 
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Han var också en av Sveriges Allmänna Folkskoleförenings (SAF) ledande 
ideologer och i perioder redaktör för dess tidning Svensk Läraretidning. 
Berg valdes in i riksdagen 1891 och var ordförande i folkskolekommittén 
1906–1911 och ecklesiastikminister 1905–1906 och 1911–1914.  
 En särskild plats bland skribenterna intar folkskoleinspektörerna och av 
dessa fanns det två slag: statliga och kommunala. De statliga inspektörerna 
hade till uppgift att öva noggrann tillsyn över skolornas organisatoriska 
och hygieniska förhållanden. Även om de statliga folkskoleinspektörerna 
efter 1914 inte längre var ett styrande organ hade de stort inflytande som 
kontrollerande och rådgivande organ. I deras arbetsuppgifter ingick att på-
tala brister och föreslå förbättringar ute i skoldistrikten. I och med inspek-
törernas avgörande inverkan på skoldistriktens ansökningar om statsbidrag 
blev deras förslag noga uppmärksammade. I de större skoldistrikten blev 
det nödvändigt att anställa kommunala ledare för skolväsendet. De kom-
munala inspektörerna och överlärarna skulle närmast under skolrådet utöva 
ledning och tillsyn över distriktets skolor. De större städerna gick fria från 
den statliga inspektionen och var ofta de som gick i bräschen för det peda-
gogiska utvecklingsarbetet.124  
 I Stockholm tillträdde professor Frans von Schéele 1905 tjänsten som 
förste folkskoleinspektör. I och med Schéeles tillträde inrättades också en 
tjänst som andre folkskoleinspektör för att underlätta arbetsbördan. År 
1918 efterträddes Schéele av Karl Nordlund som innehade tjänsten fram 
till 1935. Nordlund var också en av de sakkunniga i 1918 års skolkommis-
sion. Schéele och Nordlund var involverade i den organisering och upp-
delning som genomfördes vid Stockholms folkskolor.  
 Andra folkskoleinspektörer som kan nämnas var: K. G. A. Nordlander, 
kommunal folkskoleinspektör över Gävle folkskolor 1899–1930; Helge 
Hagge från 1931 statlig folkskoleinspektör för Stockholmstraktens inspek-
tionsområde; Yngve Norinder från 1937 statlig folkskoleinspektör, men 
här är han främst av intresse för sitt arbete med fortsättningsskolan under 
1920-talet; Herman Siegvald från 1943 statlig folkskoleinspektör i Syd-
skånes östra inspektionsområde, men hade tidigare arbetat, vilket är det 
centrala i sammanhanget, som övningslärare vid folkskoleseminariet i 
Malmö. Siegvald var aktiv i det experimentella och pedagogiska arbetet 
som pågick med att utforma olika testmetoder för att mäta intelligens. Han 
skrev en rad artiklar i ämnet och lade 1944 fram en avhandling i två band 
om Experimentella undersökningar rörande intellektuella könsdifferenser. 
År 1947 tillträde han tjänsten som professor i psykologi och pedagogik vid 
Lunds universitet. 
 I Göteborg var Bruno Lundgren från och med 1921 kommunal folksko-
leinspektör. Lundgren arbetade under många år med differentieringsarbetet 

                                                      
124 Svenska folkskolans historia IV (1940) s 72–91. 
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i folkskolan, vilket också överlärare Axel Hedfors, från 1925, och Axel 
Hagnell, från 1927, gjorde. I Göteborg tillträdde 1926 Alfred Hässelberg 
den första tjänsten i landet som hjälpskoleföreståndare, fyra år senare blev 
han kommunal folkskoleinspektör i Halmstad. Hässelberg var liksom Rut 
Claesson, som 1932 utsågs till föreståndare för Stockholms hjälpskolor, en 
av de särskilt tillkallade sakkunniga vid 1932 års seminariesakkunnigas 
utredning angående åtgärder för särskild undervisning och utbildning av 
psykiskt efterblivna i barn- och ungdomsåren. Hässelberg var också sak-
kunniga i Ungdomsvårdskommittén under den senare halvan av 1940-talet. 
Folkskollärare Manne Ohlander efterträdde 1930 Hässelberg som före-
ståndare för hjälpskolan i Göteborg och fungerade från och med 1936 som 
överlärare för hjälpskolan. Ohlander var drivande i arbetet med sortering 
och kom att biträda vid flera utredningar, bland annat till 1946 års skol-
kommission. Han var också redaktör för tidskriften Hjälpskolan. En folk-
skollärare, senare lektor och folkskoleinspektör, som bör nämnas är Siver 
Hallgren. Han producerade under 1940-talet en rad olika artiklar om intel-
ligensmätningar, grupprov och förslag på hur differentiering kunde genom-
föras i folkskolan. 
 En pionjär för den experimentella psykologin var G. A. Jaederholm 
som 1914 lade fram avhandlingen Undersökningar över intelligensmät-
ningarnas teori och praxis. År 1919 tillsattes han som professor i filosofi 
och pedagogik vid Göteborgs högskola. Han var också en av de sakkunni-
ga i 1918 år skolkommission. Jaederholm, liksom hans efterträdare John 
Elmgren, var engagerade i arbetet med differentieringen och samarbetade 
med folkskolan i Göteborg. När Elmgren tillrädde professuren 1939 om-
vandlades den till psykologi och pedagogik. Elmgren kom sedan under 
1940-talet att få ett stort inlyftande som expert i de statliga utredningarna 
angående skolan, såväl i 1940 års skolutredning som i 1946 års skolkom-
mission. Som expert i skolutredningen deltog även Rudolf Anderberg, pro-
fessor i pedagogik vid Uppsala universitet 1932–1948. Redan under 1920-
talet var Anderberg engagerad i att utveckla olika sätt att mäta intelligens. 
Han höll flera föreläsningar och skrev åtskilliga uppmärksammade artiklar 
i ämnet.  
 I Stockholm fick läkaren Alfhild Tamm ett inflytande i sorteringsarbe-
tet av folkskoleeleverna. Hon anställdes 1913 som skolläkare vid Stock-
holms folkskolor och 1920 som särskild hjälpklassläkare, en tjänst hon be-
satt fram till 1932. Andra läkare som var tongivande var Urban Hjärne som 
var en av de sakkunniga i 1940 års skolutredning och Torsten Ramer som 
var föreståndare för den rådgivningsbyrå som inrättades i Stockholm 1933. 
Ramer var, liksom Tamm varit under 1920-talet, redaktör för Hjälpskolan. 
Ytterligare en läkare som kan nämnas är Gunnar Dahlberg, ärftlighetsfors-
kare och statistiker, och från och med 1936 chef för staten institut för ras-
biologi. En yrkeskategori som låg nära läkarna var psykiatrikerna. Här kan 
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nämnas: Bror Gadelius, professor vid Karolinska institutet fram till 1927; 
Viktor Wigert, professor i Lund fram till 1929 då han blev professor vid 
Karolinska institutet; Barnpsykiatriker Gustav Jonsson som under 1940-
talet hade en särställning i många av de frågor som rörde problematiska 
barn. Sinnesslövården hade i slutet av 1800-talet sin egen inspektör med 
medicinsk sakkunskap, men 1913 fick den också sin egen pedagogiska in-
spektör. De två som är av intresse här är Nils Lundahl, som 1913 tillträdde 
den första tjänsten som pedagogisk inspektör, en tjänst han behöll fram till 
1927, och Ragnhild Jungner som tog över tjänsten 1934.  
 Till sist kan nämnas ett par som inte behöver någon närmare presenta-
tion, Alva och Gunnar Myrdal, politiker och reformivrare, som kom att få 
ett stort inflytande i det svenska kulturklimatet under 1930- och 1940-
talen. I övrigt kommer jag att presentar aktörerna i de sammanhang som de 
blir aktuella i texten. 
 Något bör också sägas om språket i det studerade materialet. Hur indi-
vider har benämnts och kategoriserats ses här som en produkt av sin histo-
riska och kulturella kontext. Över tid förändras begrepp vilket samtidigt 
kan spegla en förändrad syn på ett fenomen. Benämningar som vi upplever 
som stigmatiserande behöver inte nödvändigtvis ha uppfattas som det av 
sin samtid. Vidare är inte ett begrepp med automatik översättbart till ett 
modernt språkbruk. Jag har därför valt att inte modernisera olika benäm-
ningar och kategoriseringar som finns i det studerade materialet utan jag 
behåller de ursprungliga benämningarna.125  

                                                      
125 Se t ex Areschoug (2000) s 18–22; Burr (1995) s 3–4; Hammarberg (2001) s 47; Palm-

blad (1990) s 25. 
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KAPITEL 2 

Kunskaper om barnet – normalitet 
och begåvning 

Tidigare forskning har på olika sätt kunnat koppla frågan om barndomens 
innebörder till frågor om förhållandet mellan olika normaliteter och den 
borgerliga kulturen kring sekelskiftet 1900, eller till att den framväxande 
obligatoriska skolgången etablerade nya former att värdera det normala.1 
Det väcker frågan, som endast delvis berörts i den tidigare forskningen, om 
hur det normala förhöll sig till frågan om barns begåvning. Judith Are-
schoug har exempelvis visat hur normalitet har diskuterats i relation till de 
sinnesslöa skolbarnen – de som skulle sorteras ut från folkskolan.2 Här fo-
kuseras diskussionen kring hur barns utveckling knöts till frågan om be-
gåvning och intelligens. 
 Föreställningen om att natur och samhälle var påverkbart satte barn och 
barndom i centrum, vägen till det goda samhället ansågs i första hand gå 
via barnen.3 Kring sekelskiftet 1900 växte föreställningar om en romantisk 
barndom fram, bland annat i relation till skolväsendets förändring. Barn 
skulle gå i skolan och ha fritid hellre än att arbeta. I samband med detta 
nya barndomsideal formulerades nya kunskaper och ideal för en god fost-
ran. Nu fokuserades såväl barns fysiska hälsa och kropp som deras inre 
moral.4 Samhället skulle moderniseras via barnen och för detta användes 
statistiska metoder och folkhälsokampanjer.  
 I det här kapitlet kommer jag att visa hur begåvning och intelligens 
gjordes till centrala inslag i moderniseringen.5 I kapitel skildras inled-
ningsvis hur framväxten och sökandet efter kunskap om befolkningen ock-
så kom att omfatta ett behov av att värdera begåvning. På det följer sedan 
en diskussion om synen på barns utveckling och fostran och hur förmågan 

                                                      
1 Sandin (1995a) s 60–63; Sundkvist (1994) s 237–243. 
2 Areschoug (2000) s 79–86. 
3 Cunningham (1991) passim; Hendrick (1997b) 9–15; Beronius (1994) s 35; Hacking 

(2002) s 20. 
4 Sundkvist (1994) 52–70; se även Sandin (2003b) s 60–63; Holme (1996) s 277–287. 
5 Modernitet, eller det moderna, ska här förstås som den process som påbörjades under 
1500–talet och som kom till uttryck i handel, urbanisering, statsväsen, vetenskapligt och 
teknikiskt tänkande, teknik, konst, filosofi o s v, Liedman (2003) s 521–523, 591. 
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att tillgodogöra sig fostran allt mer kopplades till begåvning. Efter det 
skildras framväxten av intelligensbegreppet, hur intelligens kunde mätas 
och den snabba spridning som användandet av intelligensmätningar fick i 
Sverige, Storbritannien och USA.  

Statistik och folkhälsa – kunskap om individen och 
samhället 
I den merkantila ekonomin sågs befolkningen som statens potentiella rike-
dom. Samhällets välfärd framställdes som identisk med statens välfärd. In-
dividens värde under 1700-talet sammanföll med hennes arbetsvärde. Be-
folkningen var statsmaktens råmaterial som var möjligt att mäta och be-
skriva i siffror för att sedan sammanfogas i nya kombinationer för att ska-
pa ett mer effektivt samhälle.6 I den processen var det vetenskapliga kate-
gorier som arter, befolkning, fertilitet, mortalitet, snarare än juridiska som 
lagar och beskattning, som blev objektet för systematisering och politikens 
uppmärksamhet och intervention.7 Befolkningen delades in i olika katego-
rier vilket ledde till att den objektiverades på en abstrakt nivå; befolkning-
en blev till ett kalkylerbart och manipulerbart objekt.8 Statistiken försåg 
statsmakten med kunskaper om befolkningen som i sin tur kunde motivera 
olika hälsokampanjer om till exempel bostadsförhållanden, kost, äkten-
skap, vaccination och så vidare. Livet och produktiva krafter skulle främ-
jas och maximeras och med detta fick statistiken som vetenskap en central 
roll.9  
 Statistikens etablering som övergripande samhällsvetenskap under 
1800- och 1900-talen var nära knuten till nationalstatens formerande. Sta-
tistiken användes för att lyfta fram nya typer av problem.10 Det var sjuk-
domar, snarare än hälsa, som uppmärksammades. Arbetet mot sjukdomar 
fungerade mer uppsökande och korrigerande än tidigare och var i den be-
märkelsen mer individualiserande. Nu var det angeläget att anlägga jämfö-
rande perspektiv. Nya teoribildningar om befolkningstillväxten ledde till 
forskningsresultat som knöts hårdare till politiken. Förhållandet mellan re-
surser, fattigdom, hälsa och befolkningsutveckling betonades liksom jäm-
förelser mellan olika länder.11 Avvikare som exempelvis brottslingar, ar-

                                                      
6 Johannisson (1988) s 103; Beronius (1994) s 13–16, 25; Sköld (2000) s 21. 
7 Rabinow (1984) s 17. 
8 Beronius (1994) s 33. 
9 Qvarsell (2000) s 123–157. Ett exempel på hur officiella kategorier etablerades var folk-

räkningen, se t ex Blanck (1998) s 575–579; Hacking (1990) s 3; Foucault (2004) s 138; 
Foucault (1980d) s 166–182. 

10 Höjer (2001) s 245, se även Beronius (1994) s 110–111. 
11 Sköld (2000) s 48; Palmblad (1990) s 30–31; Hacking (1990) s 77. 
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betslösa och fattiga registrerades för att kunna föras samman i särskilda 
korrektionsanstalter. Andra beteenden som pekades ut med hjälp av stati-
stiken var självmord, prostitution, alkoholism, lösdriveri, sinnessjukdom 
och kriminalitet.12 Normen var att individen skulle tänka ändamålsenligt 
och ansvarsfullt. Måttfullhet, självbehärskning och kontroll sågs som dyg-
der. Mot slutet av 1800-talet betonades ärftlighetsläran.13 Statistiken blev 
nationalstatens medel att söka kontrollera och administrera ett allt mer dif-
ferentierat och sammansatt samhälle. Med statistiken skulle nationalstatens 
resurser, progression och brister klarläggas.14 Parallellt med denna utveck-
ling bedrevs ett aktivt preventivt folkhälsoarbete. Dessa tendenser gjorde 
att frågor om kvalitet uppmärksammades i relation till det uppväxande 
släktet, det gällde att producera nya generationer som var bättre än de tidi-
gare. 
 Omkring sekelskiftet 1900 kom den utopiska utvecklingsoptimistiska 
samhällstanken i Sverige också till uttryck i sin direkta motpol, föreställ-
ningen om samhällets degeneration.15 Degeneration var rädslan för att 
folkstammen skulle försämras om fel människor fortplantade sig i för hög 
utsträckning.16 Degeneration sågs som progressivt ärftlig, det vill säga att 
de dåliga sidorna tilltog för varje generation. Teorin om degeneration blev 
användbar för att förklara en rad olika missförhållanden i samhället som 
uppfattades som obehagliga.17 Även den förändrade miljön skylldes för att 
bidra till den ökade degenerationen. Industrialismen förmodades skapa 
slagg som allt snabbare försämrade människorna. Den mediciniska dege-
nerationsläran blev ofta påspädd med antropologisk kulturfilosofi, liksom 
av gammaldags moralism. Släktet ansågs hotat och för att motverka detta 
hot krävdes upplysning och hygien.18 
 Eugenik presenterades som lösningen på problemet. Eugenik, eller ras-
hygien som det oftast kom att kallas, var idén om att förbättra människan 
genom biologisk förädling. Engelsmannen, statistikern och genetikern, 
Francis Galton, myntade begreppet eugenik 1883, förespråkade reglering 
av äktenskap och familjestorlek grundad på föräldrarnas begåvning.19 Det 
fanns två olika former av eugenik: en positiv och en negativ. Den positiva 
eugeniken syftade till att öka goda anlag genom exempelvis stöd till barn-
                                                      
12 Liedman (2002) s 264; Hacking (2002) s 100. 
13 Johannisson (1990) s 126–156. 
14 Höjer (2001) s 245. 
15 Johannisson (1998) s 230–231; se även Foucault (2004) s 72, 124; Foucault  (1980e) s 

223. 
16 Gustafsson (1996) s 217; Palmblad (1990) s 11. 
17 Qvarsell (1993a) s 60. 
18 Broberg & Tydén (1991) s 18. Gammaldags moralism kan här förstås i termer av sedlig-

het, nykterhet o s v. 
19 Se t ex Gould (1983) s 70; Broberg & Tydén (1991) s 9; Zaremba (1999) s 21; Tydén 

(2002) s 21; Liedman (2003) s 173. 
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familjer. Den negativa eugeniken däremot handlade om att minska antalet 
undermåliga individer, vilket kunde ske genom invandringsrestriktioner, 
äktenskapsförbud, internering eller sterilisering. I den svenska debatten 
fanns företrädare för båda inriktningarna och de kunde också fungera vid 
sidan av varandra för att öka kvalitén på befolkningen.20   
 I Sverige hävdade exempelvis anatomiprofessor Johan Vilhelm Hultk-
rantz, i en artikel i Social Tidskrift 1911, att hälsovården och folkuppfost-
ran hade varit mycket bra, men dessa medel var inte tillräckliga för att 
skapa ett så kallat lyckligt släkte. I det moderna samhället var det, menade 
Hultkranz, ofta de sämre elementen som förökade sig mest.21 Om de åt-
gärder som hade vidtagits för att förbättra människomaterialet skrev Hultk-
rantz:  

…torde detta väl knappt märkbart höja medelnivån hos nästa generation, 
om samtidigt även de mest undermåliga individerna ha tillfälle att obegrän-
sat föröka sig och sätta skaror av idioter och brottslingar till världen. För att 
vinna ett tillfredsställande resultat måste ovillkorligen den positiva eugeni-
ken kompletteras med åtgärder i negativ riktning. Vill jag ha en god skörd 
på min åker, är det icke nog att öka det goda utsädet, utan jag måste även 
taga mina mått och steg för att hindra ogräset att föröka sig.22 

Herman Lundborg, chef för det statliga svenska rasbiologiska institut som 
öppnade 1922, menade år 1919 att en sund och rikt begåvad människa 
kunde skapa många värden för sin omgivning och kultur. Den urartade, 
obegåvade och omoraliska människan orsakade däremot stor skada på sin 
omgivning. Därför krävdes ett rashygieniskt forskningsinstitut som skulle 
ha till uppgift ”att kartlägga orsakerna till detta samhällsonda och sedan 
anvisa botemedel mot detsamma”.23 Det gällde, enligt Lundborg, att skyd-
da folket mot farliga inre fiender.24 Han pläderade, 1925 i en artikel i Skola 
och Samhälle, för att större delen av landet skulle kartläggas i rasbiologiskt 
hänseende. En del i denna kartläggning bestod i att samla uppgifter om 
folkets rassammansättning genom undersökningar av skolbarn och värn-
pliktiga.25 
 Mätningar och statistiska beräkningar accentuerades och mångfaldiga-
des under början av 1900-talet – i huvudsak skedde detta i folkhälsans 
namn. Exempelvis gjordes stora undersökningar av medicinalstyrelsen på 
direkt uppdrag av riksdag och regering. Detta enorma insamlingsarbete 
syftade till att få fram hur många sinnessjuka det fanns i landet och vilken 
                                                      
20 Tydén (2002) s 25. För en mer omfattande diskussion om eugenik se s 21–27. 
21 Hultkrantz (1911) s 289–295. 
22 Hultkrantz (1911) s 294–295. 
23 Lundborg (1919) s 123–125, citat s 125. 
24 Lundborg (1922) s 19. 
25 Lundborg (1925) s 311. 
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form av vård som dessa behövde.26 Exemplet illustrerar samtidigt det sam-
arbete mellan vetenskap och politik som blev vanligt i samhällsplaneringen 
under början av 1900-talet. Olika sociala problem skulle upptäckas, kart-
läggas och åtgärdas. Det fanns en rädsla för att kaos skulle bryta ut i sam-
hället om ingenting gjordes på det sociala området27    
 Utifrån ett annat perspektiv har hävdats att det i internationella sam-
manhang också uppmärksammades att det fanns ett samband mellan be-
gåvning och samhällets sociala problem. Men det var inte enkelt att identi-
fiera individer med bristande begåvning och det var, enligt Nikolas Rose, i 
och med detta problem som en ny vetenskap kom på frammarsch – psyko-
login. Den nya vetenskapen blev användbar för att identifiera de svagt be-
gåvade och läkare och psykologer presenterade intelligenstest som ett vär-
defullt redskap i detta arbete.28 Vetenskapliga metoder skulle lösa utbild-
ningssystemets sorteringsproblem.   
 På samma sätt som man tidigare hade sökt statistiska lagbundenheter 
om den mänskliga kroppen och dess krämpor började liknande lagar fram-
ställas om människans psyke och begåvning.29 Men det eugeniska tänkan-
det handlade framförallt om att skapa goda förutsättningar för det framtida 
samhället. Det medförde kring sekelskiftet ett ökat intresse för barns mog-
nad, fostran och barndom. Nu blev, som ska visas i följande avsnitt, be-
gåvning och intelligens en del av diskussionen om den normala barndo-
men. 

Att utvecklas normalt 
Den engelske historikern Hugh Cunningham menar att barn i mitten av 
1800-talet började betraktas som vildar. Detta hade, enligt Cunningham, 
sitt ursprung i alla de barn som levde på gatan i de större städerna. Barnen 
på gatan började ses som en särskild grupp som verkade växa upp på 
samma sätt som vildar i primitiva samhällen. Barnen behövde därför und-
sättas, räddas och civiliseras. Till att börja med var det enbart barnen på 
gatan som betraktades som vildar, men med tiden blev det vanligt att tänka 
på alla barn som vildar. Idén var att alla barn rekapitulerade, det vill säga 
att de gick igenom samma stadier av civilisation som mänskligheten hade 
gjort. Teorin om rekapitulation fick ett kraftigt genomslag i fler västlän-
der.30 

                                                      
26 Qvarsell (2000) s 129. 
27 Se t ex Eriksson & Qvarsell (2000) s 16. 
28 Rose (1995b) s 182–184; Rose (1999) s 1–11, 123–154. 
29 Hacking (1990) s 52, 55, 61. 
30 Cunningham (1991) s 97. Rekapitulationsteorin har kallats för en av de mest inflytelseri-

ka idéerna i den sena artonhundratalsvetenskapen. Den överbryggade biologin och på-
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 Cunningham menar att den förändrade synen på barn grundade sig i en 
rädsla för gatubarnens lathet när barnarbete allt mer försvann. Istället för 
att lära sig goda vanor i industrin, skaffade de sig på gatan en benägenhet 
för kriminalitet, förmodades det. Gatubarnet liksom vilden sågs inte bara 
som fysiskt olik civiliserade människor, han låg också långt efter i den mo-
raliska och intellektuella utvecklingen.31 Även om man ansåg att en del av 
de rörliga och oberoende barn på gatan var dömda att gå under, fanns det 
potential och kapacitet för att många skulle kunna växa. Rekapitulationste-
orin hämtade inspiration från evolutionsteorin och därmed Darwin, Spen-
cer och Galton. Cunningham menar att det skedde en förskjutning från en 
analogi till en metafor. Barnet var inte bara som en vilde, barnet var en 
vilde, liksom vilden var ett barn.32 
 I liknande ordalag beskrev den italienske kriminologen Cesare Lomb-
roso brottslingen som en atavism, det vill säga att denne ärvt brottliga 
egenskaper från långt tidigare släktled. Lombroso hävdade, under den se-
nare delen av 1800-talet, att den brottslige var att betrakta som en primitiv 
varelse, en relik från ett tidigare utvecklingsskede i människans historia.33 
Följaktligen ansåg Lombroso att en av de mest betydande upptäckterna 
inom hans skola var att barnet upp till en viss ålder uppvisade samma sorg-
liga tendenser som fanns hos den kriminelle mannen. Lombrosos slutsats 
var att brottslighetens frön fanns som normal företeelse även i de tidigaste 
perioderna av mänskligt liv.34 
 Det är bland annat mot bakgrund av att barnen på gatan ansågs göra ga-
torna osäkra som den obligatoriska skolan ska förstås. Skolan var ett svar 
på en bristande fostran av arbetarbarnen. Den socialisation som de hade 
fått via fabriken, eller i samvaro med föräldrarna fanns nu ingenstans.35 
Skolan skulle både fostra och skydda barnen. Utbildning sågs från vissa 
håll som den enda vägen för att hindra de farliga klasserna att reproducera 
sin oförsonliga inställning gentemot samhället. Barn blev en tydlig katego-
ri och barndomen blev en avgränsad period. Barndomsidealet blev också 
allt mer universellt, i den bemärkelsen att det formulerades ideal för hur en 
god barndom borde se ut och att den kunde förväntas gälla alla barn.36 
                                                                                                                          

verkade flera ämnen på ett avgörande sätt. Sigmund Freud, C. G. Jung och G. Stanly 
Hall var, för att nämna några, övertygade rekapitulationister. Inte minst den sistnämnde 
var betydelsefull för uppfattningen om barn och barndom, Gould (1983) s 110–115. 

31 Cunningham (1991) s 103, 107–108. 
32 Cunningham (1991) s 123–127. 
33 Qvarsell (1993a) s 44. 
34 Gould (1983) s 124. En del av det som Lombroso hävdade om ärftlighet och brottslighet 

uppfattades redan i samtiden som i flera avseende felaktigt och extremt. Men hans idéer 
vann i olika former ett visst gehör, Qvarsell (1993a) s 52. 

35 Ambjörnsson (1978) s 103; se även Sandin (1986) s 254–256; Weiner (1995) s 48–57; 
Sandin (1997) s 17–46; Sandin (2003a) s 225; Sandin (2003b) s 57. 

36 Hendrick (1997a) s 39, 42, 45; se även Sundkvist (1994) s 53–56. 



47 

Skolgången var en del i det nya barndomsidealet. Det ökade intresset för 
barns inre moral satte inte endast fokus på disciplinering och karaktärsda-
ning, utan även på barnens intellektuella förmåga att vara moraliska och 
mottagliga för fostran.37 Den förändrade synen på fostran kan exemplifie-
ras med, i första hand, Herbert Spencer (1820-1903), men också med Frid-
tjuv Berg (1859-1916) och Ellen Key (1849-1926), som båda refererade 
till Spencer.  
 Det evolutionära tänkandet som präglade delar av vetenskapen från den 
senare delen av 1800-talet, förmodades såldes ha sin direkta motsvarighet i 
varje individs utveckling. Om inte barnen fostrades och leddes på rätt väg 
fanns det risk för att dessa skulle stanna i framåtskridandet och utveckla 
asocialitet. Barnens utveckling och mognad relaterades också till begåv-
ning. Hur mottagliga barn var för fostran ansågs stå i proportion till den 
intellektuella förmågan, och därför blir också fostran viktig i min avhand-
ling. 

En progressiv uppfostran – att lära sig anpassning 
Den engelske filosofen Herbert Spencer var först med att formulera princi-
pen om kampen för tillvaron, och kan användas för att illustrera sambandet 
mellan synen på begåvning och samhällets moraliska och intellektuella ut-
veckling. All ondska härstammade, enligt Spencer, från att inte kunna an-
passa sig till kringliggande omständigheter – att inte kunna anpassa sig 
kunde i sin tur förklaras med bristande begåvning. Människan måste därför 
moduleras, det vill säga fostras, för att passa den sociala staten, hävdade 
Spencer.38 En helt avgörande faktor för att ett samhälle skulle kunna ut-
vecklas var förmågan att samarbeta, vilket var något som många primitiva 
samhällen saknade.39 Att lära sig anpassning och samarbete fodrade rätt 
uppfostran, vilket för Spencers del innebar en fostran som var utilitaristisk 
och progressiv, med andra ord, inriktad på nytta och framsteg. Han mena-
de att det var viktigt att ta hänsyn till barnens intresse när man fostrade och 
hjälpte dem att uppnå en god omdömesförmåga, så att de med tiden kunde 
bli ansvarsfulla medborgare.40  
 I Spencer evolutionära perspektiv var det ingen tvekan om att barns ut-
veckling och mognad hade med begåvning att göra, rekapitulationsteorin 
var tydlig: 

                                                      
37 Ekenstam (1993) s 74–77. Ett alternativ till agan i skolan var att låta eleverna själva be-

stämma straff och regler åt varandra, detta gällde i första hand läroverken, Florin & Jo-
hansson (1993) s 32–37. 

38 Spencer (1970) s 54–60; Spencer (1912) s 88. 
39 Spencer (1972) s 124–128. 
40 Spencer (1970) s 304.  
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Vänta icke af ett barn någon hög grad af sedlig godhet. Under sina tidigare 
år genomgår hvarje civiliserad menniska samma karaktersutveckling som 
det barbariska slägte, hvarifrån hon härstammar. Liksom barnets anletsdrag 
– den platta näsan, de sig framåt öppnande näsborrarna, de tjocka läpparna, 
de vidt skilda ögonen, den outvecklade pannan o.s.v. – en tid bortåt likna 
vildens, så göra äfven dess instinkter. Deraf den bland barn så vanliga be-
nägenheten för grymhet, tjufaktighet och lögn – fallenheter, hvilka äfven 
utan disciplinens hjelp mer eller mindre skola undergå en förändring som 
anletsdragen göra.41  

Spencer menade dock att man inte fick glömma att syftet med fostran var 
att alstra en självstyrande varelse. Och han förklarade hur denna fostran 
skulle gå till, nämligen:  

…genom att odla gossens förmåga till sjelfbeherskning, genom att ständigt 
utvidga det område, inom hvilken han kan öfva denna sjelfbeherskning, 
och genom att sålunda steg för steg bringa honom till sjelfstyrelse utan bi-
stånd – utplånar den vanliga, plötsliga och farliga öfvergången från en ge-
nom yttre medel styrd yngling till en af inre sjelfstyrelse ledd man. Låt din 
familjestyrelses historia utgöra en bild i smått af vår politiska styrelse:42  

Spencers syn på barnuppfostran refererades av många i Sverige. Så mena-
de till exempel Fridtjuv Berg, att skarpt utpräglad individualitet inte var 
utvecklingens begynnelse utan dess mål. Samhället gick mot en fort-
skridande differentiering och Berg betonade vikten av att leda in de unga 
människorna på rätt bildningsbana. Det centrala var att skilja mellan en 
grundläggande fostran, som var övervägande allmänmänsklig, och den 
som sedan vidtog, vilken var övervägande individuell.43 Den skolbildning 
som samhället erbjöd barnen borde därför vara en likartad och allmänt 
grundläggande utbildning. Den utbildning som erbjöds ungdomen borde 
däremot vara olikartad och eftersträva särskild individuell utbildning.44  
Berg menade att organismens, det vill säga samhällets, hälsa berodde på att 
allt kom på sin rätta plats. Om undervisningsväsendet hade samhällets bäs-
ta för ögonen, fick det, enligt Berg, inte hindra någon begåvning från att 
komma till sin rätta plats. Detta alldeles oavsett vilken samhällsklass som 
denne var född i.45  
 Det var, menade Berg, viktigt att alla elever fick en god uppfostran, vil-
ket skulle leda till ”en till känsla och vilja bättre och därmed även lyckliga-

                                                      
41 Spencer (1890) s 166. 
42 Spencer (1890) s 172–173. 
43 Berg (1992) s 25–28. 
44 Berg (1992) s 45. 
45 Berg (1992) s 34–35. 
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re mänsklighet.”46 Barn är barn, skrev Berg, och syftade då på att barn var 
människor som var outvecklade, inte bara till kropp och intellekt utan ock-
så till sin moral. Därför kunde man inte vänta sig en mogen och sedlig ka-
raktär hos barnen. Barnen befinner sig, menade Berg, i normal utveckling 
från en lägre ståndpunkt till en högre.47 I denna utveckling var därför fost-
ran viktigt för att bringa barnet till egen insikt.   

Mig har det förefallit, som om utvecklingen i stort sett skulle kunna känne-
tecknas så, att undervisnings- och uppfostringsarbetet allt mer fortskridit 
från det utvärtes till det invärtes, allt mer sökt nå fram till barnet självt, 
dess eget liv, dess egen verksamhet.48  

Spencers betoning på individen och den naturnära fostran var något som 
även Ellen Key vurmade för i Barnets århundrade. Key hävdade att för-
äldrarna ofta uppvisade en bristande psykologisk insikt när det gällde 
barnuppfostran. Ofta blundade föräldrarna för barnets sanna natur. Ville 
man åstadkomma människor och inte en massa var det viktigt att lära bar-
net det egna valets frihet och fara, den egna viljans rätt och ansvar.49 Ut-
vecklingstanken gav, enligt Key, en syn på människan som, inte längre fal-
len, utan ofullbordad. Hoppet låg i att rikta hennes framtida utveckling på 
ett sätt som frambringande en högre typ av människa.50 Människosläktet 
skulle med tiden bli fritt från sina atavismer.51 Fostran skulle dock inte ske 
med hjälp av aga utan med psykologiska uppfostringsmedel, menade Key. 
Barnet kunde:  

…lika lite hafva moraliska begrepp som djuret eller vilden. Att straffa det 
för denna brist är en grymhet och att straffa genom brutala medel dessutom 
en dumhet, ty därigenom motverkas barnets höjande från djurets och vil-
dens nivå.52  

Här blir det tydligt hur den svenska debatten tog intryck av diskussionerna 
i England och på kontinenten. Framskrivning av barn som vildar, gjordes 
också av psykiatriprofessorn Bror Gadelius i början av 1900-talet. Han 
oroade sig över folkmassornas intelligens och moral, deras benägenhet till 
efterapning och suggestion. Människor som befann sig i ett primitivt kul-
turskede delade, enligt Gadelius, fler likartade egenskaper och beteende än 
de som var på högre nivåer. Det tog sig uttryck i större benägenhet att 
                                                      
46 Berg (1911–1928) häfte 86 s 145. 
47 Berg (1911–1928) häfte 86 s 170–171. 
48 Berg (1914) s 241. 
49 Key II (1900) s 69, 73. 
50 Key I (1900) s 3–4. 
51 Key I (1900) s 30. 
52 Key II (1900) s 27. 
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skocka sig tillsammans och bilda massor. Primitiva människor var lättled-
da och Gadelius menade att det var lätt så att de utan eftertanke och mora-
liska betänkligheter följde en ledare.53 Han hävdade att yttringar av nervös 
sjuklighet var mer vanligt bland folkslag som stod på en jämförelsevis låg 
kulturnivå.54 Moralen och sedligheten var något som utvecklades. Enligt 
Gadelius hade barn och primitiva folk ofta många psykiska likheter. Inte 
minst gällde det uppfattning om sanningsplikt, då de saknade moraliska 
perspektiv och därmed inte gjorde någon gradskillnad mellan små relativt 
oskyldiga lögner och den mest oförtäckta lögn.55  
 Till slut ska Herman Siegvald syn på fostran och begåvning beröras. 
Han hävdade 1932, helt i linje med Spencer, att de naturliga straffen var 
bäst av alla. Uppfostraren hade bara att varna för obehagliga följder av fel-
aktiga handlingar, sedan fick vederbörande ta konsekvenserna. Den natur-
liga fostran borde tillämpas i skolan och hemmen. Däremot var kroppsaga, 
enligt Siegvald, förkastligt ur såväl pedagogisk, psykologisk som sociolo-
gisk uppfattning. Aga var att betrakta som ett föråldrat uppfostringsmedel. 
Särskilt viktigt var denna insikt i samband med de intelligensdefekta bar-
nen eftersom dessa inte förstod straffens högre innebörder.56   
 Tidigare forskning har visat hur föreställningar om utveckling och nor-
malisering gjorde det möjligt att placera barn i åldershomogena grupper, 
vilket också möjliggjorde att göra jämförelser mellan barn för att upptäcka 
de felaktigt fostrade.57 De problem som barnen uppvisade tillskrevs ofta 
som brister i familjen. En av skolans centrala uppgifter blev att identifiera 
dessa individer och separerade dem från den normala befolkningen innan 
de kunde göra någon skada.58 Det kunde leda till att barn omhändertogs. 
Det fria barnet, i bemärkelsen att det tillbringade sin tid på gatan, liksom 
det obegåvade, barnet sågs som ett problem. Tog inte föräldrarna sitt an-
svar måste samhället i from av olika myndigheter göra det. Barns utveck-
ling till samhällsnyttiga och välanpassade vuxna var viktig.59  
 Rädslan för degeneration och eugeniska tankar skapade föreställningar 
om hur människan skulle förbättras. För att denna förbättring skulle bli ef-
fektiv ansågs det viktigt att upptäcka avvikarna tidigt. Teorierna om reka-
pitulation och atavism sade att det inte gick att släppa barnen vind för våg, 
                                                      
53 Gadelius (1912) s 5–9.  
54 Gadelius (1912) s 30. 
55 Gadelius (1924) s 22–23. 
56 Siegvald (1932) s 28, 34, 50. 
57 Barnen hade uppmärksammats redan under 1800-talets andra hälft, men övervakningen 

skärptes kring sekelskiftet, Johannisson (1991) s 162–168; Hammarberg (2001) kap 5–
9; Sundkvist (1994) s 39–70; Rose (1995b) s 185–186. En rad olika åtgärder vidtogs 
också för att förbättra barnens hälsa, även om det först var från 1930–talet var tal om 
mer övergripande reformer, Palmblad & Eriksson (1995) s 72; Gullberg (2004) kap 5.  

58 Donzelot (1997) s 131–132. 
59 Se t ex Sundkvist (1994) kap 6, se särskilt s 238; Areschoug (2000) s 64 – 67. 
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vilket medförde ökad fokus på fostran. En god fostran kunde, åtminstone 
delvis, förhindra social missanpassning. Att uppnå detta bedömdes som så 
mycket lättare om barnen hamnade på rätt plats efter sin förmåga. Detta 
var något som inte helt kunde lämnas till familjen eller individens ansvar, 
utan det ansågs behövas olika experter som kunde vägleda i de här frågor-
na.  
 Några individer förmodades stanna i utvecklingen på ett barns eller en 
vildes nivå. De skulle aldrig komma upp på en ”normal” nivå – frågan var 
vilka och hur många? Det var en av de frågeställningar som den nya psy-
kologin tog på sig att finna svar på och ta ställning till, även i Sverige där 
psykologin knöts till de nyinrättade lärostolarna i pedagogik. Tongivande 
förespråkare för fransmannen Bintes intelligenstest var Alfhild Tamm 
(1876-1959), skolläkare vid Stockholms folkskolor, och G. A. Jaederholm 
(1882-1936), från 1919 professor i filosofi och pedagogik i Göteborg. 
Båda var inflytelserika i skoldebatten såväl som utvecklingen av psykolo-
gin och pedagogiken, det kan därför vara lämpligt att lyfta fram hur de 
beskrev utbildning och intelligens.60  

Nya kunskaper om begåvning och intelligens kommer 
till Sverige 
Den 1 november 1913 samlades Sällskapet för barnstudier i Stockholm. 
Det var ett antal särskilt utvalda personer som samlades under förste folk-
skoleinspektör Frans von Schéeles ledning. Von Schéele hälsade alla väl-
komna och förklarade syftet med träffen. Syftet var att arbeta på samma 
sätt som det av Binet bildade sällskapet i Paris. Målen för föreningen var 
att främja barnpsykologin, uppfostran och undervisning. En av de första att 
hålla föredrag var G. A. Jaederholm, som beskrev en metod för att be-
stämma intelligensdefekt hos barn, särskilt med hänsyn till de som borde 
överföras till hjälpklass.61 Vid nästa möte, den 29 november samma år, be-
slutade föreningen att bjuda in ytterligare personer till sällskapet, bland 
andra Alfhild Tamm.62  
 Tamm hade några år tidigare gjort de första intelligensmätningarna i 
Sverige för att testa vilka barn som hörde hemma i hjälpklass. År 1913 till-
trädde hon tjänsten som skolläkare vid Stockholms folkskolor. Samma år 
satt Jaederholm och skrev på en avhandlig om Intelligensmätningarnas te-
                                                      
60 Jaederholm gjorde den darwinistiska traditionen inom psykologin gällande i Sverige. 

Jaederholms avhandling Intelligensmätningarnas teori och praxis var orienterad mot 
den brittiska och amerikanska psykologin, vilket intresserade sig för funktionalistisk 
och biologisk psykologi, Nilsson (1978) s 145, 152. 

61 Frans von Schéeles samling protokoll 1/11 1913, StS. 
62 Frans von Schéeles samling protokoll 29/11 1913, StS. 
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ori och praxis, som gavs ut året efter. Av Sällskapet för barnstudier blev 
nu inte så mycket, men Tamm och Jaederholm kom att bli normgivande 
för hur intelligensmätningar kunde användas och hur avskiljning till hjälp-
klasser skulle gå till.  
 Bara den som i andligt hänseende förmådde anpassa sig var, enligt 
Tamm, intelligent, men minst lika viktig för anpassningen var karaktären. 
För det var en sak att förstå vad som var klokt och riktigt, en helt annan att 
rätta sig efter denna insikt.63 Intelligens definierades av Tamm som:  

…den allmänna förmågan hos en individ att medvetet anpassa sitt tänkande 
efter nya krav, en allmän andlig anpassningsförmåga efter livets nya upp-
gifter och betingelser.64 

Intelligens och skolbegåvning var inte samma sak, enligt Tamm. Vad gälle 
skolprestationer var minnet av största betydelse och det korrelerade endast 
måttligt med intelligens.65 Eller som seminarielärare Herman Siegvald ut-
tryckte det: betyg är resultat av kunskapsprövningar, intelligensundersök-
ningsresultaten är produkter av funktionsprövningar.66 

 I liknande ordalag beskrev Jaederholm intelligens. Han betonade vikten 
av att bedöma resultat från intelligensmätningarna på svagt begåvade ele-
ver och jämföra resultaten med normala elevers. Vidare såg han det som 
betydelsefullt att de som intelligenstestades hade haft ungefär likartad upp-
fostran eftersom miljön till viss del kunde påverka intelligensen, därav 
följde att folkskolans elever som var uppväxta i en likartad miljö lämpade 
sig bra att undersöka. Jaederholm underströk siffrornas och statistikens be-
tydelse, förutsatt att de användes rätt, för att få fram normalkurvor. Hos Ja-
ederholm fanns få tvivel om vad vetenskapen skulle kunna åstadkomma.67 
Vägen ansågs nu öppen för mätningar av alla möjliga själsliga funktioner 
och på sikt räknade han med att det skulle gå att mäta människors viljeak-
ter och känslors styrka.68  
 En central poäng hos Jaederholm var att det existerade en allmän intel-
ligensförmåga, som vid likartad övning bestämde individens prestation i 
ett antal olika verksamheter. Det gjorde det möjligt att mäta alla människor 
med samma måttstock. Vad som saknades var, enligt Jaederholm, verkliga 

                                                      
63 Tamm (1925) s 3. 
64 Vilket hon gjorde med referenser till Binet och Stern, Tamm (1925) s 3. 
65 Tamm (1925) s 7.  
66 Siegvald (1927) s 76. 
67 I förordet till sin avhandling citerarde Jaederholm Galton: ”Until the phenomena of any 

branch of knowledge have been submitted to measurement and number it cannot as-
sume the status and dignity of Science”, Jaederholm I (1914).  

68 Jaederholm (1916) s 5–14; se även Jaederholm I och II (1914) där statistiska problem, 
bevisföring, normalkurvor, korrelationer och tillförlitlighet utförligt diskuteras. 
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normalvärden som kunde användas vid sorteringen.69 Därtill hade de olika 
begåvningsgränserna bestämts godtycklig, utan objektiva kriterier. Jaeder-
holm lyfte fram idioti, imbecillitet och debilitet som en vanlig uppdelning 
av dem som ansågs vara bristfälligt begåvade. Problemet med en godtyck-
lig uppdelning visade sig särskilt vid idiotanstalter, där brist på exakthet 
tvingade föräldrarna att förlita sig på anstaltspersonalens omdöme.70 Intel-
ligensmetodens huvuduppgift var, enligt Jaederholm, inte att bestämma 
normala barns intelligensålder, utan att avgöra vilka barn som skulle av-
skiljas till hjälpklass.71 Denna metod gjorde det möjligt att mäta även 
mindre intelligensdefekter, vilket borde underlätta arbetet för dem som 
skulle fatta beslut om avskiljning.72 Det var dock viktigt, hävande Bror 
Gadelius drygt tio år senare, att hålla i minnet att det var skillnad mellan 
intelligens och begåvning. Intelligensen var avgörande för hur en männi-
ska tog sig fram och fann sin plats i livet, detta var något helt annat än den 
begåvning som gömde en framtida konstnärs- eller forskarbegåvning.73 
 I samband med sitt avhandlingsskrivande tillbringade Jaederholm en tid 
i England hos Karl Pearson, vid Institute of Applied Statistic och Galton 
Laboratory, för att inhämta statistiska specialkunskaper.74 Jaederholm och 
Pearson ansåg sig med ingående matematiskt-statistiska metoder ha bevi-
sat att den Gaussiska normalfördelningskurvan också gällde för intelli-
gensgradernas fördelning.75 Normalkurva skulle komma att få ett kraftigt 
genomslag i diskussionen om begåvning varför det kan finnas skäl att ut-
veckla detta något. I en normalkurva befann sig, enligt Herman Sigvald, 50 
procent av eleverna i normalzonen. På vardera sidan om normalzonen 
fanns det en grupp på 22 procent. På ena sidan fanns de svagt begåvade, på 
den andra de högt begåvade. Till slut fanns det två ytterzoner med vardera 
tre procent för de synnerligen svagt begåvade och de synnerligen högt be-
gåvade.76 Jaederholm, Pearson, Siegvald med flera, ansåg också att det var 
möjligt att veta hur många det fanns i varje kategori, det som behövdes var 
en teknik för att hitta respektive elever. I och med Binets intelligenstestet 
kunde problemet med att hitta de svagt begåvade i stor utsträckning betrak-
tas som löst. Låt mig dröja lite vid de diskussionerna om testerna och deras 
utformning som fördes internationellt.   

                                                      
69 Jaederholm (1916) s 22, 27. 
70 Jaederholm I (1914) s 12, 101. 
71 Jaederholm II (1914) s 127. 
72 I en anmälan till tidskriften Psyke 1916 omtalades Jaederholms avhandling i positiva 

ordalag, Psyke (1916) s 86. 
73 Gadelius (1924) s 36.   
74 Jaederholm I (1914) s 4. 
75 Siegvald (1928a) s 41; Jaederholm I (1914) s 381. 
76 Se t ex Siegvald (1928a) s 41–42. För ett utvecklat resonemang om normalkurvan i tidi-

gare forskning, se t ex Gustavsson (1998) s 50–54. 
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Galton och normalkurvan 

Intelligence is as much an advantage to an animal as physical strength or 
any other natural gift, and therefore, out of two varieties of any race of 
animal who are equally endowed in other respects, the most intelligent va-
riety is sure to prevail in the battle of life.77 

En förgrundsgestalt för att sprida synen på människan som i många avse-
ende mätbar och beroende av arv var genetikern och statistikern Francis 
Galton (1822-1911). I förordet till den första upplagan av Herdeditary Ge-
nius, skrev Galton, att han inte var först med att hävda att förmågor var 
ärftliga, däremot var han först med att använda sig av statistiska metoder 
och att introducera lagen om avvikelse från medeltalet.78 På samma sätt 
som det gick att räkna ut medellängd för ett lands befolkning, ansåg Gal-
ton, att det var möjligt att räkna ut en genomsnittlig begåvning. Han för-
sökte göra det på olika sätt, bland annat genom att mäta skallens omfång 
och hjärnans storlek. Galton menade att lika mycket som den begåvade 
människan reste sig över medelmåttan, lika långt under befann sig idioten. 
Grundade på kvantifierade observationer, hävdade Galton, att många av 
människans förmågor var nedärvda och normalfördelade. Om man tog en 
befolknings genomsnitt vad gällde kroppsligt, moraliskt och intellektuellt 
skulle de som var över genomsnittet verka till fördel för rasen. De som var 
under genomsnittet skulle däremot verka degenererande.79  
 Galton använde, den av matematikern Carl Friedrich Gauss ursprungli-
gen skapade, normalfördelningskurvan och menade sig vara först med att 
visa att samma normalfördelning också gällde människans intelligens.80 
Han beklagade att vi ägnade oss mer åt plantor och djur än åt att välja 
lämpliga typer av människor. Galtons slutsats var att förbättrandet av de 
mänskliga begåvningarna till stor del, indirekt, var under vår kontroll.81 
 Galton gjorde olika kategoriseringar och beräknade exempelvis antalet 
idioter och imbecilla i England och Wales, men menade samtidigt att det 
fanns en mildare grad av efterblivenhet. Han avsåg då de som var för ef-
terblivna för att ta del av samhället, men som kunde göra enklare och 

                                                      
77 Galton (1892) s 325. 
78 Galton (1892) s vi. 
79 Galton (1892) ) s xxii, kap 2.  
80 Gauss använde normalkurvan för att beskriva fördelning av felresultat vid mätning av 

fysiska fenomen, Zaremba (1999) s 49. 
81 I förordet till den andra upplagan skrev han att det primära syftet var att undersöka hur, 

och i vilken omfattning, naturliga förmågor fördes vidare genom ärftlighet. Galton 
(1892) s x, xxvi–xxvii. Detsamma skrev Spencer, som frågade sig hur man kunde prata 
så mycket om djuruppfödning och djurs hälsa, men inte bry sig om barnens hälsa, 
Spencer (1890) s 176–180. 
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harmlösa sysslor hemma.82 Behoven av centralisering, kommunikation och 
kultur som samhällsförändringen förde med sig fordrade däremot, enligt 
Galton, mer hjärna och mental motståndskraft än vad genomsnittet av vår 
ras besatt.83 Det var alltså viktigt att få rätt man på rätt plats efter förmåga. 
Mot bakgrund av normalkurvan ansågs det också vara möjligt att veta hur 
många av människorna som kunde placeras i de olika kategorierna. Pro-
blemet för Galton var främst metoden för att mäta begåvning. 
 Som antytts var inte Galton ensam om att uppmärksamma dessa pro-
blem och inom den experimentella psykologin var intresset stort för intel-
ligensforskningen. Här sökte man finna de allmänna lagar som ansågs be-
härska själslivet.84 Den metod att mäta intelligens som skulle få det krafti-
gast genomslaget utformades av fransmannen Alfred Binet (1857-1911). 
Han byggde vidare på iden att det var möjligt att kvantifiera psykologiska 
fenomen.85 Tillsammans med en kollega grundade Binet år 1889 Frankri-
kes första laboratorium för fysiologisk psykologi vid Sorbonne. Binet drog 
slutsatsen att det inte räckte med att, som exempelvis Galton, undersöka 
intelligens genom sensoriska och motoriska mått. Intelligens var mer kom-
plext än så. Det var inte yttre förmågor som avgjorde vilken intelligens ett 
barn var i besittning av, utan dess inre förmågor. För att mäta det inre 
krävdes nya instrument. Binet fick i uppdrag av den franske utbildnings-
ministern att utveckla en vetenskaplig metod som tog bort godtyckligheten 
vid sorteringen av eleverna till rätt klass.86  

Binet och skapandet av intelligenstestet i Frankrike 
Förmåga och anlag skulle, hävdade Binet, peka ut barnens framtid och de 
borde varnas för att välja ett yrke eller levnadsväg som inte passade för 
dem. Om barnen hamnade på rätt plats i livet kunde många olyckliga lev-
nadsöden och missräkningar undvikas, det skulle, enligt Binet, finnas färre 
urspårade, missnöjda och revolutionära individer, och framförallt skulle 
dödligheten vara mindre.87 År 1905 hade Binet, tillsammans med kollegan 
Theophile Simon, utvecklat en metod för att fastställa ett barns mentala ål-
der i förhållande till dess kronologiska ålder. På så vis gick det, enligt Bi-
net, att få fram hur många år ett barn låg efter i sin mentala utveckling.88 
De barn som var minst tre år efter i sin intelligens borde placeras i sär-

                                                      
82 Galton (1892) s 21–22.  
83 Galton (1892) s 333. 
84 Siegvald (1928a) s 57–58. 
85 Gould (1983) s 70–71, 148. 
86 Henrysson (1988) s 1–3. 
87 Binet (1915–1916) s 53.  
88 Binet (1915–1916) s 279.  
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klass.89 Proven, som var åldersanpassade och stegrades i svårighetsgrad, 
ansågs mäta intelligens både snabbt och exakt.90 Inga barn skulle sorteras 
till specialklass på felaktiga grunder.91 Med andra ord skulle testet inte 
bara användas för att sortera ut eleverna från normalklasserna, utan också 
det omvända, från hjälpklasser till normalklasser.   
 En rationell uppdelning av skolbarnen måste grundas på barnens anlag, 
menade Binet. Genom klassificeringar av barns individuella anlag kunde 
de bästa begåvningsdiagnoserna göras. Han hävdade att det var bevisat att 
framgång i livet berodde på tre huvudsakliga faktorer. Dessa var hälsa, in-
telligens och karaktär, möjligen kunde han tänka sig förmögenhet som en 
fjärde faktor.92 En gynnsam förståndsutveckling borde eftersträvas, men 
också en moralisk utveckling. Även om intelligens hade med anlag att göra 
gick den till viss del att utveckla, om barnet fick en uppfostran som passa-
de dess förutsättningar.93 Binet menade att hemmen borde samarbeta med 
skolan inom båda dessa områden. Detta var hemmens plikt, men det för-
summades ofta, framförallt från de fattiga hemmen.94 Binet lyfte fram vil-
jan som en viktig egenskap och menade att fysisk styrka hade ett samband 
med viljan och att det vore dåraktigt att skilja en individs moraliska del 
från den fysiska. Det var vår moraliska energi som behärskade våra musk-
ler.95   
 Enligt Binet fanns det tre vetenskapligt grundade metoder för att identi-
fiera barn som borde placeras i specialundervisning. Den första metoden 
grundade sig på studiet av anatomiska och fysiologiska tecken på efterbli-
venhet. Den andra metoden tog sin utgångspunkt i pedagogiken, en be-
dömning av barnets allmänna kunskapsnivå. En tredje metod var den psy-
kologiska metoden, vilken innebar observationer och mätningar av barnets 
intelligens. Binet såg ingen tydlig uppdelning mellan de olika metoderna, 
utan de skulle samverka för att komma barnet till nytta. Intelligenstesten 
var ett instrument för diagnos som kompletterade pedagogiska och medi-
cinska bedömningar. Behovet av att fokusera på enskilda individer fram-
hölls, vilket uppfattades som något nytt.96 
 Det fanns, enligt Binet, skillnader i intelligens beroende på vilken soci-
al klass man tillhörde. De fattiga klasserna visade inte bara på en fysisk 
degeneration, utan de återföljdes dessutom av intellektuell och moralisk 

                                                      
89 Binet (1915–1916) s 35. 
90 Binet (1915–1916) s 122–124. 
91 Det hände ganska ofta att barn kom i olämplig klass, enligt Binet (1915–1916) s 101. 
92 Binet (1915–1916) s 15, 18, 24.  
93 Binet (1915–1916) s 138–139, 144. 
94 Binet (1915–1916) s 43.  
95 Viljan var som en inre brännpunkt, eller en medelpunkt för personligheten, Binet (1915–

1916) s 73. 
96 Binet (1915–1916) s 41. 
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degeneration. Detta ansåg han inte bara vara en teoretisk åskådning, utan 
obestridliga sakförhållanden.97 Det normala för dem som tillhörde arbetar-
klassen var att den abstrakta förmågan inte översteg en tolvårings nivå. 
Han antydde att intelligensen var bättre hos barn med rika föräldrar och att 
barn från landet gav mindre goda svar än de från stan. Denna skillnad be-
hövde inte enbart bero på arvet, enligt Binet, som menade att det därför var 
viktigt att tolka förutsättningarna och orsakerna till olika begåvningsgrader 
i miljön.98 
 Den idag välbekanta termen intelligenskvot – som ibland felaktigt har 
tillskrivits Binet – formulerades år 1912 av den tyske psykologen William 
Stern. Han kombinerade den mentala åldern med den kronologiska för att 
därigenom få fram intelligenskvoten.99 Användningen av IQ skulle ändå 
komma att följa Binets intentioner, nämligen att bedöma intelligens på ett 
individuellt plan. I förlängningen skulle det också bilda grunden för en 
bredare klassificering och rangordning av individer. Intelligenstesten skul-
le, enligt Binet, ske individuellt och muntligt för att kunna skilja ut de barn 
som inte var tillräckligt begåvade för normalklasserna. Testet fokuserade 
således på barnets aktuella nivå. Det första testet som Binet och Simon 
skapade 1905 fick inget större genomslag, det fick däremot de reviderade 
testen som kom 1908 och 1911.100  

England – att mäta en allmän ärftlig intelligens 
I England pågick en parallell utveckling med den i Frankrike. År 1904, 
året innan Binet utformat sitt första test, publicerade psykologen och statis-
tikern Charles Spearman (1863-1945) en artikel om ”Allmän intelligens, 
objektivt mätt och bestämd”. Spearman menade senare att Binets tester vi-
lade på, eller rättfärdigades av, hans teorier om att den allmänna intelligen-
sen kunde mätas i en enda enhet, det så kallade g. Den metod som Spear-
man använde var faktoranalysen och kan något förenklat beskrivas som ett 
försök att reducera ett komplicerat system till färre dimensioner. Spearman 
trodde att han hade identifierat en enhet som låg bakom all kognitiv för-
måga, vilken kunde uttryckas med en siffra och användas till att rangordna 
personer på en linjär skala av intellektuellt värde.101  

                                                      
97 Binet (1915–1916) s 64.  
98 Binet (1915–1916) s 130–135. 
99 Gould (1983) s 148–149. Den korrekta förkortningen av intelligenskvot på svenska torde 

vara IK, men IK och den engelska förkortningen IQ används ibland omväxlande på ett 
förvirrande sätt i det svenska materialet. För att undvika detta har jag valt att konse-
kvent skriva IQ.      

100 Henrysson (1988) s 4–7. 
101 Gould (1983) s 249, 255–256, 262, 265.  
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 Det centrala för denna reduktion var att olika faktorer ansågs korrelera 
med varandra. Statistikern, biometrikern och eugenikern, Karl Pearson 
(1857-1936), som tre år före Spearmans artikel utvecklat faktoranalysen, 
men inte använt den på psykologiska problem, förbättrade den så kallade 
korrelationskoefficienten. Korrelation uppskattar tendensen hos ett mått att 
variera i överensstämmelse med ett annat och kan vara positiv eller nega-
tiv. Ett exempel på en positiv korrelation kan exempelvis vara att både ar-
mar och ben blir längre hos ett barn som växer.102 Intelligens förmodades 
således kunna reduceras till en allmän faktor g, som korrelerade med ett 
barns ålder. Intelligens ansågs vidare korrelera med en rad olika saker i 
samhället som till exempel fattigdom. En av Pearsons slutsatser var därför 
att de fattiga måste förmås vilja ha färre barn.103    
 De efterblivna sågs som ett hot, dels som en källa till sociala problem, 
dels i form av en sämre kvalitet på befolkningen. Hur skulle de efterblivna 
barnen upptäckas, hur skulle de socialiseras och vad skulle man göra med 
dem när de inte längre var i skolan? En teknik för mätningar sågs som nöd-
vändig för att tidigt upptäcka de svagt begåvade.104 Intelligenstestning im-
porterades från Frankrike till England 1910.105 När tekniken väl fanns för 
att mäta den mentala statusen kom den att användas flitigt.106 År 1914 har 
beskrivits som ett genombrottsår för intelligensmätningar i England. Tre 
frågor var centrala i debatten om intelligenstesten: existerade det en allmän 
förmåga, kunde den mätas och var den ärftlig?107 Frågornas genomslag vi-
sas av att allmän intelligens, i mitten av 1920-talet, närmast blivit ett slag-
ord i England. Testningen hade en institutionell bas, en utvecklad teknisk 
litteratur och en omfattande publicitet.108  
 Ovan nämnde Spearman var inte så intresserad av intelligensens ärft-
lighet, vilket däremot hans efterträdare psykologen Cyril Burt (1983-1971) 
var. Burt hävdade att intelligensen var medfödd och menade att skillnader 
mellan samhällsklasser till stor del berodde på arv. Som en konsekvens av 
intelligensens ärftlighet var det, enligt Burt, som var ansvarig för testning-
en i alla Londons skolor, viktigt att leda eleverna till rätt yrke efter det att 
man hade identifierat styrkor och svagheter inom specifika områden.109 
Det diskuterades vilka som skulle mätas och när. Det utryckes en vilja att 
                                                      
102 Gould (1983) s 243–244. Galton, som myntade begreppet 1877 tog som ett exempel på 

en positiv korrelation förhållandet mellan en faders och en sons kroppslängd. 
103 Hacking (1990) s 22. 
104 Rose (1985) kap 4 särskilt s 93,101, 111.  
105 Henrysson (1988) s 7.  
106 Sutherland (1984) s 52–56. 
107 Sutherland (1984) s 128–130. 
108 Sutherland (1984) s 148.  
109 Burt var under lång tid anställd som psykolog åt länsstyrelsen i London med ansvar för 

att ge och tolka intelligenstest vid Londons skolor. Han efterträdde Sperman 1932 på 
den mest inflytelserika professuren i psykologi, Gould (1983) s 238–239, 275, 289.  
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testa och differentiera normala barn och ungdomar, i syfte att klassificera 
och göra urval för vidare utbildning. En viktig pådrivare för detta var 
Burt.110 Som ett led i denna strävan att testa alla skolbarn utvecklade Burt 
dessutom Binets individuellt anpassade test till ett grupptest.111 Burt fick 
ett stort inflytande över det engelska skolsystemet och över hur de olika 
urvalsprocesserna skulle gå till, processer som ofta förstärkte samhällets 
klasstruktur eftersom resultaten från intelligensmätningarna tenderade att 
följa social klass.112  
 I grunden fanns en föreställning om att en individs intelligens var kon-
stant, vilket betydde att det egentligen var onödigt att lägga resurser på 
barn som var mindre intelligenta. Efterbliven som barn betydde efterbliven 
som vuxen.113 Rätt utbildning betydde rätt barn i rätt klass efter begåvning, 
vilket framställdes som ett sätt att spara både på mänskliga och samhälleli-
ga resurser. Att blanda begåvade med obegåvade i samma klass ansågs 
göra det omöjligt att bedriva undervisning, ett system som alla inblandade 
parter förlorade på.114 I England användes intelligenstest främst vid den 
sortering av skolelever som skedde i och med övergången från lägre till 
högre skolformer, i USA blev användningen mer omfattande.  

Masstest i USA – vägen ut i samhället 
Intelligenstesten kom till USA med hjälp av psykologen Henry Herbert 
Goddard 1908. Han hade svårigheter att göra korrekta klassificeringar av 
barnen som ansågs efterblivna. En del barn gick, enligt Goddard, att känna 
igen på utseendet men långt ifrån alla. Det var framförallt de lätt efterbliv-
na barnen som var svåra att upptäcka och diagnostisera. En intuitiv, sub-
jektiv bedömning som metod för klassificeringen var enligt Goddard inte 
tillräcklig. I Binets intelligenstester såg han en lösning på de problem han 
dagligen brottades med. Testerna förmodades erbjuda ett nytt och mer ve-
tenskapligt och objektivt sätt att diagnostisera och klassificera efterbliv-
na.115 
 Efter några inledande test fick Goddard 1911-1912 tillträde till New 
Yorks skolsystem för att testa de elever som han önskade. Det innebar i 
praktiken att han fick tillgång till ett testunderlag på trekvarts miljoner ele-
ver. Snabbt drog Goddard slutsatsen att många barn hamnat i fel klass. 

                                                      
110 Sutherland (1984) s 151, 153; Gould (1983) s 295–299.  
111 Sutherland (1984) s 133.  
112 Gould (1983) s 296–299. 
113 Simon (1974) s 243. Vilket var en skillnad jämfört med Binet som ansåg att intelligen-

sen i viss mån kunde utvecklas, Binet (1915–1916) s 138–139.  
114 Wooldrige (1994) s 3, s 113, 134. 
115 Zenderland (2001) s 71–104, se särskilt s 79–80, 89–92.  
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Han ansåg också att det var möjligt att uttala sig om vilka elever som ald-
rig skulle kunna klara sig själva som vuxna. För New Yorks del innebar 
det, enligt Goddard, 15 000 individer. Resultaten väckte starka reaktioner 
och fick mycket kritik. Trots det började lärare vid skolorna att använda 
testen.116 Fortfarande i mitten av 1910-talet led intelligensmätningarna 
brist på stöd och utfördes i allt för stor utsträckning av amatörer.117 Detta 
skulle det snart bli ändring på. Testernas genomslag har beskrivits som ett 
utbildningskorståg som svepte över kontinenten.118   
 Genomslaget för intelligenstestning påverkade socialpolitiken genom 
att det ändrade utbildningspolitiken, psykologiska praktiker och relationen 
mellan dessa.119 Liksom kollegorna i flera europeiska länder fick Goddard 
en viktig roll som rådgivare i utbildningspolitiska frågor.120 Han ansåg att 
intelligenstestningen kunde appliceras på fler områden och att den därför 
borde föras ut i hela samhället. Det betraktades inte bara vara möjligt att 
mäta intelligens med metoden, utan det var också möjligt att mäta socialt 
ansvar. Exempelvis genom att fastställa graden av ansvar hos en brottsling 
och därmed vilken behandling som skulle vidtas.121 På Goddards uppdrag 
förkom också att nyanlända immigranters mentala status testades.122 
 I slutet av första världskriget kom de amerikanska intelligenstestarna att 
vända sin uppmärksamhet från diagnostiseringen av barn till att klassifice-
ra vuxna. Intelligensen ansågs ha stor betydelse för hur medborgaren för-
stod sina rättigheter och skyldigheter, med andra ord vital för demokratins 
överlevnad.123 Den internationellt kände intelligenstestaren Lewis M. 
Terman (1877-1956) och hans kollegor gjorde ett populärt test som de 
kopplade till Sterns IQ. Av detta skapade R. M. Yerks (1876-1956) ett 
flexibelt system som gjorde det lättare att testa fler människor på kortare 
tid. Yerkes testet blev aldrig lika använt som Termans, men Yerks test an-
vändes i armén för att få soldaterna på rätt plats. På ett par veckor 1917 
förvandlades Bintes muntliga och individuella test för skolbarn till ett 
masstest för vuxna. Denna masstestning bidrog till det kraftfulla genom-
slag som intelligensmätningarna fick i USA.124  
 Det fanns två olika intelligenstest i armén: Alfa och Beta. Alfa var till 
för de rekryter som kunde läsa och Beta, ett särskilt muntligt intelligens-

                                                      
116 Zenderland (2001) s 131–138. 
117 Gould (1983) s 194. 
118 Se t ex Tyack (1976) 207; Fass (1980) s 431–458; Zenderland (2001) s 223. 
119 Zenderland (2001) s 141–142.  
120 Zenderland (2001) s 116–119. 
121 Zenderland (2001) s 199, för ytterligare variationer i synen på testen se s 237–240, 

348–349. 
122 Gould (1983) s 165–168; Zenderland (2001) s 272–277.  
123 Zenderland (2001) s 262–263.  
124 Zenderland (2001) s 244, 281–285. 
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test, för dem som inte kunde läsa. Många afroamerikaner och nyanlända 
immigranter, som inte kunde läsa, fick av tidsmässiga och ekonomiska 
skäl ta Alfa-testet. Detta tillsammans med en rad andra administrativa pro-
blem ledde till vitt skilda resultat. Skillnaderna hos rekryterna sades bero 
på rasen. Testningen i armén bidrog till att skapa föreställningar, och un-
derstryka de som redan fanns, om att olika raser hade olika intelligensni-
vå.125 Resultat från intelligensmätningarna i armén fick betydelse för poli-
tiken i USA, framförallt i den stora immigrationsdebatten i början av 1900-
talet. Följden blev en lag 1921, vilken skärptes ytterligare 1924, som be-
gränsade immigrationen.126  
 När Goddard på 1920-talet förlorade det mesta av sitt inflytande, var 
det Terman som kom att ta över som den store intelligenstestaren i Ameri-
ka. Termans dominans ledde till att de normalt och gott begåvade började 
uppmärksammas allt mer, vilket egentligen tycks ha varit hans syfte.127 Så 
länge som intelligenstestarna sysslade med de fattiga, handikappade, ut-
länningar och kriminella kunde testen aldrig få något genomslag. För detta 
måste underlaget bli större.128 Enligt Terman borde alla barn testas för att 
sorteras till rätt plats i livet.129   

Begåvad och anpassningsbar – sammanfattande analys 
Under den period som här har beskrivets, det vill säga från 1700-talet till 
en bit in på 1900-talet, intog statsmakten en allt mer aktiv attityd gentemot 
befolkningen. Inom statistiken skapades olika kategorier som tillsammans 
med folkhälsokampanjer synliggjorde olika grupper i samhället. Inte sällan 
skrevs de olika kategorierna fram som riskgrupper, förknippade med speci-
fika sociala problem. Samtidigt som befolkningen ökade under hela 1800-
talet skapades nya teoribildningar som ledde till forskningsresultat som 
knöts fastare till politiken. Förhållandet mellan resurser, fattigdom, hälsa 
och befolkningsutveckling betonades. Det uttrycktes oro för att befolk-
ningen skulle försämras genom degeneration. Det var en rädsla som ledde 
till olika eugeniska insatser. Människor med goda anlag skulle hjälpas och 
de med dåliga anlag skulle hållas under uppsikt. Olika vetenskaper blev 
betydelsefulla för hur samhället skulle kartläggas och planeras.  

                                                      
125 För en utförligare skildring av intelligensmätningarna i armén, se Gould (1983) s 194–

237. Yerks intelligensprövningssystem bearbetades och översattes till svenska 1923 av 
kapten Hilding Algren (1923). 

126 Gould (1983) s 234–236, 287.  
127 Zanderland (2001) s 291–294, 345; se även Fass (1989) s 45. 
128 Brown (1992) s 108.  
129 Gould (1983) s 177. 
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 Myndigheternas aktiva hållning förde med sig att barnen uppmärk-
sammades, de som på sikt skulle förändra framtiden. Många familjer miss-
troddes, och barns hälsa och en riktig uppfostran blev i större utsträckning 
en angelägenhet för statsmakten. Det var en fostran som gällde både den 
fysiska och den mentala hälsan, men under början av 1900-talet var det 
den mentala hälsan som betonades. Det var framförallt den efterblivne som 
förmodades ha svårt att anpassa sig till samhällets förändrade krav och 
många gånger förklarades social problematik med bristande begåvning. 
Skolan blev platsen att förändra människors sociala och moraliska liv och 
nya professioner och experter skulle genomföra denna omdaning. Vi kan 
konstatera att i den nya barndomen och den nya normaliteten var begåv-
ning ett centralt inslag. Barndomen bar också med sig en värdering av den 
intellektuella förmågan att leva upp till samhällets krav. Och teknikerna 
fanns tillgängliga i det internationella vetenskapssamfundet.  
 Galtons normalkurva, liksom Binets metod för att mäta intelligens, fick 
av allt att döma ett kraftigt genomslag inom flera skolsystem i västvärlden. 
Det som diskuterades var hur skolan utifrån dessa kunskaper, främst nor-
malkurvan, bäst skulle organiseras. Uppdelning efter begåvning förde med 
sig nya kategoriseringar av skoleleverna. Begåvning blev på många sätt 
strukturerande för hur skolan skulle ordnas, men detta nya perspektiv var 
tvunget att förhållas till de traditionella systemen for sortering av eleverna. 
Frågan under början av 1900-talet var hur skolan skulle organiseras i för-
hållande till de krav som ställdes på att hjälpa de mindre begåvade barnen, 
samtidigt som de gott begåvade fick en utbildning där deras förmågor ut-
vecklades på ett optimalt sätt. Om detta handlar nästa kapitel. 
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KAPITEL 3 

En gemensam eller åtskild skola? 

Mot slutet av 1800-talet fanns en rad olika skolformer där olika samhälls-
klasser gick i skilda skolor. Tendensen var dock krav på enhet och integra-
tion. Denna förändringsprocess har i tidigare forskning, vilket avhandlades 
i inledningskapitlet, främst diskuterats i relation till social klass, kön och 
skillnader mellan stad och land. Här skall emellertid ett annat perspektiv 
framhållas. I det här kapitlet ska skolsystemets förändringar analyseras i 
relation till begåvning, hur intellektuell kapacitet synliggjordes och pro-
blematiserades i förhållande till det av Fridtjuv Berg föreslagna bottensko-
leprogrammet. Berg krävde inte endast en gemensam bottenskola för alla 
samhällsklasser utan också avskiljning av avvikarna till olika specialklas-
ser. 
 Bottenskoleprogrammet som Berg föreslog innebar, dels att samtliga 
elever skulle kunna gå från första klass till gymnasiet i en sammanhållen 
skola, dels att barn ur alla samhällsklasser skulle gå i samma skola. Pro-
grammet förutsatte en rad åtgärder för att kunna förverkligas. När idén om 
en sammanhållen skola skulle prövas i praktiken för alla samhällsklasser 
blev det tydligt att vissa barn borde avskiljas från den gemensamma sko-
lan. Det genomfördes med hänvisning till hur olika barnen var i fysiskt, 
psykiskt eller moraliskt hänseende. För att kunna förverkliga en gemensam 
skola krävdes homogena klasser.1 Det restes nya krav på att hitta verktyg 
för avskiljning.  
 Det här kapitlet beskriver de strukturer som skapades för att möta kra-
ven på, och förändringen mot, ett mer enhetligt skolsystem. Materialet som 
jag har använt är statliga offentliga utredningar om skolans organisation.2 I 

                                                      
1 Sandin (1995a) s 61–62; Sandin (1995b); se även Sundkvist (1994) s 45; Zetterqvist Nel-

son & Sandin (2005) s 5–8. 
2 Skolkommissionens betänkande I:1 Grunder för en ny läroverksorganisation: Undernå-

digt betänkande angivet den 28 april 1922, Stockholm; Kungliga skolöverstyrelsens ut-
låtande över skolkommissionens betänkande (SOU 1924:24); Utredning angående 
skolväsendets organisation verkställd av inom kungliga ecklesiastikdepartementet till-
kallade sakkunniga (SOU 1926:5); Betänkande med utredning och förslag angående 
åtgärder för särskild undervisning och utbildning av psykiskt efterblivna barn i barn- 
och ungdomsåren (SOU 1936:31); och Skolan i samhällets tjänst: Frågeställningar och 
problemläge (SOU 1944:20). 



64 

diverse skrifter och artiklar möter vi flera av de professionella som disku-
terade skolans organisering.3 Kapitlet börjar med Bergs förslag om en 
gemensam bottenskola vilket följs av en allmän beskrivning av skolans ut-
veckling. Sedan följer ett avsnitt om hur folkskolan differentierade i 
Stockholm och Göteborg.   

Den allmänna skolutvecklingen 
Sveriges första folkskolestadga tillkom 1842, men ställde inga höga krav 
på närvaro eller kunskap. Många barn undervisades i hemmen eller läste 
under kortare perioder i skolan. Någon större uppdelning av eleverna som 
fanns i folkskolan var det heller inte tal om, äldre och yngre, pojkar och 
flickor, begåvade och obegåvade delade som regel samma lärare och lo-
kal.4 I folkskolestadgan nämndes två sorters skolor: fasta och flyttande.5 
Det senare innebar att läraren flyttade runt till olika byar under delar av 
året. Önskemålet var dock att skolorna i möjligaste mån borde vara fasta. 
Vid sidan av dessa skolformer fanns också så kallade mindre skolor, som 
med tiden benämndes småskolor. I dessa skolor ställdes inga krav på for-
mellt utbildade lärare och var till för barn i avlägsna trakter som hade svårt 
att ta sig till skolor med seminarieutbildade lärare. Tanken var att småsko-
lan skulle vara till för de yngsta barnen och den egentliga folkskolan för de 
äldre. Många föräldrar nöjde sig emellertid med att skicka barnen till små-
skolan.6  
 I etapper formaliserades och normerades skolan. Klasserna delades upp 
allt mer efter ålder och gemensamma undervisningsplaner visade tydligare 
vilka kunskapsnormer som skulle gälla. År 1882 förnyades skollagen vil-
ket innebar att tvånget att gå i skola blev reellt för barnen mellan 7 och 14 
års ålder.7 Den gängse skolgången blev två år i småskolan och fyra eller 
fem år i folkskolan. Också barn som tidigare inte kommit i fråga för folk-
undervisningen fick nu tillgång till den. Beslut om obligatorisk undervis-
ningen för dövstumma togs exempelvis 1889 och för blinda 1896.8   
 I en mycket uppmärksammad skrift om Folkskola såsom bottenskola 
från 1883 drev, då folkskollärare, Fridtjuv Berg linjen att alla barn under 
                                                      
3 Förutom skribenter som Fritjuv Berg, kan nämnas folkskoleinspektörer som Frans von 

Schéele, Karl Nordlund, K. G. A. Nordlander och Bruno Lundgren, lärare som Siver 
Hallgren, Axel Hedfors, Vilhelm Helle, Theofil Nilsson, Rut Claesson, Tage Olsén och 
Karin Cardell, läkare som Torsten Ramer, genetikern Francis Galton och psykologerna 
Alfred Binet, Lewis M. Terman, Rudolf Anderberg och G. A. Jaederholm. 

4 Se t ex Sandin (2003a) s 223–224; Marklund (1985) s 73–74. 
5 SFS 1842 No 19 § 1. 
6 PM från SCB 1974:5 s 25–26. 
7 SFS 1882 No 8 § 35; Sandin (2003a) s 225. 
8 PM från SCB 1974:5 s 22, 29–30. 
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ett antal år skulle gå i en gemensam bottenskola. Först efter det borde ele-
verna gå vidare till särskilda riktningar, de flesta till praktiska sysselsätt-
ningar, andra till högre undervisningsanstalter.9 Undervisningsväsendet 
var, enligt Berg, i otillfredsställande skick. Att samhället skulle bekosta en 
högre bildning för de rikas barn medan de fattiga avvisades var fel. Av det-
ta drog Berg två slutsatser: För det första menade han att utan samliv fanns 
ingen samkänsla, så länge barnen gick i olika skolsystem skulle ömsesidig 
misstro råda. För det andra dödades samkänslan om inte undervisningsvä-
sendet beaktade individualiteten, att inpassa individen på fel plats var att 
göra denne olycklig.10 Berg hävdade att ett uppfostringsväsen som före 
övergången mellan barn och ungdom tvingade den enskilde att välja mel-
lan att studera och inte studera var byggd på en naturvidrig grund och skul-
le få naturvidriga följder. Vidare menade Berg att:  

Ett samhälle, som genom ståndsuppfostran håller oförmågorna inom de 
styrande klasserna uppe genom att hålla förmågorna i de styrda nere, det 
dömer sig självt till söndring och upplösning. […] I vår tid äro dock detta 
uppfostringsväsendes dagar räknade. För varje vaken iakttagare är klart, att 
folkskolan småningom växer ut och bliva en för alla gemensam bottensko-
la. Vårt folks lugna och lyckliga utveckling hänger på, att medvetandet 
härom blir allmänt och visar sig i kraftig handling. 11 

Berg menade dock att en gemensam bottenskola fordrade att de moraliskt 
och intellektuellt abnorma barnen avskiljde och gavs en undervisning som 
passade dem.12 Berg var inte ensam om denna uppfattning. Malmös folk-
skoleinspektör A. O. Stenkula hade i en skrift 1879 hävdat att det var nöd-
vändigt för folkskolan – som var tvungen att ta emot alla elever – att få av-
skilja de vanartiga och intellektuellt undermåliga. Särskilt angelägen var 
denna avskiljning, enligt Stenkula, i städerna.13 Det var, enligt Berg, bety-
delsefullt att de vanartiga och brottsliga eleverna avskiljdes från folkskolan 
för att en bottenskola skulle kunna förverkligas. Inga föräldrar skulle be-
höva skicka sina barn till en skola där de riskerade att utsättas för menligt 
inflytande.14 Mot slutet av 1800-talet inrättas en rad olika anstalter – med 
namn som uppfostringsanstalt, skyddshem, avsöndringsskola och skolkar-
hem – som dessa avvikande barn kunde placeras i.15 År 1896 väckte Berg 
en motion i riksdagen som utmynnade i 1902 års lag om uppfostran åt van-

                                                      
9 Berg (1992) s 14.  
10 Berg (1992) s 59–61. 
11 Berg (1911–1928) Häfte 55 s 16.  
12 Bröms (1964) s 299. 
13 Sandin (1995b).  
14 Nordström (1968) s 152; Sundkvist (1994) s 44. 
15 Bröms (1964) s 152; Sundkvist (1994) s 41, 69–71. 
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artade och i sedligt avseende försummade barn.16 Redan tidigare hade det 
alltså varit möjligt för folkskolan att skilja vanartiga och sedligt försum-
made barn från föräldrarna, men i och med lagen 1902 ökade befogenhe-
terna för kommunerna och skolans representanter.17 Under den senare de-
len av 1800-talet började också hem och anstalter för sinnesslöa att öpp-
nas. De sinnesslöa ansågs inte ha förstånd nog för att klara av folkskolan. 
Rörelsen i skolsystemet var mot integration och sammanhållning, men vis-
sa grupper borde skiljas ut helt. Gränserna mellan de ovan beskrivna kate-
gorierna var inte alltid självklara och det var möjligt att betraktas som både 
vanartig och sinnesslö.18  
 Bergs förslag om en gemensam bottenskola mötte kraftigt motstånd 
från konservativt och kyrkligt håll.19 På sikt genomfördes dock en del för-
ändringar. En väg från folkskolan till läroverken öppnades 1894. Då med-
delades att läroverkets första klass skulle bygga på folkskolans tredje klass. 
Ytterligare en väg öppnades 1909 i och med att de kommunala mellansko-
lorna, som var en påbyggnadsform till folkskolan och gav samma kompe-
tens som realskolan, inrättades.20 Samtidigt skickades allt färre barn till 
privat undervisning. Det var dyrt för den framväxande medelklassen att 
skicka sina barn till privat undervisning och intresset för att sända barnen 
till den offentliga skolan ökade, men det ställde också andra krav på un-
dervisningens kvalité.21 Folkundervisningskommittén av 1906 hade till 
uppgift att föreslå lämpliga åtgärder för en förbättring av folkundervis-
ningen. Den tillsattes och leddes under långa perioder av dåvarande eckle-
siastikminister Fridtjuv Berg. År 1914 levererade kommittén sitt betänkan-
de som behandlade folkskolan. Detta år fick folkskoleundervisningen ett 
eget ämbetsverk på central nivå, folkskolöverstyrelsen. Ur en samman-
slagning av folkskolöverstyrelsen och läroverköverstyrelsen uppstod sedan 
skolöverstyrelsen 1920, vilket var den myndighet som på central nivå skul-
le ansvara för skolans reformering enligt politiska beslut.22 
 Ett förslag från folkundervisningskommittén var att kristendomsunder-
visningen skulle skäras ner och i stället betonades att skolan skulle ge so-
cial fostran och medborgerlig bildning.23 År 1918 blev fortsättningsskolan 
obligatorisk för de elever som inte gick vidare till högre skolor efter folk-
                                                      
16 Bröms (1964) s 299. 
17 En viktig konsekvens av lagen var också att olika grupper av barn och ungdomar sär-

skildes och fick ett differentierat omhändertagande. De föräldralösa eller försummade 
barnen skulle till barnhem, de vanartiga till skyddshem och de som begått brott skulle 
till uppfostringsanstalt, Qvarsell (1996) s 36. 

18 Areschoug (2000) s 51–58. Gränsdragningsproblematiken kommer att utvecklas nedan. 
19 Nordström (1968) s 105–106. 
20 Marklund (1980) s 32; Florin & Johansson (1993) s 83–86. 
21 Sandin (1995a) s 60–61; Sandin (2003a) s 227. 
22 Marklund (1980) s 19. 
23 Rappe(1973) s 6, 25–31; Englund (1986) s 130, 135, 239–241.  
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skolan. Fortsättningsskolan hade två huvudformer, en allmän och en yr-
kesbestämd. För elever som hade genomgått ofullständig folkskola, så kal-
lade paragraf 48-elever, fanns det en undantagsform som kallades ersätt-
ningsskola.24 
 Från att i huvudsak ha varit en privat och kyrklig-kommunal angelä-
genhet kom folkundervisningen och barnens fostran att bli en angelägenhet 
för statsmakten. Vägen dit gick via folkskoleinspektionen, statsbidragsvill-
koren, folkskolestadgarna, normalplanerna och lärarutbildningen. Tillsät-
tandet av 1906 års folkundervisningskommitté markerade att staten ville ta 
ett helhetsgrep över folkundervisningen.25 Tendensen var att beslutande-
rätten över folkskolan centraliserades samtidigt som den innehållsmässigt 
gick från en kyrkligt och religiöst dominerad skola till en allt mer sekulari-
serad skola. Dessa processer tog tid och skedde inte utan motstånd, men 
riktningen var entydig.26 Än tydligare blev centraliseringen år 1918, då en 
skolkommission tillsattes. Tre saker skulle vara vägledande i arbetet: att 
skolväsendet i organisatoriskt hänseende skulle vara sammanhängande, att 
staten skulle ta sig an flickornas utbildning i samma utsträckning som poj-
karnas och att gymnasiet skulle reformeras.27 Kommissionen lade fram ett 
betänkande 1922 som innehöll förslag om att folkskolan skulle vara en 
sexårig grundläggande utbildning för alla.28 
 Den stora frågan i svensk utbildningspolitik var om demokratins skol-
program kunde realiseras inom en odifferentierad grundläggande skola. Å 
ena sidan framfördes argument att differentiering var önskvärd i ett demo-
kratiskt skolsystem, demokrati likställdes i det fallet med en individuellt 
anpassad undervisning efter begåvning. Å andra sidan framfördes argu-
ment mot differentiering eftersom detta inte skulle vara förenligt med ett 
demokratiskt skolsystem, där likställdes demokrati med en gemensam fost-
ran och den sociala samvaron betonades.29 
 Ett argument för en differentierad skola, som framfördes 1914 av folk-
skoleinspektör Karl Nordlund, var att utbildningssystemet inte enbart kun-
de bestämmas utifrån demokratins ide, utan måste beakta även de psykolo-
gisk-pedagogiska faktorerna. Han uttryckte en rädsla för att ett allt för 
långt drivet demokratiskt program skulle medföra att den högre bildningen 
tillplattades och därmed verkade kulturfientlig. Det var ett ofrånkomligt 
faktum, hävdade inspektören, att den allmänna folkskolan inte kunde pres-
tera samma resultat som en skola som var inriktad mot att förbereda för 

                                                      
24 SFS 1918 No 1001 § 1, § 54; Marklund (1980) s 9–10. Jag återkommer till paragraf 48. 
25 Florin (1987) s 100–104; Sjöberg (1996) s 12–13; Marklund (1980) s 19–20, 37.  
26 Sjöberg (1986) s 16; se även Marklund (1980) s 98. 
27 SK 1:1922 s xiv–xv. 
28 Isling (1973) s 51–52; Herrström (1966) s 41–42. 
29 Differentiering ska här förstås i termer av uppdelning av elever efter föreställningen om 

begåvning.      
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högre skolformer. Kunskapsstoffet var så omfattande att han inte såg det 
som möjligt att vänta med differentieringen, den högre utbildningens tidiga 
målmedvetet inriktade undervisningsplan måste påbörjas tidigt.30 En en-
hetsskola var, menade Nordlund, möjlig enbart om det inom ramen för den 
gavs möjlighet för de skilda anlagen att få särskild anpassad utbildning.31  
 Skolkommissionen av 1918 åberopade i ett betänkande 1922 psykolo-
giskt viktiga sakförhållande, det vill säga att elever från olika sociala grup-
per hade olika förutsättningar för bildning. Kommissionen menade dock 
att det inte generellt gick att säga att hemmens sociala och ekonomiska 
villkor korresponderade med elevernas förmåga. Medlemmarna i kommis-
sionen menade att de individuella anlagen var betydligt viktigare än upp-
växtmiljön. Av det skälet skulle parallellskolesystemets bevarande inte 
tillmätas för stor betydelse. Däremot såg sig kommissionen nödgad att er-
känna att den allt starkare blandningen av begåvade och mindre begåvade 
elever i folkskolan var ett problem eftersom den verkade hämmande på 
undervisningen.32 Det var därför viktigt att en gemensam skola anordnades 
så att teoretiskt obegåvade och ekonomiskt välsituerade byttes ut mot fatti-
ga och begåvade. Det var, menade kommissionen, de individuella anlagen 
som i första hand skulle få fälla avgörande. Det allmänna skulle i möjligas-
te mån ordna för att rätt man fick tillfälle att inta rätt plats i samhället.33 
 I ett utlåtande över skolkommissionens betänkande 1924 av Skolöver-
styrelsen hette det att skolan inte bara skulle arbeta med att förmedla kun-
skap och en intellektuell utbildning utan:  

Det moderna kulturlivet med dess komplicerade förhållanden, dess upp-
drivna tempo och dess mångahanda lockelser och i all synnerhet livet i de 
större städerna ställer alltjämt ökade krav på individens karaktärsstyrka och 
handlingskraft. Samtidigt ha arbetslivets nya former och samhällsförhål-
landena i övrigt bidragit till att göra hemmen allt mindre skickade för de 
rent uppfostrande uppgifter, som av ålder ansetts framförallt dem höra till. 
Det är naturligt, att den frågan gör sig alltmer gällande, i vad mån skolan 
bidrager och förmår bidraga till de ungas fostran och utbildning i nu berör-
da avseende.34 

Förändringarna i samhället medförde att skolan fick en annan uppgift. I ut-
låtandet poängterades nu, att röster hade höjts för att skolans skyldigheter 
och mål skulle genomgå en radikal förändring. I den skulle en allsidig och 
djupgående personlighetsutveckling vara skolan huvudsakliga mål.35  
                                                      
30 Nordlund (1914) s 195–198. 
31 Nordlund (1914) s 203. 
32 SK 1:1922 s 37–39. 
33 SK 1:1922 s 74. 
34 SOU 1924:24 s 12. 
35 SOU 1924:24 s 12. 
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 Det var särskilt de elever som ansågs svagt begåvade som uppmärk-
sammades av Skolöverstyrelsen, men också de som var gott begåvade iakt-
togs. Frågan om de bättre begåvade hade diskuterats redan före första 
världskriget, men fick under 1920-talet förnyad aktualitet eftersom det 
hade blivit skolans huvudsyfte att bereda en ”fri väg för alla dugliga”.36 
Skolöverstyrelsen skrev att den starka demokratiseringen som landet ge-
nomgått under de senaste åren förde med sig krav på en omgestaltning av 
skolväsendet. Den makt och det inflytande som hade kommit folket till del 
måste utövas med insikt och ansvar. I formandet av denna insikt och an-
svar hade skolan en viktig roll. Skolöverstyrelsen ansåg dock att det var 
omöjligt att alla skulle få samma bildning eftersom samhällsuppgifterna 
var allt för skiftande för detta. Däremot borde alla få ett visst mått av med-
borgerlig bildning. Detta inte minst med tanke på samhällets demokratise-
ring, då skolans utveckling så mycket mer berodde på allmänhetens me-
ning.37 
 I linje med det ovanstående resonerade också de sakkunniga från 1926 
om det svenska skolväsendets organisation. De menade att det fanns en 
klar risk att de verkligt studiebegåvade skulle bli försummade i en gemen-
sam bottenskola. Två förslag angavs: det ena var linjeindelning inom folk-
skolan där de studiebegåvade skulle gå för sig, det andra var möjligheten 
för de begåvade att hoppa över en klass i folkskolan. De sakkunniga var 
inte odelat positiva till något av förslagen. Ur undervisningssynpunkt fanns 
det lite att invända mot en linjedelning, men ur uppfostringssynpunkt var 
hållningen mer ambivalent. Å ena sidan var det förenat med stor moralisk 
vånda att avskilja elever till särskilda geniklasser, eftersom dessa lätt fick 
för höga tankar om sig själva. Å andra sidan fanns det, från pedagogiskt 
håll, synpunkter på vilka vådor de begåvade fick uppleva i vanliga klasser. 
Samtidigt som bottenskolan sågs som en förutsättning för att ta vara på de 
fattiga men begåvade barnen, fanns en påtaglig rädsla för att de bättre be-
gåvade skulle bli förstörda av en gemensam bottenskola. Förstörda av att 
de mötte för lite motstånd och därigenom utvecklade ”tröghet, lättja och 
skolleda”.38 De sakkunniga var mest tveksamma till differentiering på 
grund av de sociala skälen. De frågade sig om inte hela den sociala fostran 
gick förlorad om man delade upp eleverna i olika linjer från början?39  
 Före detta folkskoleinspektör von Schéele var mer skeptisk till en 
gemensam skola och menade att problemet var att: 

De för ämnet bäst begåvade lärjungarna hållas tillbaka och få ej göra så 
snabba framsteg som de under gynnsammare förhållanden skulle vara mäk-

                                                      
36 SOU 1924:24 s 12–13.  
37 SOU 1924:24 s 17; se även Lilius (1926b) s 5. 
38 SOU 1926:5 s 406 
39 SOU 1926:5 s 402–409. 
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tiga. De svagaste lärjungarna kunna trots lärarens alla bemödanden ej fullt 
följa klassens framsteg. Och ej ens medelmåttorna, för vilka pensum och 
undervisningssättet äro särskilt tillrättalagda, undgå att något hållas tillbaka 
genom de hänsyn, som läraren måste taga till klassens ännu svagare ele-
ment.40 

Schéele ansåg inte att det var möjligt, med tanke på hur olika begåvningar-
na såg ut, att undervisa alla barn i samma klass. Enligt Schéele förlorade 
alla elever på att inte gå i klasser som var uppdelade efter begåvning. Frå-
gan om differentiering var viktig i ljuset av debatten om bottenskolan. Att 
en differentiering var nödvändig var en gängse uppfattning, däremot fanns 
det betydande meningsskiljaktigheter om hur och när detta skulle ske. 

Differentiering inom folkskolan 
En gemensam bottenskola medförde att skolan i organisatorisk mening 
blev mer enhetlig. Den fråga som präglade den svenska skolan under in-
ledningen av 1900-talet var huruvida differentieringen med syftning på be-
gåvning skulle ske genom ett upprätthållande av det parallella skolsyste-
met eller om differentiering skulle ske inom en gemensam bottenskola. 
Svaret blev, genom 1927 års skolreform, både och. Det parallella skolsy-
stemet kvarstod, samtidigt som folkskolan delvis hade olika klasser uppde-
lade efter begåvning. För tillfället lämnar jag övergången mellan folksko-
lan och högre skolor och vänder mig till den uppdelning som genomfördes 
inom folkskolan för att skapa begåvningshomogena klasser. Genom denna 
uppdelning förmodades pedagogiken kunna anpassas efter varje barns in-
dividuella förutsättningar.  
 Att dela upp eleverna i klasser efter begåvning sågs framförallt som 
nödvändigt i städerna. Exempel kommer att hämtas från Stockholm och 
Göteborg som vid sidan av normalklasser inrättade hjälpklasser och, något 
senare, svagklasser. I landsortskolorna läste eleverna som regel i olika B-
former, vilket innebar att en lärare undervisade två eller fler klasser samti-
digt. I städerna dominerade undervisning i A-form, det vill säga att en lära-
re undervisade en årskurs.41 År 1920 läste nästan alla barn i städerna i A-
form, medan motsvarande andel på landsbygden var en knapp femtedel. På 
landsbygden var också halvtidsläsande folkskolor och mindre folkskolor 
ett mer akut problem att komma till rätta med än differentieringen.42  

                                                      
40 Schéele (1926) s 28. 
41 PM från SCB 1974:5 s 26–27. Landsortsskolornas B-former ska således inte blandas 

ihop med stadens B-klasser. 
42 SK 1:1922 s 44–53. 
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 Enligt folkskolestadgan 1842 fanns det möjlighet att, på grund av fat-
tigdom eller brist på erforderlig fattningsförmåga, sluta folkskolan i förtid.  
Det krävdes dock en så kallad minimikurs.43 På sikt förde det med sig att 
folkskolan kom att delas i två linjer: en minimikurs och en fullständig lin-
je. Mot slutet av 1800-talet ökade antalet elever som avgick efter folksko-
lans minimikurs, eller paragraf 48 som det kallades i stadgan. Från konser-
vativt håll beskrevs minimikursen med gillande eftersom de menade att 
skolläxor berövade fattiga föräldrar såväl som deras barn tillfälle att arbeta 
praktiskt. Fridtjuv Berg, och flera folkskollärare med honom, menade där-
emot att minimikursen hade fyllt sin funktion, men att den mist allt sitt be-
rättigande i och med att de moraliskt och intellektuellt abnorma barnen av-
skiljdes. En linjedelning inom folkskolan riskerade, enligt Berg, att öde-
lägga tanken på en bottenskola och istället skapa A- och B-barn.44  
 Att skolan riskerade att delas i ett A- och B-lag var ett argument som 
användes när differentieringsfrågan återkom under början av 1900-talet. 
Debatten blev särskilt intensiv 1904–1905 när differentieringen diskutera-
des i relation till Mannheimsystemet, som var en skolorganisation som till-
lämpades i den tyska staden Mannheim. Systemet innebar ett försök att ra-
tionalisera undervisningen genom att eleverna delades upp i ett antal klas-
ser efter begåvning. Denna form av differentiering diskuterades i flera län-
der, också i Sverige och då i första hand som medel mot den allt mer tillta-
gande kvarsittningen.45  
 I tidigare forskning har Rolf Helldin påpekat att Fritjuv Berg, som var 
en stark förespråkare för en gemensam bottenskola, inte hade något att in-
vända mot att ”de andesvaga”, de ”vanartade” och de intellektuellt och 
moraliskt ”abnorma” barnen avskiljdes till särskilda klasser.46 Berg oppo-
nerade sig inte mot linjedelning som sådan, men var tveksam till de så kal-
lade repetitionsklasserna eller svagklasser som de ofta kom att kallas i Sve-
rige. Dessa klasser var kännetecknande för Mannheimsystemet och kan 
beskrivas som en nivå mellan normalklasserna och hjälpklasserna. Berg 
misstänkte att repetitionsklasserna fick ta emot normalt begåvade barn på 
grund av sociala skäl och fattigdomsskäl.47  
 Karl-Georg Ahlström menar att Sveriges Allmänna Folkskollärarföre-
nings (SAF) intresse för hjälpklasser och Mannheimsystemet också måste 
sättas i relation till förbundets strävan att skapa bättre villkor för lärarna. 
SAF, och dess språkrör, Svensk Lärartidning med dess ledarskribent Frid-
tjuv Berg, var i allt väsentligt mot svagklasser under början av 1900-talet. I 

                                                      
43 SFS 1842 No 19 § 7. 
44 Bröms (1964) s 293–300. 
45 Nordström (1968) s 311–333, se särskilt s 311–314 för en genomgång av Mannheimsy-

stemet. 
46 Helldin (1997) s 117. 
47 Helldin (1997) s 118. 
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folkskollärarnas professionaliseringssträvanden för att få en ökad status 
och prestige sågs det, enligt Ahlström, som vikigt att de höll ihop. Om or-
ganisation för de svagt begåvade blev för stor kunde detta innebära att kå-
ren klövs i två delar där lågstatusgruppen befarades bli den största.48 Un-
der 1904-1905 startades heller inga repetitionsklasser, däremot började 
hjälpklasser inrättas. 

Hjälpklasser 
I och med en ny folkskolestadga 1897 skärptes kraven på deltagandet vid 
undervisningen. Det innebar att det var svårare att lämna skolan enligt pa-
ragraf 48. Paragraf 48 delades samtidigt upp i två mer distinkta moment, 
fattigdom och bristande fattningsförmåga.49 Fattigdom blev ett mindre gil-
tig skäl att sluta skolan i förtid, däremot fick bristande begåvning en större 
uppmärksamhet. Det var de senare eleverna som skulle särbehandlas. År 
1913 skrevs ett tillägg till 1897 års folkskedstadga som klargjorde att reg-
lemente för skoldistriktet också kunde omfatta bestämmelser för ”hjälpun-
dervisning för svagt begåvade barn, där sådan är anordnad”. I och med 
1921 års folkskolestadga kan hjälpundervisningen anses som officiellt 
godtagen undervisningsform i folkskolan. Alldeles oavsett vilka kunskaper 
som eleven inhämtat fick denne lämna skolan tidigast det kalenderår som 
denne fyllde tretton.50  
 Hjälpskolans tillkomst hade delvis sin grund i att allt fler barn kom till 
skolan. Det uttalades ett behov av ett mellanting mellan folkskolans nor-
malklasser och sinnesslöanstalter. Hjälpskolan sågs som ett led i att göra 
undervisningen individuellt anpassad för dem som hade svag begåvning. 
År 1905 inrättades den första hjälpklassen i Stockholm och året efter i Gö-
teborg, sedan följde flera städer efter i rask takt.51 Det var en utveckling 
som bejakades av skolkommissionen som menade att det var viktigt att de 
efterblivna barnen fick en rationell undervisning, särskilt om folkskolan 
skulle fungera som en bottenskola.52 Hjälpskolan expanderade kraftigt och 
genomgick en rad förändringar från 1910-talet till slutet av 1950-talet. 
Några exempel kan nämnas: År 1907 fanns det 266 barn i hjälpklasser i 
hela Sverige. År 1932 fanns 3 454 elever i hjälpklasserna. På flera orter ut-

                                                      
48 Ahlström, Emanuelsson & Wallin (1986) s 34–35.  
49 SFS 1897 No 108. 
50 SFS 1921 No 604 § 10, § 35; Nordström (1968) s 85–87. Det skulle dock dröja till år 

1936 innan formuleringen om fattigdom togs bort, SFS 1936 No 305 § 48. Först 1955 
avskaffades paragraf 48-intyget helt och hållet, Ahlström, Emanuelsson & Wallin 
(1986) s 24, 32. 

51 I Norrköping fanns det visserligen en hjälpklass 1879, vilket länge var den enda i landet, 
SOU 1936:31 s 14. 

52 SK 1:1922: s 40. 



73 

gjorde de hjälpklassmässiga barnen 1,5-2,5 procent av de skolpliktiga bar-
nen.53 Antalet hjälpklasser växte och år 1946 var antalet elever 4 500, tre 
år senare var 8 114.54 Ökningen fortsatte under hela 1950-talet och höst-
terminen 1959 var antalet elever i hjälpklasserna 23 385.55  
 I mitten av 1910-talet menade inspektören för undervisningen vid sin-
nesslöanstalterna, Nils Lundahl, att hjälpundervisningen framförallt var 
avsedd för de barn som omnämndes i folkskolestadgans paragraf 48. Han 
syftade då på de elever som saknade nödvändig fattningsförmåga.56 Folk-
skoleinspektör K. G. A. Nordlander menade att såväl pedagoger, psykolo-
ger som psykiatriker var överens om att det var lämpligt med särskilda 
klasser för de elever i folkskolan som var pedagogiskt eller medicinskt ef-
terblivna, de som inte kunde tillägna sig kunskapsmåtten i normalskolan. 
Nordlander skrev att syftet med hjälpklasser var att hjälpa lärjungarna att 
bli nyttiga och lyckliga människor.57  
  Undervisningen i hjälpklasserna skulle, enligt G. A. Jaederholm, en-
dast delvis vara olik den i normalklasser. Eftersom barnen var att betrakta 
som intellektuellt efterblivna skulle tempot i dessa klasser vara långsam-
mare. Men det var inte bara begåvning som borde diskuteras, enligt Jae-
derholm. Han förvånade sig över att ingen hade berört hjälpklasserna i mo-
raliskt hänseende. I intellektuellt avseende var det utan tvivel en fördel att 
komma till hjälpklass, men hur förhöll det sig med den moraliska och yttre 
hyfsningen? Detta sagt mot bakgrund av att de barn som hamnade i hjälp-
klass kunde påverka varandra i dålig riktning. Moralisk svaghet liksom in-
tellektuell måste därför tas upp till verklig granskning, menade Jaeder-
holm.58 
 Skolan fick en allt tydligare roll i samhället under 1900-talets första 
hälft. Skolan hade, som generaldirektören för skolan utryckte det 1926, 
blivit samhällets första medhjälperska. Det demokratiska samhället krävde 
en mer individualiserad undervisning. Ett uttryck för denna strävan var, 
enligt generaldirektören, hjälpskolan.59 I linje med detta uttalade sig Soci-
alstyrelsen i en skrivelse 1940. De menade att ett av skolans mål i allmän-
het och hjälpklassernas i synnerhet var att avstyra missanpassning. Syftet 
var att få en god karaktärsutveckling på eleverna. Socialstyrelsen skrev att 
det var av största vikt:  

                                                      
53 Claesson (1934) s 53.  
54 Hjälpskolan (1949) ”Rapport över svenska hjälpskolans utveckling och svenska hjälps-

koleförbundets verksamhet år 1946–1949”, s 71. 
55 PM från SCB 1974:5, tabell 4.3. 
56 Lundahl (1915) s 85. 
57 Nordlander (1918) s 22, 24–25.  
58 Jaederholm (1915) s 94–96.  
59 Vid öppnandet av hjälpskolekursen i Stockholm 1926 höll generaldirektör Bergquist 

(1926) s 48–49, inledningsanförandet. 



74 

…att rationella anordningar komma till stånd för att redan under skolstadiet 
komma på spåren sådana omständigheter i barnens biologiska utrustning 
och miljö, som utgöra en fara för en asocial utveckling. Detta är nämligen 
en av huvudvägarna till en verklig profylax mot social urspårning av vuxna 
individer.60  

Samtidigt som fokus allt mer kom att sättas på individen, skulle barnen i 
skolan få lära sig att sätta det allmänna före det individuella. Skolan be-
dömdes kunna uppfostra, sortera, hjälpa och vägleda den uppväxande ge-
nerationen. Det hängde på barnens anpassningsförmåga om de skulle bli 
lyckliga och harmoniska.61 Skolan skulle, som ett betänkande till 1940 års 
skolutredning uttryckte det, stå i samhällets tjänst.62  
 Det framhölls att det måste vara ett demokratiskt krav att varje barn 
skulle få en undervisning som var anpassad efter dess behov och förutsätt-
ningar.63 En folkskollärarinna gjorde gällande att i en demokratisk stat, där 
man baserade samhällsutvecklingen på den enskilde medborgarens omdö-
me och medansvarighet i folkstyrelsen, var man inte betjänt av att tusentals 
medborgare fick en så dålig skolunderbyggnad att det gränsade till analfa-
betism. Hon menade också att det som behövdes var först och främst upp-
lysning om hjälpklassundervisningens nödvändighet och om vilka risker 
det innebar för samhället att fortsätta försumma hjälpklasserna. Ytterst blir 
det, hävdade hon, samhället som får betala kostnaderna i form av ökade 
utgifter för understödstagare och brottslingar.64   
 De elever som hamnade i hjälpklass var de som tidigare hade avgått en-
ligt paragraf 48 eller minimikursen, men från och med 1921 var det inte 
längre möjligt att lämna skolan i förtid. De elever som avgick enligt para-
graf 48 på landsbygden, kunde exempelvis vara från mindre folkskolor el-
ler halvtidsläsande, som inte hade inhämtat tillräckligt med kunskap. I stä-
derna var det i huvudsak hjälpklasseleverna som avgick enligt paragraf 48. 
Hjälpklassen blev ett sätt att ta hand om de elever som inte klarade folk-
skolans krav. Att ge dessa elever en särskild undervisning ansågs demokra-
tiskt riktigt och ett effektivt sätt att förebygga asociala tendenser. Fridtjuv 
Berg hade inget att invända mot hjälpklasserna, men var emot övrig diffe-
rentiering. Hjälpklasser fick ett snabbt genomslag i Sverige, men för övrig 
uppdelning med hänseende till begåvning var mottagandet från flera lärare 
och skolpolitiker ljumt, i början av seklet. I början av 1900-talet bromsade 
Berg och hans gelikar förslagen på en långt driven differentiering, men 

                                                      
60 Sociala Meddelanden 1940 s 806. 
61 Se t ex Kinberg (1940) s 209; Ramer (1941) s 5. 
62 SOU 1944:20. 
63 Hallgren (1945b) nr 49 s 25. 
64 Cardell (1945) nr 49 s 20.  
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under 1920-talet kom ytterligare differentiering att genomföras av dem 
som ansågs mindre begåvade. 

B-, extra- och svagklasser 
I vissa skoldistrikt gjordes försök med B-, extra och svagklasser.65 Dessa 
klasser fanns i mitten av 1920-talet framförallt i större städerna som 
Stockholm, Göteborg, Malmö, Västerås, Hälsingborg och Södertälje.66 
Hur de olika klasserna organiserades och vilket mottagande de fick skifta-
de beroende på ort. I begåvningshänseende stod dessa klasser på gränsen 
mellan skolans normalklasser och hjälpklasser.67 I grova drag kan 1920-
talet beskrivas som det decennium då svagklasserna introducerades, 1930-
talet som dess etablerande och 1940- och 1950-talen som dess reträtt. 
 B-, extra och svagklasser hade en tämligen kort historia, men med tanke 
på dess omfattning i de större städerna är det ändå egendomligt att så lite 
uppmärksamhet har riktats mot dessa klasser i tidigare forskning.68 För att 
visa på några exempel på svagklassernas omfattning: läsåret 1938–1939 
fanns det 16 avdelningar för B-klasser i Stockholm, i Göteborg var mot-
svarande siffra 91 extraklassavdelningar och i Malmö fanns det 29 avdel-
ningar för B-klasser.69 År 1945 fanns det i hela landet 2 998 elever i B-
klass och år 1950 var antalet elever 3 374.70 
 Också vid inrättandet av svagklasser var det bärande argumentet att mer 
begåvningshomogena klasser skulle skapa bättre förutsättningar för inlär-
ning. Att lösa problemet med de olika begåvningskategorierna beskrevs 
som ett vida större och mer invecklat problem i folkskolan än i de högre 
skolorna. De högre skolorna hade, som en skribent nämnde, möjlighet att 
avisa de mer eller mindre olämpliga eleverna för studier. Folkskolan där-

                                                      
65 Vanligen kallades de för B-klasser i Stockholm och Malmö, medan de kallades för ex-

traklasser i Göteborg, se t ex Hallgren (1943) s 18. Vid några tillfällen användes också 
repetitionsklasser eller befordringsklasser. Ibland användes svagklasser som samlings-
namn på dessa klasser, i vissa sammanhang inkluderade också hjälpklass. Det medför 
att det emellanåt är något förvirrande att veta vad som åsyftas, i det följande kommer 
därför B-, extra- och svagklass, men inte hjälpklass, att användas synonymt. 

66 Till folkskoledirektionen av Nordlund 2/6 1925, s 11, Handlingar rörande B-klasser 
1918-1931 FIIIg2:1, SF, StS.  

67 Se t ex Hjälpskolan (1925) ”Hjälpklasser och svagklasser” s 31; Hallgren (1943) s 18.  
68 Något om dessa klasser har skrivits av Hammarberg (2001) s 167–170; Marklund (1985) 

s 80; Marklund (1989) s 46. 
69 Årsberättelser för 1938–1939 s 34, GAS, RSG; Paulsson (1946) s 111.   
70 PM från SCB 1974:5, tabell 4.3. Det bör dock noteras att det är svårt att ge en korrekt 

beskrivning över hur många elever som placerades i dessa klasser. Exempelvis finns det 
ingen gemensam statistik för dessa klasser före 1940 och då var Stockholm redan på 
väg att avveckla sina klasser.  
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emot var skyldig att ge alla undervisning.71  I en notis i Hjälpskolan häv-
dades att: 

Skall folkskolan kunna fylla den uppgift, som ställdes på densamma av en-
hetsskolans förespråkare, får den ej tyngas ned av de svaga och efterblivna. 
Och dessa senare kunna å sin sida fodra, att skolan tar hänsyn till deras 
mindre begåvning och ger dem en undervisning, lämpad efter deras natur. 
Man har ej rätt att av missriktad humanitet draga med de efterblivna barnen 
klass efter klass. Detta är orätt mot barnen, som aldrig kan känna någon 
tillfredställelse och arbetsglädje bland kamrater, som äro mycket överlägs-
na i alla ämnen. Det är vidare i strid mot gällande förordning, som säger, 
att endast den, som inhämtat kursen, bör uppflyttas.72    

I och med detta upprepades de argument som folkskoleinspektör Stenkula i 
Malmö framfört drygt 40 år tidigare. Att låta eleverna som inte klarade de 
fastlagda kurserna gå i särskilda klasser var ett sätt att begåvningshomoge-
nisera klasserna.  
 Under början av seklet ökade kvarsittarnas antal alltmer i de högre klas-
serna och professor Jaederholm menade 1920 att detta i de allra flesta fall 
berodde på att deras intellektuella nivå inte motsvarade den klass som de 
befann sig i.73 Enligt Jaederholm var intelligensen något man var född med 
och därmed konstant. Därför borde eleverna hamna i klasser som var an-
passade efter deras förmåga. Det beskrevs som ett allt viktigare problem 
att ordna undervisning för de efterblivna barnen i folkskolan. Ett förslag 
som lyftes fram av folkskoleinspektör Nordlund i Stockholm var en modi-
fierad form av Mannheimersystemet.74 Förslaget – som redan prövades på 
flera håll i landet – innebar att en nivå mellan hjälpklasserna och normal-
klasserna inrättades.  
 Som Mannheimsystemet användes i Tyskland var ambitionen att bar-
nen som placerades i B-klass snarast möjligt skulle återgå till normal-
klass.75 Så var också fallet på vissa platser i Sverige där svagklasser inrät-
tades. Uppgiften var att tillfälligt ta hand om de efterblivna barnen för att 
föra dem tillbaka till normalklass. I andra städer var svagklasserna slutna, 
det vill säga, hade eleven väl hamnat där gick denne klart hela folkskolan i 
denna typ av klass. Enligt Sveriges allmänna folkskollärarförenings årsmö-
te 1925 var den senare varianten att föredra. Deras förslag var, att till 
svagklasser borde de anmälas som på grund av konstitutionell efterbliven-
het inte kunde flytta upp till högre klass. Vidare borde svagklasseleverna 
                                                      
71 Utkast till folkskoledirektionen Stockholm 1925, Handlingar rörande B-klasser 1918-

1931 FIIIg 2:1, SF, StS. 
72 Hjälpskolan (1924) ”Notiser: Undervisning för efterblivna barn” s 31. 
73 Jaederholm (1920) s 138. 
74 Hjälpskolan (1924) ”Notiser: Undervisning för efterblivna barn” s 31. 
75 Hedfors (1942) nr 10 s 282. 
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läsa samma kurser som normalklasserna men med siktet på avgångsbetyg 
enligt paragraf 47.76 Paragraf 47 innebar att alla kurser i folkskolan full-
följts, men att det inte krävdes någon särskild avgångsprövning. 
 De svenska försöken med B-, extra- och svagklasser kommenterades av 
sakkunniga i en SOU från 1926. Det påtalades av de sakkunniga att det 
fanns en kategori i skolan som inte hörde hemma bland hjälpklassbarnen, 
men inte heller kunde tillgodogöra sig undervisningen i vanliga folkskole-
klasser. Detta medförde att flera av dessa barn blev kvarsittare en eller två 
gånger under sin folkskoletid. De sakkunniga lyfte fram exempel på städer 
där man hade provat att inrätta svag- eller B-klasser.77  
 I Stockholm inrättades de första B-klasserna 1920.78 Diskussionen om 
dem var dock äldre än så. Redan vid 1912 års ombudsförhandlingar hem-
ställdes en önskan att få inrätta särskilda avdelningar för dem som inte an-
sågs tillräckligt efterblivna för att placeras hjälpklass. Dåvarande folksko-
leinspektör Frans von Schéele ställde sig tveksam till om denna uppdel-
ning verkligen var till barnens fördel. Eftersom dock inga föreskrifter exi-
sterade, hade han i några enstaka fall låtit överlärarna vid några distrikt 
göra nämnda fördelning och låtit dem föra tillsammans barn till sådana 
”svagavdelningar”. Ibland hade resultaten varit goda, ibland mindre goda. 
För tillfället behövdes dock, enligt Schéele, inga åtgärder från folkskoledi-
rektionens sida.79  
 I Stockholm folkskolas årsberättelse 1922–1923, meddelade direktio-
nen att det under de senaste åren gjorts försök med svagklasser. De klasser 
som hade ordnats hade haft ett reducerat antal elever, men inga särskilda 
kursplaner. Enligt vad lärarna meddelat hade arbetet i allmänhet lämnat 
gynnsamma resultat.80 Året därpå skrev direktionen, att ytterst var anord-
ningarna med särkslida B-klasser betingande av de stora differenser i för-
ståndsutveckling som fanns mellan eleverna.81 År 1925 inleddes ett mer 
omfattande försök med B-klasser. Folkskoleinspektör Nordlund skrev att 
det hade pågått en livlig debatt och meningsbrytningar om B-klasserna. 
Under senare år hade de teoretiska diskussionerna lämnats till förmån för 
ett praktiskt experimentellt stadium. Nordlund menade att arbetsresultatet i 
B-klasserna varit förhållandevis goda och som regel hade barnen föredragit 
att gå i B-klass framför kvarsittning.82 

                                                      
76 Hjälpskolan (1925) ”Hjälpklasser och svagklasser” s 31–32 . 
77 SOU 1926:5 s 42. Folkskoleinspektör Nordlund var en av de sakkunniga i utredningen. 
78 Olsén (1940) s 38. 
79 20/11 Frans v. Schéele. Bilaga till Stockholms folkskoledirektions protokoll 29/11 1916. 

Till undervisningsnämnden, Protokoll med bilagor AIa:55, SF, StS. 
80 Stockkolms folkskolors berättelser 1922–1923 s 12–13, SF, StS. 
81 Stockkolms folkskolors berättelser 1923–1924 s 17, SF, StS. 
82 Till Folkskoledirektionen av Nordlund 2/6 1925, Handlingar rörande B-klasserna 1918–

1931 FIIIg2:1, s 11–13, SF, StS. 



78 

  Ett par år senare utvärderade Nordlund försöket. Med hjälp av ett frå-
geformulär som skickades ut till de berörda skolorna uppmanades lärarna 
att uttala sig om B-klasserna. Fem skolor hade på försök haft dessa klasser 
från och med tredje klass. I genomsnitt hade 7,2 procent av det totala anta-
let elever placerats i dessa klasser. Här fanns dock skillnader. I Maria 
skoldistrikt hade 5,5 procent placerats i B-klass medan motsvarande siffra 
för Enskede var 11,4 procent. Detta kunde, enligt Nordlund, möjligtvis 
förklaras med den jämförelsevis stora inflyttningen till Enskede från 
landsbygdsskolor. Nordlund menade att B-klasserna inte var någon ideal-
organisation, att den hade sina brister, men att under nuvarande förhållan-
de övervägde fördelarna.83 Nordlund lämnade sin rapport till folkskoledi-
rektionen som tillstyrkte hans förlag angående de hittills tillämpade anord-
ningarna med B-klass.84 
 Även om B-klasserna förefaller ha fått ett tämligen gott mottagande i 
Stockholm tycks inte förtjusningen över klasserna ha varit bestående.85 
1940 hade antalet B-klasser minskat från ett 40-tal till endast 10 klasser, 
och året därpå lades klasserna ner.86 I Göteborg tycks man däremot ha va-
rit mer positivt inställda, men inte heller där var rösterna om dessa klasser 
odelat positiva.   
 I Göteborg diskuterades extraklasserna redan under den stora debatten 
om bottenskolan omkring 1904 och även om förslaget som lades fram då 
aldrig blev förverkligat, kom det att påverka skolutvecklingen och den om-
fattande differentieringen.87 Förslaget 1904 gick ut på att folkskolan skulle 
delas upp efter en begåvningsgruppering i likhet med Mannheimersyste-
met. Detta var dock något som dåvarande folkskoleinspektör J. M. Ambro-
sisus ställde sig avvisande till. Han betonade att skolans fostrande roll var 
det mest väsentliga.88 En för långt driven differentiering sågs inte som för-
enlig med demokratin eftersom mycket av den gemensamma fostran där-
med gick förlorad.     
 Sommaren 1924 däremot anmälde folkskoleinspektör Bruno Lundgren 
att han under det kommande läsåret skulle anordna ett försök med extra-
klasser för kvarsittare inom två skoldistrikt.89 De första försöken med ex-
traklasser i Göteborg gjordes i två olika skoldistrikt 1924 och de såg något 
olika ut. I det ena distriktet inriktade man sig helt på att inhämta undervis-
ningsplanen så att eleverna kunde få ett fullständigt avgångsbetyg enligt 

                                                      
83 Till Folkskoledirektionen från Nordlund 14/6 1927, Handlingar rörande B-klasserna 

1918–1931 FIIIg2:1, SF, StS. 
84 26/6 1928, Protokoll med bilagor AIa:67, SF, StS. 
85 Se t ex Lindhal (1943) nr 33. 
86 Olsén (1940) s 39; Svenska folkskolans historia V (1950) s 114. 
87 Hedfors (1942) nr 7 s 182–183. 
88 Hedfors (1942) nr 10 s 280–282. 
89 10/6, 14/6 1924, Undervisningsnämndens protokoll år 1923–1930 A V:4, GAS, RSG. 
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paragraf 47. För att detta skulle vara möjligt fick barnen gå ett år längre i 
skolan. I det andra distriktet gick eleverna liksom normalklasserna i tre år.  
Extraklasserna befann sig på försöksstadiet och med anledning av det till-
sattes en delegation som skulle utreda behovet och formen av extraklasser. 
Delegationen menade att det som borde vara normerande för undervis-
ningen i extraklasserna var att eleverna skulle få ett fullständigt avgångs-
betyg enligt folkskolestadgan paragraf 47. Vidare föreslog de att överfö-
ring av elever till extraklass skedde efter genomgången tredje klass och att 
den gjordes fyraårig. Mot dessa två förslag fanns det dock reservationer. 
De som reserverade sig menade att differentieringen borde göras så tidigt 
som möjligt, redan efter andra klass och att den inte borde förlängas med 
ett år utan i möjligaste mån följa normalklasserna parallellt.90   
 Frågan om försöket med extraklasser som påbörjades i Göteborg, väck-
tes i ett föredrag av folkskollärare Otto Wide, som menade att det skulle 
bli klagomål från elever och målsmän om extraklasserna gjordes ett år 
längre. Han refererade också till ett par vittnesmål från ett par barn, som 
tyckte att det var orättvist att de inte fick pröva för uppflyttning till nästa 
klass. På detta svarade folkskoleinspektör Lundgren att extraklasserna var 
ett försök och inget annat. Själv hade han gärna väntat med diskussionen 
till dess att försöket hade fullbordats. Från början hade tanken varit att det 
kunde vara möjligt att återföra eleverna till normalklass. Vidare pekade 
Lundgren på det faktum att det andra systemet, det vill säga kvarsittning, 
också innebar att skoltiden förlängdes. Han avslutade med att säga att det 
visserligen var bra att hämta in åsikter, men att målsmän och elevers syn-
punkter inte kunde tillmätas någon större betydelse. Diskussionen fortsatte 
och en fråga som kom upp var huruvida det överhuvudtaget var lagligt att 
låta barnen gå i skolan längre än sex år. Frågan förefaller att ha väckt en 
del irritation hos Lundgren som svarade att frågan: 

…om lagligheten, som hade väckt fröken Redins betänkligheter, ligger till 
på det sättet, att lagligheten beträffande sådana här saker brukar komma, 
sedan verkställt experiment. Vi ha här i Göteborg flera ”olagliga” skolfor-
mer. Hela den högre folkskolan och hjälpklasserna äro icke stadfästa, […] 
Jag menar, att man behöver inte taga strängare på detta än på andra skol-
former.91  

Lundgrens hållning illustrerar den experimentlusta som fanns på flera håll 
i landet. Det visar också att det var olika lokala försök och lösningar som 

                                                      
90 ”Utredningar och utlåtande angående extraklasser 1929”, Undervisningsplaner FIIIa:3, 

GAS, RSG. 
91 Referat över diskussionen vid sammanträde mellan folkskolstyrelsen, folkskoleinspektö-

ren och lärarkåren den 7 juni 1927 angående ämnet, ”Kvarsittning och extraklasser”, 
Protokollsbilagor, huvudserie 1927 E I a:40, GAS, RSG.  
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föregick den stipulerade nationella lagliga organisationen av skolan. Sta-
tens ökade inflytande över skolan under det tidiga 1900-talet gällde således 
i yttre organisatorisk bemärkelse, i mindre utsträckning det inre arbetet. 
Skolan på det lokala planet fick tämligen fria tyglar att experimentera och 
organisera klasserna.   
 I början av 1940-talet gavs en enkät till lärarna i Göteborg med frågan 
om de ville behålla extraklasserna. En majoritet av lärarna var för en fort-
sättning med extraklasserna. De som inte ville ha kvar klasserna önskade 
istället att antalet elever i normalklasserna skulle sänkas.92 Extraklasserna 
skulle vara klart nyttobetonade och sades vara till för att skapa effektivare 
arbetsenheter än de gamla odifferentierade klasserna hade varit.93 Extra-
klasserna blev allt färre och sista gången som klasserna nämndes i Göte-
borgs folkskolas årsberättelse var läsåret 1959–1960.  
 Tendensen under början av 1900-talet var att avskiljningen i allt högre 
grad kom att handla om begåvning och i mindre utsträckning om kroppsli-
ga och moraliska defekter. Samtidigt som fler barn runt sekelskiftet kom 
till skolan blev avvikelser av fysisk, psykisk och moralisk art mellan bar-
nen synliga. De som inte kunde leva upp till normerna började avskiljas till 
olika specialklasser som skulle ta hand om de så kallade avvikarna och 
skapa en individuellt anpassad pedagogik för dessa. Frågan om avskiljning 
för vad som var att betrakta som begåvningsavvikelser eller kroppsliga, 
moraliska, sedliga och beteendemässiga avvikelser var dock svåra att av-
göra. Inte sällan ledde gränsdragningarna till diskussioner och kamp om 
tolkningsföreträde. Det var inte enbart de elever med bristande begåvning 
som skrevs fram som problematiska i samband med en gemensam botten-
skola, också de gott begåvade eleverna diskuterades. Borde inte dessa ock-
så avskiljas i särskilda klasser? 

Begåvningsklasser 
Som visades i kapitel två hävdade Galton att all utveckling i samhället 
borde gå mot det intelligenta, rationella och vetenskapligt ordnade, men då 
gällde det att ta vara på begåvningen. Regeringarna i väst fick en allt större 
betydelse runt sekelskiftet, de sågs som respektive lands hjärna och det var 
av central betydelse att de bästa rekryterades till ledande poster i ett avan-
cerat och differentierat samhälle.94 Redan Binet varnade för att barn som 
var mycket intelligenta inte alltid drog nytta av undervisningen. Ett barn 
med överlägsen intelligens var en kraft som inte borde gå förlorad. Det var 
inte genom medelbegåvningarna som mänsklighetens framsteg skulle gö-

                                                      
92 Tidning för Lärarkåren vid Göteborgs Folkskolor (1943) ”Extraklasserna”, nr 1 s 9–10. 
93 Hedfors (1942) nr 12 s 365. 
94 Galton (1892) s 333. För tidigare forskning se Liedman (2000a) s 17. 
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ras, utan genom de högt begåvade, det utvalda fåtalet. Därför borde man, 
enligt Binet, ordna klasser för ”övernormala”.95  
 Den amerikanske psykologen Lewis M. Terman hävdade att skolan 
negligerade de bättre begåvade. Det var skolans ansvar att ta vara på dessa 
och han förespråkade därför särskilda begåvningsklasser. Där sådana klas-
ser hade prövats, hade det visat sig bli en omedelbar och överraskande 
succé.96 Problemet, som Terman uppfattade det, var bristen på forskning 
om de begåvade – ett område som han beskrev som lika outforskat som det 
”mörkaste Afrika”.97 Terman, och många med honom, som betonade intel-
ligensens ärftlighet, menade att geniet var ett råmaterial som naturen till-
handahöll och det måste förädlas för att bära frukt. Det fanns många tecken 
på att åtskilliga av de begåvade barnen aldrig tillvaratogs i skolan. ”Att 
upptäcka och odla dolda begåvningar och genier är en av det väl organise-
rades samhällets viktigaste uppgifter.”98 Risken fanns annars, hävdade 
Terman, att begåvade barn kunde gå i riktning mot intelligensminskning.99  
 I flera västländer inrättades begåvningsklasser. Mot den bakgrunden ter 
det sig anmärkningsvärt att klasser för de särskilt högt begåvade, som på 
sitt sätt avvek från normalkurvan, sällan ordnades i Sverige. Det var ovan-
ligt med begåvningsklasser i praktiken, men diskussioner om dessa klasser 
var vanliga under den tidigare halvan av 1900-talet. En skribent menade 
att: 

Betydelsen av ett skolsystem, som är indelat med hänsyn till begåvningar, 
inser man först, då man betänker, hur ofta barn uppvisa avvikelser från 
normalbegåvningen, avvikelser uppåt och nedåt. [---] En femtedel av skol-
barnen äro alltså så starkt reducerade i sin andliga begåvning, att förkov-
ringsklassen eller hjälpskolan är nödvändig, och lika många stå i begåvning 
så långt över medelmåttan, att särskilda försprångsklasser äro önskvär-
da.100 

När kraven på en gemensam bottenskola för alla barn intensifierades i Sve-
rige under 1920-talet kom uppdelningen av eleverna att betraktas som en 
allt väsentligare fråga. Ovan nämnde professor G. A. Jaederholm föresprå-
kade begåvningsklasser och hävdade att det var främst från konservativt 
håll som det hade rests ett ”förbittrat motstånd” mot särskilda klasser. Till 
skillnad från hjälpklasserna trodde han, att det skulle bli betydligt svårare 
att samsas om undervisningen för de föreslagna klasserna för begåv-
                                                      
95 Binet (1915–1916) s 106–107. 
96 Terman (1921) s 165, 263–264.  
97 Terman (1926) s vi. Terman påbörjade under 1920-talet en omfattande forskning om de 

bättre begåvade. 
98 Terman (1933) s 261–262, citat s 262. 
99 Terman (1933) s 259. 
100 Peters (1917) s 63. 
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ning.101 Den allmänna oviljan till en begåvningslinjedelning i folkskolan 
beklagades av Jaederholm, som menade att uppfattningen om att en tidig 
differentiering skulle var antidemokratisk var förhärskande, och han ansåg 
att de psykologisk-pedagogiska argumenten inte bet.102  
 Såväl folkskolan som läroverken skulle bli lidande om inte folkskolan 
delades upp i parallellklasser med hänsyn till intelligens, hävdade profes-
sor Rudolf Anderberg. Att låta de mer begåvade arbeta med uppgifter som 
de sedan länge behärskade dödade deras intresse. Om inte skolan lärde 
även de begåvade eleverna att arbeta kunde detta leda till misslyckande se-
nare i livet, när det inte längre var tillräckligt med god intelligens. Homo-
genitet i klasserna sågs därför inte bara som önskvärt, utan nödvändigt.103 
Anderberg menade att differentiering efter begåvning var vägen till en ra-
tionellt genomförd individualisering. En sexårig samvaro i bottenskolan 
var ett svårt och hämnande intrång för de begåvade.104 Han refererade till 
den amerikanske psykologen Terman som inte ansåg att barnen blev mer 
odemokratiska av att gå i begåvningsklass – tvärtom.105 
 En gemensam odifferentierad skola ansågs alltså förstöra begåvningar-
na. Detta framställdes som beklagligt då de begåvade antogs vara den dri-
vande faktorn i nationens utveckling. Ett lands förnämsta rikedom påstods 
ligga i att begåvningar på olika områden togs i anspråk på rätt sätt. Särskilt 
begåvade personer borde därför hjälpas fram.106 Det rådde en blandad in-
ställning till begåvningsklasser bland lärarna. En folkskollärare menade, 
efter ett studiebesök i Amerika, att det var märkligt med den ”storm av 
förbittring” som en del svenska pedagoger kände inför intelligenstesten.107 
Han menade att i allmänhet hade ett välordnat skolväsen avskilt de ”un-
dernormala”, men haft betänkligheter vad gällde att dela upp de normala 
barnen i olika begåvningslinjer. I Amerika däremot hade man inga betänk-
ligheter. De ”övernormala” barnen kunde, enligt folkskolläraren, få pro-
blem i framtiden om de inte fick lära sig att arbeta eftersom de mötte för 
lite motstånd i skolan och utan ansträngning kunde följa med.108  
 Professor Jaederholm menade att demokrati var att rätt man hamnade 
på rätt plats, inte att alla skulle ha rätt till samma utbildning. Därmed satte 
han ett likhetstecken mellan demokrati och meritokrati. Begåvning var det 
som skulle få avgöra graden av utbildning. Iden om differentiering, även 
till specialklasser för de bäst begåvade, var till sin innebörd sant demokra-

                                                      
101 Jaederholm (1920) s 137, 147. 
102 Jaederholm (1925) s 190. 
103 Anderberg (1932a) s 32–35.  
104 Anderberg (1932b) s 296, 298. 
105 Anderberg (1932b) s 302.  
106 Se t ex Helle II (1927) s 9. 
107 Nilsson (1922) s 3. 
108 Nilsson (1922) s 12–13. 
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tisk.109 Han såg visserligen problem med att undervisa barn ur olika sam-
hällsklasser, men menade att det vore ”vanvettigt slöseri med mänskligt 
material”, att inte tillvarata de fattiga gossarnas begåvning.110 Alla delade 
inte uppfattningen att det var möjligt att skilja ut begåvningar. Skepsisen 
mot begåvningsklasser kunde handla om klasserna som sådana, differentie-
ringen i stort och metoder som användes för uttagningen. Skolöverstyrel-
sen var en av de instanser som intog en skeptisk hållning till särskilda be-
gåvningsklasser.111 
 I början av 1920-talet diskuterades en rad olika förslag för hur skolan 
skulle differentiera. I Göteborg diskuterades också möjligheten att införa 
begåvningsklasser.112 På grund av den redan planerade differentieringen, 
med hjälpklasser och extraklasser, bedömdes dock begåvningsklasser som 
onödiga. Därtill fanns det parallella skolsystemet, med folkskolan och lä-
roverken, kvar. Så länge frågan om folkskolan som bottenskola inte var 
avgjord ansågs det befogat att avvakta införandet av särskilda begåvnings-
klasser, eftersom de flesta begåvningarna ändå fanns i läroverken.113  
 Nationens intelligens ansågs fördela sig enligt normalkurvan, men som 
Jaederholm påpekade fanns det inga skarpa gränser mellan olika intelli-
gensgrupper. Olika mellangrader förekom och ju närmare dessa var det 
normala, desto mer talrika var de.114 Mot bakgrund av den kunskap om 
normalkurvan som fanns utvecklades två olika riktningar att argumentera. 
Den ena riktningen, som här kan representeras av Jaederholm och Ander-
berg, hävdade att eleverna redan i folkskolan borde delas in i olika klasser 
efter begåvning. Om detta gjordes kunde en rationell, effektiv och indivi-
duellt anpassad undervisning bedrivas. Att tidigt utveckla eleverna efter 
deras begåvning och anlag var det bästa sättet att bevara demokratin.  
 Den andra riktningen, här representerad av Fridtjuv Berg, hävdade att 
det var olämpligt att skapa klasser efter begåvning på ett allt för tidigt sta-
dium. De största avvikelserna stod ju att finna vid botten av normalkurvan 
och när dessa var bortsorterade var det, enligt Berg, nödvändigt med ge-
mensamma klasser där den social fostran var överordnad. All övrig diffe-
rentiering tenderade att dela upp eleverna i ett A- och B-lag. Därför borde 
differentiering ske först efter ett antal gemensamma år i en bottenskola, 
menade Berg. 

                                                      
109 Jaederholm (1920) s 136. 
110 Jaederholm (1920) s 147–149, citat 147. 
111 Se t ex SOU 1924:24 s 12–18. 
112 29/5 1923, Undervisningsnämndens protokoll 1923–1930 A V:4, GAS, RSG. 
113 Utdrag ur Örgryte distriktskollegium den 12/12, Undervisningsplaner 1923 FIIIa:3, 

GAS, RSG. 
114 Jaederholm (1915) s 94. 
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Skolan gemensam och åtskild – sammanfattande 
analys 
De ökade kraven på en för alla samhällsklasser gemensam skola innebar 
samtidigt att nya strukturer skapades inom skolsystemet. Det blev visserli-
gen lättare att gå från folkskolan till högre skolor, men det parallella skol-
systemet behölls och utvecklades delvis med nya inslag. För de elever som 
ansågs avvika mest ordnades särskild undervisning som låg utanför folk-
skolans regi. Samtidigt som skolan gick mot ett mer enhetligt system i or-
ganisatorisk mening ökade avskiljningen med hänvisning till begåvning 
inom folkskolan genom att nya typer av klasser infördes. Begåvning blev 
ett komplement till avskiljning av andra skäl. De som inte ansågs kunna 
tillgodogöra sig undervisningen i folkskolans normalklasser avskiljdes till 
specialklasser för att möjliggöra utvecklingen av mera homogena klasser. 
Homogena klasser förmodades skapa bättre förutsättningar för lärandet 
och tanken var att denna homogenitet skulle bygga på begåvning.  
 De som motsatte sig differentieringen menade att den gemensamma 
fostran gick förlorad, vilket de ansåg var syftet med en gemensam skola, 
om eleverna delades upp i allt för stor utsträckning. Generellt var tvek-
samheterna störst mot begåvningsklasser och svagklasser, däremot förefal-
ler de flesta ha haft mindre att invända mot hjälpklasser. Det var också de 
sistnämnda klasserna som fick kraftigast genomslag. Svagklasser fanns i 
vissa större städer, medan begåvningsklasser var en ytterst marginell före-
teelse. Det var i första hand i städerna som differentiering efter begåvning 
sågs som nödvändig. Till skillnad från eleverna på landsbygden, som ofta 
undervisades i B-form eller halvtidsläsning, undervisades eleverna i stä-
derna nästan uteslutande i A-form.  
 Tidigare forskning har pekat på statens ökade inflytande över skolan 
under början av 1900-talet. Så var också fallet på en övergripande nivå, 
men det var inget som präglade skolans sorteringsarbete på den lokala ni-
vån. Som detta kapitel har visat formades skolans uppdelning efter begåv-
ning olika beroende på vilken plats och tid det var frågan om. Hur uppdel-
ningen av folkskoleleverna skulle genomföras påbjöds inte uppifrån, utan 
kan ses som ett resultat av flera processer och aktörer underifrån.   
 Folkskolan differentierades alltmer under det tidiga 1900-talet efter be-
gåvning, samtidigt som det ställdes krav på skolan att skapa ett samman-
hang mellan skolsystemen och utveckla en bottenskola för alla samhälls-
klasser. Fattigdom skulle inte längre vara ett hinder för att läsa vidare, åt-
minstone inget skäl för att sluta skolan i förtid. Det underströks att skolan 
inte längre skulle göra uppdelningar av eleverna efter börd och ekonomi, 
utan efter begåvning – skolan liksom samhället i övrigt betonade me-
ritokratiska ideal. Hur gränserna skulle dras mellan olika kategorier var 
emellertid dunkelt. Många gånger var det oklart om eleverna avskildes på 
grund av bristande begåvning eller av andra orsaker.   
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 Som visats i kapitlet skapades nya lösningar i första hand för de elever 
som betraktades som efterblivna. De med störst brister som vanartade, ab-
norma och sinnesslöa borde överhuvudtaget inte gå i folkskolan utan pla-
ceras på anstalt. För dem som var kvar i folkskolan var det vissa kategorier 
som ansågs vara i behov av ett särskilt stöd. Det väcker frågor om vilka ka-
tegoriseringar som kom till användning och vem som tog sig rätten att av-
göra placeringarna, liksom vilka elever som ansågs höra till de olika klas-
serna. Inte minst viktigt är här frågan om vilka medel, tekniker och instru-
ment man ansåg sig behöva för att avgöra eller upptäcka skillnader i be-
gåvning. Detta kommer att analyseras i följande kapitel. 
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KAPITEL 4 

Att skapa gränser med hjälp av 
kategorier och tekniker 

I det förra kapitlet har jag beskrivit och analyserat hur differentiering av 
elever efter begåvning blev ett komplement till avskiljning av andra skäl 
som fysiska, moraliska och disciplinära. Det framgår att det var få som ut-
tryckte några tvivel om att det fanns skillnader i begåvning eller att det var 
nödvändigt att avskilja vissa elever till specialklasser. Frågan var i vilken 
omfattning och vid vilken tidpunkt det skulle ske. Diskussionen handlade 
också om i vilken uträckning differentiering var förenlig med demokratin. 
I det sammanhanget var en viktig fråga vilken ambition som skulle vara 
överordnad för skolan, den sociala fostran eller kunskapsförmedlingen.   
 Det framgick att de som förespråkade en långt driven differentiering 
menade att alla elever vann på en uppdelning. Begåvade elever riskerade 
inte att drabbas av lättja eller skolleda utan fick lära sig arbeta och normal-
klasserna blev fria från de elever som höll nere arbetstakten. Svagklassele-
verna fick möjlighet att i sin egen takt inhämta folkskolans kurser och ele-
verna i hjälpklasserna fick en undervisning som var anpassad efter deras 
förmåga. Samtidigt slapp de mindre begåvade den stigmatisering som an-
sågs bli följden av att gå i normalklass utan att kunna följa kamraternas ar-
betstakt. En individuellt anpassad undervisning var det bästa för alla och 
de olika klasserna med en anpassad pedagogik sågs som ett steg i rätt rikt-
ning.  
 Mot den bakgrunden finns det nu skäl att närmare granska vilka katego-
rier som kom till användning när begåvning beskrevs, vilka innebörder 
dessa kategorier tillskrevs och hur de korresponderade med skolsystemet. 
För att kunna göra det måste vi skilja ut, dels vilka som var aktiva i diskus-
sionerna, dels vilka innebörder de ville ge olika kategorier. Det handlade 
både om att ge nya innebörder till redan existerande kategorier, exempelvis 
debil, imbecill och idiot, och om att skapa nya kategorier. En viktig aspekt 
av den senare frågan är nämligen vilka tekniker de professionella ansåg sig 
behöva för att upptäcka och beskriva begåvning. Jag tolkar diskussionen 
som uttryck för försök att skapa gränser som alla inblandade kunde enas 
kring.  
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 Tidigare forskning har visat att kategorisering är en del av hur sam-
hällsinstitutionerna fungerar. I regel är det grupper eller individer som upp-
fattas som problem som blir föremål för den här typen av verksamhet. So-
ciala kategorier konstrueras i maktrelationer och därmed bör kategorise-
ringar ses som en specifik form av maktutövning. Magnus Tideman menar 
att kategorier inbegriper grupper av människor vars omfattning och karak-
täristik bestäms av den eller de som definierar kategorin. Individerna som 
ingår i kategorin behöver, enligt Tideman, inte känna någon samhörighet 
med varandra eller ens själva anse sig tillhöra kategorin. En social katego-
risering är således inget självvalt.1 Jag kombinerar en sådan syn på social 
kategorisering med ett aktörsperspektiv genom att både lyfta fram vilka 
som formulerade kategorierna och kategoriernas innehåll.   
 Kapitlet bygger på statliga offentliga utredningar från 1920-, 1930- och 
1940-talen framförallt inom områdena skola, ungdomsvård och befolk-
ningsfrågor.2 Jag har också använt mig av artiklar från facktidskrifter där 
olika professionella framträder.3 Dessutom kommer jag att referera till ett 
antal lokala undersökningar som initierats av skolledningarna i Stockholm, 
Göteborg och Malmö.  
 Kapitlet är disponerat i två övergripande delar. I den första delen visar 
jag vilka innebörder som tillskrevs de olika begåvningskategorierna som 
formulerades och vilka professionella som var aktiva i denna process. I 

                                                      
1 Tideman (2000) s 236–237, citat s 236; se även Hedin & Tydén (1998) s 485–492; Berge 

(1998) s 616-628.  
2 Utredning angående skolväsendets organisation verkställd av inom kungliga ecklesiastik-

departementet tillkallade sakkunniga (SOU 1926:5); Betänkande med utredning och 
förslag angående åtgärder för särskild undervisning och utbildning av psykiskt efter-
blivna barn i barn- och ungdomsåren (SOU 1936:31); Betänkande angående sterilise-
ring angivet av befolkningskommissionen (SOU 1936:46); Hygieniska förutsättningar 
för skolarbetet (SOU 1943:7); Den psykologiska forskningens nuvarande ståndpunkt i 
fråga om den psykiska utvecklingen av barn och ungdom m. m. (SOU 1943:19); Betän-
kande rörande sinnesslövårdens organisation: Med hänsyn till erforderliga åtgärder 
för beredande av skolundervisning åt bildbara sinnesslöa (SOU 1943:29); Skolan i 
samhällets tjänst: Frågeställningar och problemläge (SOU 1944:20); Ungdomsvårds-
kommitténs betänkande I med utredning och förslag angående psykisk barna- och ung-
domsvård (SOU 1944:30); och Stöd åt utvecklingshämmad ungdom. Ungdomsvårds-
kommitténs betänkande del V (SOU 1947:17).  

3 Psykiatriker som Bror Gadelius, Viktor Wigert och Gustav Jonsson, läkare som Alfhild 
Tamm och Alice Hellström, inspektörer för sinnesslövården som Nils Lundahl och 
Ragnhild Jungner, pedagoger och psykologer som Henry Herbert Goddard, Lewis M. 
Terman, G. A. Jaederholm, Herman Siegvald, John Elmgren och Wilhelm Sjöstrand, 
folkskoleinspektörer som Frans von Schéele, Karl Nordlund, K. G. A. Nordlander, Hel-
ge Haage och Lennart Levin, seminarielärare som Siver Hallgren, överlärare som Man-
ne Ohlander, hjälpklassföreståndare som Helmer Norman och folkskollärare som Gun-
vor Stenberg. 
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den andra delen beskrivs vilka tekniker som samma aktörer introducerade 
för att användas vid avskiljning av vissa skolelever. 

Att framställa kategorier och finna lämpliga objekt 
Runt sekelskiftet 1900 formulerades, som visades i kapitel två, flera olika 
kategorier i relation till begåvning. Vilka kategorier som användes för att 
beskriva eleverna i förhållande till den utbildning som de förväntades klara 
av kan, som jag ska visa nedan, schematiskt beskrivas i relation till ålder. 
Det var antaganden som utgick från normalkurvans giltighet och teorin om 
rekapitulation. Normalkurvan innebar att man kunde uppskatta antalet barn 
i varje begåvningskategori. Rekapitulation betydde att varje normalt barn 
gick igenom samma utvecklingsstadier som hela civilisationen hade gjort. 
De efterblivna barnen däremot förmodades, beroende på graden av efter-
blivenhet, utvecklas till ett visst stadium. Därmed blev det möjligt att be-
skriva barnet som intellektuellt efterblivet, i takt med eller intellektuellt 
före sin biologiska ålder. I skolan var det framförallt de svagt begåvade 
eleverna som uppmärksamheten riktades emot och de delades upp i flera 
kategorier så som idioter, imbecilla debila och lätt efterblivna, men också 
de normala och övernormala eleverna diskuterades och definierades.  
 Arbetet med att framställa kategorierna och finna elever som passade 
för dessa kategorier involverade en rad olika professioner som folkskolein-
spektörer, överlärare, lärare, hjälpskoleföreståndare, läkare och psykiatri-
ker. Det för med sig att det är viktigt att se vilka som gjorde dessa ställ-
ningstaganden och hur de motiverades.  

Att avskiljas från folkskolan – idioten och den imbecille 
De elever som inte alls borde få komma till folkskolan var idioterna och de 
imbecilla. Under den tidigare halvan av 1900-talet betraktades idioten och 
den imbecille som sinnesslöa.4 I tidigare forskning har Judith Areschoug 
påpekat att sinnesslöhet i viss mån definierades annorlunda än andra men-
tala avvikelser som sinnessjukdom. Sinnesslöa var de med psykisk utveck-
lingshämning, något medfött, de som från barndomen varit mindre vetande 
och aldrig ägt fullt förstånd. Sinnessjuka var de med psykisk avtrubbning 
och nedsatt aktivitet, de som förut ägt sitt förstånds fulla bruk, men nu för-
lorat det.5 Därmed inte sagt att gränserna mellan dessa kategorier alltid var 
uppenbara för samtiden eller i diskussionen. 

                                                      
4 Se t ex Jaederholm I (1914) s 12, 101; Wigert (1924) s 81–93; Dahlberg I (1934) s 132–

133; SOU 1936:31 s 35.  
5 Areschoug (2000) s 53, 83. 
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 Psykiatriprofessor Viktor Wigert definierade begreppen om de efter-
blivna i början av 1920-talet. Wigert menade att idioten låg på en begåv-
ningsnivå som var jämförbar med ett barn under 6–7-årsåldern. De lägsta 
formerna av idioti utmärktes, enligt Wigert, av en fullständig brist på and-
liga egenskaper och ett känsloliv som var grovt och primitivt. Den imbecil-
les andliga utveckling bedömdes däremot ligga i spannet mellan 6–7-
åringens och 12-åringens. Här fanns det, enligt Wigert, möjlighet att ge-
nom undervisning ge ett visst mått av kunskaper och utbildning. Han häv-
dade att de imbecilla som regel karaktäriserades av slöhet och bristande 
uthållighet, att de etiska känslorna var lite utvecklade och kännetecknades 
av en ohejdad egoism. Därtill visade den imbecille benägenhet för prostitu-
tion och luffarliv.6 Till skillnad från idioten, som ansågs vara obildbar, 
sågs den imbecille som i viss utsträckning bildbar.7 
 Att den psykiska hälsan inte hade uppmärksammats lika mycket som 
den kroppsliga, uppfattade Wigert som en stor brist eftersom sinnessjuk-
domar representerade en av de mest hotande sjukdomar som uppträdde 
bland kulturfolken. Denna insikt krävde, enligt Wigert, att samhället arbe-
tade förebyggande för att hindra groendet av psykiska sjukdomar, anpass-
ningssvårigheter och abnorm karaktärsutveckling. Rädslan för att de sin-
nessjukas antal skulle öka var påtaglig:  

…de gå mitt ibland oss, vi ha dem i hemmen, i skolorna, på arbetsplatser-
na, i affärerna, vid universiteten, i armén, i ämbetsverken, och alla skola de 
innan ett enda årtionde gått till ända ha funnit sin väg till sinnessjukhuset. 
Och hos en mängd av dem ha redan de första spåren av sjukdomen gjort sig 
gällande i from av säregna karaktärsdrag, anpassningssvårigheter o. dyl.8  

Wigert antydde att sinnesslöhet i nästa generation kunde övergå i sinnes-
sjukdom om inte rätt behandling och undervisning i god tid utformades. 
De med mera påtalig utvecklingshämning behövde, menade Wigert, en 
undervisning och fostran som krävde stor yrkesskicklighet och erfarenhet 
hos fostraren.9 Det var ett av skälen till att de sinnesslöa inte borde under-
visas i den vanliga folkskolan.  
 De seminariesakkunniga från 1932 menade, i Åtgärder för särskild un-
dervisning och utbildning av psykiskt efterblivna i barn- och ungdomsåren 
(SOU 1936:31), att det var svårt att dra gränser mellan de olika begåv-
ningskategorierna, men att det var nödvändigt att göra det.10 

                                                      
6 Wigert (1924) s 81–89.  
7 Dahlberg I (1934) s 132. 
8 Wigert (1931) s 196–197, citat s 197. 
9 Wigert (1924) s 100. 
10 I det följande kommer jag att referera till denna utredning som de seminariesakkunniga 

från 1932. 
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De psykiskt efterblivna brukar med hänsyn till graden av sin defekt uppde-
las i tre grupper: idioter, imbecilla och debila. Gränsen mellan dessa äro gi-
vetvis flytande, och uppdelningen har i främsta rummet praktiskt syfte. De 
olika grupperna kräva nämligen var för sig olika åtgärder med avseende på 
vård, undervisning och utbildning m. m. 11 

Redan vid det första hjälpklassmötet i Stockholm 1910 hade det klagats på 
att sinnesslöa hamnade i hjälpklasserna. De sinnesslöa ansågs inte höra 
hemma i hjälpklasserna, men det fanns, som professor Frans von Schéele 
påpekade, inte någon laglig rätt att förvisa barn till idiotanstalt utan föräld-
rarnas samtyckte. Han tillade också att lata och skolkande barn, liksom 
sedligt försummade barn, inte hörde hemma i hjälpklass.12  
 En anledning till att så många sinnesslöa barn hamnade i hjälpklass be-
rodde, enligt skolläkaren Alfhild Tamm, på föräldrarnas motvilja mot att 
skicka iväg sina barn till anstalt. 

Det vore alltså för alla parter fördelaktigt, om materialet kunde siktas bättre 
och de sämsta afskiljas. För närvarande ser jag dock ingen utväg att för-
verkliga detta önskemål. Ty man kan naturligtvis icke tvinga föräldrarna att 
lämna sina barn till skolan för sinnesslöa. Ofta lupa de en stor förskräckelse 
för "idiotskolan", som de kalla den och vilja ej ha sina barn där. Ej sällan 
hänga föräldrarna, särskilt mödrarna, fast vid sina undermåliga barn med en 
ovanlig tillgifenhet, utvägen att kunna få behålla dem hemma och låta dem 
gå i hjälpklass, är därför synnerligen välkommen.13 

Eftersom de sinnesslöas undervisning inte med tvång var knuten till dessa 
anstalter fick hjälpklasserna fortsätta att ta emot dessa barn, trots att de be-
traktades som ett avsevärt hinder för det arbetet som pågick där. De semi-
nariesakkunniga från 1932 gjorde bedömningen att det inte var bra att ha 
sinnesslöa i hjälpklasserna, men att det var bättre att ha dem där än i nor-
malklasserna. De menade dock att detta var synd eftersom det redan fanns 
tillräckligt med alternativ för att lösa de sinnesslöas situation.14  
 I och med lagen om obligatorisk skolplikt för de bildbara sinnesslöa 
1944, fick problemet med sinnesslöa i hjälpklasserna delvis sin lösning.15 
Lagen innebar ett större mått av tvång för de sinnesslöa och det blev betyd-
ligt svårare för föräldrarna att vägra skicka sina barn till anstalt. Inspektö-
ren för sinnesslövården, Ragnhild Jungner, konstaterade att: 

                                                      
11 SOU 1936:31 s 35.  
12 Protokoll med bilagor för första svenska hjälpklassmötet i Stockholm 7–8 augusti 1910. 

Bil. 9, Handlingar rörande hjälpklasser FIIIg3:1, SF, StS. 
13 Tamm, Skolhygieniska undersökningar 1906–1918 FIVe:1, s 26, SF, StS; se även Elgen-

ström-Borgström (1930) s 71–85. 
14 SOU 1936:31 s 36. 
15 Det sinnesslöa barnets skolplikt har utförligt behandlats av Areschoug (2000) passim.  
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Hädanefter får inga sinnesslöa barn bli sittande kvar i våra folkskolor på 
landsbygden eller i städernas hjälpklasser. Vi har alltså hädanefter rätt att 
även mot föräldrars och målsmäns vilja omhänderta de sinnesslöa barnen – 
såframt de äro bildbara – för att vid speciella skolor och anstalter ge dem 
en efter deras utveckling avpassad undervisning och uppfostran.16  

I betänkandet Sinnesslövårdens organisation 1943 rekommenderades att 
skolläkaren skulle ha sin uppmärksamhet riktad mot att sinnesslöa inte 
stannade kvar i normalskolan och att skolläkarna själva skulle ta initiativ 
till undersökning om inte lärarna gjorde det.17 
 I lagen definierades den sinnesslöe som den ”som på grund av bristande 
förståndsutveckling icke kan tillgodogöra sig folkskolans vanliga under-
visning eller hjälpundervisning”.18 Definitionen av den sinnesslöe i lagen 
var allmänt hållen och det kriterium som ofta kom att användas vid av-
skiljning var intelligenskvoten. Överlärare Manne Ohlander i Göteborg 
menade att de barn som hade IQ under 45 var obildbara, medan de barn 
som hade IQ mellan 45 och 55 var gränsfall och de som hade IQ mellan 55 
och 70 var bildbara. Vilken intelligenskvot de olika kategorierna tillskrevs 
kunde dock variera något över tid och mellan olika professionella.19 
 Under hela den undersökta perioden sågs det som viktigt att göra ele-
verna till goda samhällsmedlemmar och att i största möjliga mån begränsa 
de skador de orsakade samhället. En förutsättning för att lyckas med det 
arbetet var att anpassa undervisning och uppfostran efter elevernas förmå-
ga. Idioterna och de imbecilla borde därför sorteras bort från folkskolan. 
Däremot kunde elever med den lindrigaste formen av intellektuell defekt, 
de debila, enligt professor Wigert, gå kvar i folkskolan om de fick en an-
passad undervisning.20  

Att bestämma hjälpklassmässighet – den debile 
Enligt Stockholms folkskolas årsberättelse 1907 var det viktigt att avskilja 
”dåliga element” för att bevara en allmän god atmosfär.21 Denna avskilj-
ning syftade i första hand på de elever som borde placeras i hjälpklass. 
Men vilka var egentligen att betrakta som ”hjälpklassmässiga”? Eller som 
en deltagare vid första hjälpklassmötet i Stockholm 1910 uttryckte det: 
”Vad mena vi med hjälpklasser? En mening i Stockholm, en i Göteborg 

                                                      
16 Jungner (1945) s 22. 
17 SOU 1943:29 s 97, 99. 
18 SFS 1944 No 477 1 §. 
19 Ohlander (1945) nr 49 s 24; se även SOU 1936:31 s 39–40; Brander (1937) s 89; Nyman 

(1942) s 54; Jonsson & Larsson (1947) s 106. 
20 Se t ex Wigert (1924) s 101. 
21 Stockholms folkskolas berättelser 1907, s 68, SF, StS. 
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och en annan i Örebro. Vilka barn höra egentligen till hjälpklasserna?”22 
Det var inte lätt att veta av vilka orsaker, hur många, vid vilken tidpunkt 
eller vid vilken ålder som eleverna borde avskiljas till hjälpklass. Ett för-
sök att bringa klarhet i de olika frågorna var att inhämta information om 
hur man i andra länder hade löst dessa problem. I Tyskland hade, enligt 
uppgift, 1 till 1 1/2 procent av skoleleverna placerats i hjälpklass och från 
Köpenhamn meddelades att den lämpliga tidpunkten för övergången borde 
vara efter två år i skolans normalklasser.23 
 Folkskoledirektionen i Stockholm initierade en undersökning för att 
klargöra vilka barn som borde placeras i hjälpklass. Uppgiften tilldelades 
läkaren Alfhild Tamm. Hon menade, efter att ha genomfört en undersök-
ning i folkskolorna, att över hälften av 50 hjälpklassbarn var två eller tre år 
efter i sin intellektuella utveckling, sju stycken endast ett år efter och de 
övrig fyra år eller mer. Dessa resultat stämde, med några få undantag, bra 
överens med lärarinnornas uppfattning om eleverna.24  I och med Tamms 
undersökning blev det klarlagt att de elever som hjälpklasserna främst var 
till för var de intellektuellt efterblivna.  
 Som en del i att utveckla och förbättra situationen för de sinnesslöa och 
debila barnen hölls återkommande träffar. Vid Förhandlingarna vid sjätte 
allmänna svenska mötet med representanter och intresserade för vården 
om de sinnesslöa i Stockholm 1915, tog Tamm upp några punkter som hon 
ansåg vara nödvändiga för att resultatet med hjälpklasserna skulle bli det 
önskade. En punkt var att en skolläkare, med psykiatrisk utbildning, borde 
anställas i de städer där detta var möjligt. Vidare att anmälan till hjälpklass 
skulle göras skriftligt av lärare, lärarinna eller barnets målsman hos överlä-
raren. Denne skulle sedan tillsammans med skolans undersökningsläkare 
bestämma närmare prövningar. Om det rådde oenighet skulle folkskolein-
spektören fälla avgörandet. Tamm påpekade att det inte skulle finnas några 
yttre skillnader mellan klasserna som pekade ut hjälpklassbarnen på något 
särskilt sätt från de övriga folkskolebarnen.25  
 Vid samma möte lyfte inspektören för undervisning vid sinnesslöanstal-
ter, Nils Lundahl, fram svårigheterna med en enhetlig uttagning till hjälp-
klasser och menade att bestämmelser för hur barn togs ut skiftade beroende 
på ort. Det borde, menade Lundahl, klargöras att hjälpklasserna inte var till 
för blinda, döva eller ”egentliga idioter”. De skulle istället vara till för de 
som ”stå idiotens gräns nära och visa sig hava ytterst svårt att tillägna sig 

                                                      
22 Protokoll med bilagor för första svenska hjälpklassmötet i Stockholm 7–8 augusti 1910, 

Bil. 9, Handlingar rörande hjälpklasser FIIIg3:1, SF, StS. 
23 Protokoll med bilagor för första svenska hjälpklassmötet i Stockholm 7–8 augusti 1910, 

Bil. 9, Handlingar rörande hjälpklasser FIIIg3:1, SF, StS. 
24 Tamm, Skolhygieniska undersökningar 1906–1918 FIVe:1 s 15, SF, StS.  
25 Tamm (1915) s 72–74. 
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skolkunskaper i allmänhet”.26 Om bara avskiljningen skedde med passande 
finkänslighet borde inte något missnöje uppstå från de barn som placerades 
i hjälpklass. Lundahl ansåg att hjälpklasserna rätt skötta var en god inrätt-
ning, men det fick inte fördärvas genom att sinnesslöa placerades jämte de 
relativt normala barnen.27 Alla var dock inte nöjda med att bli placerade i 
hjälpklass och en del föräldrar och lärare menade att det kunde vara stig-
matiserande. Folkskoleinspektör K. G. A. Nordlander hade i mitten av 
1910-talet noterat dessa klagomål, men menade att detta berodde på ”falsk 
blygsel”, det vill säga att föräldrarna tyckte att det var genant att deras barn 
placerades i hjälpklasser. Nordlander menade att goda resultat i hjälpsko-
lan hade varit användbara mot fördomsfulla föräldrar.28 Det sågs som cent-
ralt att de debila kom till hjälpklass, men föräldrarnas missnöje skulle bli 
ett återkommande tema. 
 Expansionen av hjälpklasser under 1900-talets inledande decennier för-
de med sig att flera frågor angående hjälpskolan behövde utredas mer 
grundligt vilket gjordes av de seminariesakkunniga från 1932. I utredning-
en menade man att det fanns stora skillnader mellan barnen i intelligens-
hänseende. Hjälpklasserna var till för dem som hade bristande fattnings-
förmåga, de som inte kunde följa med i det vanliga skolarbetet. Deras när-
varo i normalklasserna medförde stora olägenheter för de normalt utrusta-
de eleverna. Men framförallt ansågs hjälpklasserna ha betydelse för de ef-
terblivna själva eftersom de där fick en undervisning som var anpassad ef-
ter deras förmåga. De seminariesakkunniga menade att de invändningar 
som hade rests mot hjälpklasser berodde på bristande insikt och missriktad 
föräldraambition.29 De sakkunniga, som också hävdade att de psykiskt ef-
terblivna barnen ofta var sämre fysiskt utvecklade än de normala, menade 
att hjälpklasserna var avsedda för elever som hade en intelligenskvot mel-
lan 70–80. De rekommenderade att överflyttning till hjälpklass skulle ske 
utan något stort väsen och att detta borde ske vid låg ålder.30  
 Psykiatriprofessor Wigert kallade de debila för en övergångsform mel-
lan imbecilla och normalt utvecklade, och menade att deras högre intellek-
tuella funktioner var defekta och att kombinationsförmågan liksom det 
högre omdömet var bristfälligt utvecklat. I likhet med imbecillitet fram-
trädde debilitet i skolåldern. De debila följde inte med i undervisningen el-
ler i lekar med jämnåriga kamrater. Deras bristande förmågor kunde ofta, 
hävdade Wigert, leda till att de utan stöd sjönk till samhällets botten.31   

                                                      
26 Lundahl (1915) s 85–86, citat s 86.  
27 Lundahl (1915) s 86–88.  
28 Nordlander (1918) s 35. 
29 SOU 1936:31 s 10, 12; se även Dahlberg I (1934) s 160. 
30 SOU 1936:31 s 34–43. 
31 Wigert (1924) s 89–92. 
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 Utöver svårigheterna med gränsdragningen framställdes bristen på 
hjälpklasser som ett problem. I början av 1940-talet påstod en skribent att 
endast 28 procent av de psykiskt efterblivna eleverna hade tillgång till 
hjälpklass.32 Ett antal år senare hävdade inspektör Ragnhild Jungner att 
många hjälpklassbarn och bildbara sinnesslöa befann sig i normalklasser-
na. Hon påpekade att det bara fanns hjälpklasser i 117 av landets 2 460 
skoldistrikt och att bara en procent av skolbarnen fanns i hjälpklasserna. 
Hon fortsatte med att det, förutom lärarbrist och lokalbrist, fanns en 
bristande förståelse och felaktig inställning bland föräldrar och lärare som 
menade att det var synd om barnen som placerades i hjälpklass. Här be-
hövdes, enligt Jungner, upplysning och åter upplysning.33  
 Hur barnen själva reagerade på att placeras i hjälpklass sågs som en 
ömtålig och omstridd fråga. Reaktionerna var blandade. En av de frågor 
som i korthet diskuterades i en artikel i tidskriften Hjälpskolan var om de 
var medvetna om sin undermålighet. Den övergripande frågan i artikeln 
var vilka glada eller sorgliga upplevelser som barnen särskilt mindes. Un-
der rubriken ”Strödda orsaker till sorg” diskuterades huruvida eleverna 
uppfattade sin placering i hjälpklass som deklassering och om de i så fall 
led av det? Artikelförfattaren var inte helt på det klara med svaret och me-
nade att rakt motsatta ståndpunkter fanns i ämnet. Å ena sidan framfördes 
att det kunde vara deprimerande för hjälpklassbarnen att gå i normalklass, 
eftersom deras tillkortakommande blev så mycket tydligare där. Å andra 
sidan kunde eleverna känna sig prickade och ta skada av att vara i hjälp-
klass. Han menade att undersökningen visserligen kunde tas till intäkt för 
att barnen inte var medvetna om sin mindervärdighet, men på det skulle 
man inte bygga mer vittgående slutsatser.34  
 I en ledare i Svensk Skoltidning beklagades att inte samma tvång som 
gällde de sinnesslöa också gällde de hjälpklassmässiga. Författningarna 
angående hjälpundervisningen var inte tvingande utan använde orden 
”bör” och ”må”. I en sann demokrati borde alla ha den utbildning som pas-
sade. Förutom föräldrarnas, barnens och en del lärares motvilja mot att 
placera barn i hjälpklasser, hördes också klagomål på bristande utbildning 
för hjälpklasslärarna. Det sågs som svårt att få de resurser som krävdes, 
inte minst med tanke på en del av de ”normala” kollegornas kompakta 
ovilja.35 Och även om det fanns bristande förståelse från lärarhåll ansågs 
det vara ännu svårare att komma till rätta med de förtalskampanjer som 
fortgick bland allmänheten.36 I Ungdomsvårdskommitténs betänkande 

                                                      
32 Norman (1942) s 72. 
33 Jungner (1947) s 81–82. 
34 Holmberg (1945) s 43, 60–61. 
35 Svensk Skoltidning (1945) ”Hjälpskolan en pedagogisksocial nödvändighet”, nr 49 s 2–3; 

se även Hallgren (1949) s 12. 
36 Levin (1945) nr 49 s 10. 
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1947 menade man att ett förslag från läraren att flytta barnet till hjälpklass 
kunde mötas med sådant motstånd, att läraren övertalades eller nästan 
tvingades att ge efter och behålla barnet, kanske i uppenbar strid med bar-
nets eget intresse. Alla tillfällen måste därför tas, menade man i kommit-
tén, för att påverka den allmänna opinionen.37 
 En beskrivning av de svagt begåvade var att de inte klarade av att lösa 
teoretiska problem, de tillskrevs klent minne och en dåligt utvecklad ab-
strakt förmåga.38 En folkskollärare i Göteborg hänvisade till välkända ex-
periment som utförts på apor och i viss utsträckning på förskolebarn, för 
att förstå den praktiska begåvningens struktur. Hon menade att högt kvali-
ficerat arbete som fordrade symbolbearbetning och abstraktioner inte var 
att tänka på för hjälpklassbarn.39 
 Hur många debila man kunde förvänta sig att finna i ett land och var 
gränserna skulle sättas var uppgifter som förändrades. Den amerikanske 
psykologen Lewis M. Terman uppskattade att fem procent av skoleleverna 
hade en IQ mellan 70–80. Han menade att dessa elever erbjöd störst pro-
blem i utbildningssystemet eftersom de varken passade på institution eller i 
normalklasserna.40 I Sverige menade de seminariesakkunniga från 1932 att 
antalet debila som borde överföras till hjälpklass i allmänhet var två till tre 
procent av de skolpliktiga barnen.41  
 Folkskollärarinnan Gunvor Stenberg menade, i en artikel i mitten av 
1940-talet, att Skolöverstyrelsens riktmärke på tre procent var riktigt, men 
att det var baserat på den gamla metoden att bara pröva de anmälda barnen 
till hjälpklass, vilket skedde under devisen ”hellre fria än fälla”. Det fanns, 
enligt Stenberg, anledning att tro att det procenttalet kunde fördubblas.42 
Trots att antalet hjälpklassbarn ökade framfördes vid flera tillfällen att fler 
procent borde tillhöra hjälpklasserna. Antalet skiftade också i relation till 
geografi och från en del skoldistrikt uppgavs att upp mot 9–10 procent av 
eleverna skulle vara debila och imbecilla.43 
 Trots olika synsätt på vilka elever som hjälpklasserna var avsedda för 
var det många som, i likhet med Manne Ohlander, menade att klasserna 
var till för de barn som var konstitutionellt efterblivna eller permanent ut-
vecklingshämmade.44 Det innebar elever som var två eller tre år efter i sin 
                                                      
37 SOU 1947:17 s 13–14. 
38 Se t ex Ohlander (1947) s 353.  
39 Björsjö (1952) s 4–7. 
40 Terman (1921) s 130. 
41 SOU 1936:31 s 21. Att antalet hjälpklassmässiga barn skulle vara runt tre procent av det 

totala antalet folkskolebarn var en återkommande uppgift, se t ex Dahlberg I (1934) s 
135; Jonsson (1945) s 30–31; Ramer (1945) nr 49 s 8; Haage (1944) s 100. 

42 Stenberg (1945) nr 49 s 32. 
43 Stenberg (1946) nr 4 s 119–123; SOU 1947:17 s 40–49; Junger (1947) s 81; Jonsson & 

Larsson (1947) s 107; Hallgren (1949) s 13. 
44 Ohlander (1945) nr 49 s 8. 



97 

intellektuella utveckling. De elever som endast var ett år efter sin intellek-
tuella utveckling borde inte höra hemma i hjälpklass, men samtidigt passa-
de de inte in i skolans normalklasser. Detta väckte önskemål om att ytterli-
gare en begåvningsnivå infördes i skolan. Med tanke på normalkurvan 
fanns det de som hävdade att det borde införas en kategori för de lätt efter-
blivna i gränslandet mellan de normala och debila. 

Kategori för svagklass – den lätt efterblivne 
Som vi såg i kapitel tre inrättades det under 1920-talet särskilda svagklas-
ser. Dessa klasser var tänkta för de elever som stod på en intellektuell nivå 
mellan de hjälpklassmässiga och de normala. Att definiera en kategori 
mellan de normala och hjälpklassmässiga var dock komplext och skulle bli 
föremål för en rad diskussioner. Ofta benämndes svagklasseleverna som 
lätt efterblivna, dumma eller ”dumhet, knappt att hänföra till undermålig-
het”.45 Eleverna hade svårigheter med läsning, skrivning och/eller räkning, 
men problemen var inte av den art att det motiverade att de fördes över i 
hjälpklass.46 Dessa elever ansågs visserligen kunna tillgodogöra sig nor-
malklassernas kurser, men de arbetade långsamt och risken för kvarsittning 
var stor.47  
 Kvarsittning innebar att eleven fick gå om ett år om han eller hon inte 
uppfyllde kunskapsnormen för det avsedda läsåret. Kvarsittningen, som 
var omfattande under början av 1900-talet, var ett sätt att försöka begåv-
ningshomogenisera klasserna. Huruvida detta var en lyckad lösning fanns 
det delade meningar om. Kritiker menade att begåvade elever hindrades av 
den långsamma arbetstakten som blev följden om inte de lätt efterblivna 
avskiljdes till särskilda klasser.48 En annan aspekt var att många av de ele-
ver som fick sitta kvar i regel var äldre än sina kamrater och ansågs ha då-
ligt inflytande på de yngre.49    
 Förste folkskoleinspektör Karl Nordlund i Stockholm skrev i mitten av 
1920-talet att skolan var:  

…skyldig att, om möjligt, bibringa även de svagare eleverna den moraliskt 
stärkande erfarenheten av vad det vill säga att kunna sin sak ordentligt och 

                                                      
45 SOU 1936:31 s 40. Ibland användes ”sinker” SOU 1936:46 s 25; Brander (1937) s 89.  
46 Berättelse för läsåret 1930–1931, F 13:14, s 44, GAS, RSG. 
47 SOU 1944:20 s 116–117. 
48 Stockholms Tidning 19/1 1927 ”Begåvade barn och kvarsittare”.  
49 Hedfors (1942) nr 10 s 282.  
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att kunna själva reda upp de förelagda arbetsuppgifterna: Detta är den pe-
dagogisk-psykologiska motiveringen för B-klasserna.50  

Nordlund menade att endast de som var efterblivna eller hade ”bristande 
psykisk energi” borde placeras i B-klass. Det medförde att underåriga ele-
ver, det vill säga de som hade börjat skolan ett år för tidigt men inte kunde 
följa med i undervisningen, istället skulle få kvarsittning. B-klasserna skul-
le inte vara en avstjälpningsplats för elever med moraliska lyten, som ver-
kade störande på eleverna i normalklasserna, eller för dem som av notorisk 
lättja inte tillgodogjorde sig undervisningen. Dessa borde också få kvar-
sittning. Enligt Nordlund var B-klasserna inte heller till för dem som på 
grund av långvarig sjukdom hade blivit efter i undervisningen.51 
 I Malmö inrättades B-klasser, för de elever som omöjligt kunde följa 
med i normalklasserna, från och med läsåret 1920–1921.52 B-klasserna 
hade inrättats efter mönster från Köpenhamn där avskiljning skedde efter 
tredje skolåret, men skilde sig inte i formellt hänseende från de vanliga 
klasserna. Varken barnen eller föräldrarna underrättades om klassernas ka-
raktär av svagklass. I samma rapport meddelades från det norska Kristiania 
att det hade rests opinion mot dessa klasser.53 Folkskoleinspektör Nord-
lund menade att opinionen berodde på att klasserna hade blivit avstjälp-
ningsplats för elever med moraliska och disciplinära svårigheter.54 Erfa-
renheterna från Kristiania hade visat på den fara som fanns med att så kal-
lat moraliskt mindre goda lärjungar hamnade i dessa klasser. Det var fres-
tande för lärarna i normalklass att föra över medelmåttigt begåvade elever 
som var besvärliga i disciplinärt avseende. B-klasserna var ytterst betinga-
de av de stora differenser som fanns i förståndsutvecklingen mellan ele-
verna.55 
 Enligt hjälpklassläkare Alfhild Tamm kunde B-klasserna vara lämpliga 
för dem som hade normal intelligens, men kanske hade lindrigare psykopa-
ti, lätt ordblindhet eller kraftig och långvarig nedsättning av kroppskrafter. 
Denna kategori, menade Tamm, kunde med fördel överföras till B-klass. 
Hon ansåg därför att det fanns ett klart behov av B-klasser och de borde 
inrättas i alla eller de flesta skolor och på olika stadier.56  
                                                      
50 Till folkskoledirektionen av Nordlund 2/6 1925, Handlingar rörande B-klasserna 1918–

1931 FIIIg2:1, s 14–15, SF, StS. 
51 Till folkskoledirektionen av Nordlund 2/6 1925, Handlingar rörande B-klasserna 1918–

1931 FIIIg2:1, s 17–18, SF, StS. 
52 Malmö stads folkskolor: Berättelser för läsåret 1922–1923, s 8. 
53 Aug. Lindman dec 1922, Handlingar rörande B-klasserna 1918-1931 FIIIg2:1, SF, StS. 
54 Till Folkskoledirektionen från Nordlund 14/6 1927, Handlingar rörande B-klasserna 

1918–1931 FIIIg2:1, SF, StS. 
55 Stockholm folkskolors berättelser 1923–1924, SF, StS. 
56 Till Nordlund från Alfhild Tamm 3/5 1927, Handlingar rörande B-klasserna 1918–1931 

FIIIg2:1, SF, StS. 
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 I Stockholm ställde sig de flesta lärare som hade erfarenheter av försö-
ket under 1920-talet positiva till B-klasser, men det fanns en viss ambiva-
lens. En lärarinna menade, å ena sidan, att en del elever som hamnat i B-
klass blivit motiverade att arbeta hårdare då de hade ambitionen att komma 
tillbaka till sina gamla kamrater. Å andra sidan fanns det de som upplevde 
ett socialt stigma genom att bli utpekade som sämre begåvade.57 En lärare 
från Enskede var däremot odelat positiv och ansåg att:  

…försöksstadiet nu borde vara till ända, och att tiden bör vara inne att vid 
alla Stockholms folkskolor genomföra differentieringen. Jag anser att utan 
en differentiering skall folkskolan aldrig kunna fylla den uppgift den nu 
skall få, att vara bottenskola. Någon orättvisa, som somliga förmena, ska-
pas icke genom en sådan anordning, det är tvärtom rättvisa, som skipas och 
barmhärtighet, som övas mot både bättre och sämre begåvade.58  

En huvudinvändning mot B-klasserna var av, vad folkskoleinspektör Nord-
lund kallade för, humanitär art. Eleverna stämplades som mindervärdiga, 
vilket befarades kunna lämna spår senare i livet. Nordlund menade att det 
var svårt att uttala sig om mindervärdigheten, men att erfarenheterna från 
Stockholm pekade i rakt motsatt riktning. Det var stor skillnad på B-
klassbarnens livlighet och intresse för undervisningen jämfört med de sva-
gaste barnen i normalklasserna. Också ur uppfostringssynpunkt hade in-
vändningar riktats mot B-klasserna eftersom eleverna sades förlora det 
stimulerande inflytande som de bättre begåvade kamraterna stod för. Den-
na invändning ansåg Nordlund vara överdriven och han menade att det ofta 
var tvärtom, att de bättre begåvade tryckte tillbaka och nedstämde de säm-
re begåvade, vilket förstärkte deras känsla av oförmåga.59 
 I Stockholm framfördes också att elever i B-klass ibland förlöjligades 
av sina kamrater. Några lärarinnor berättade att det hände att en del kamra-
ter hånade gossarna för att de inte ”få magister”.60 Att få en manlig lärare 
var annars kutym för de äldre pojkarna i folkskolan. Det föranledde att en 
lärare föreslog att gossar och flickor också i B-klasser skulle undervisas i 
skilda avdelningar från och med femte klass.61 Den linjen anslöt sig också 
undervisningsnämnden till och där förhållandena medgav skulle särskilda 

                                                      
57 Till folkskoledirektionen från Lars Lideman 11/6 1927, Handlingar rörande försöksav-

delningar 1912–1914 FIIIg:1, SF, StS. 
58 Till Nordlund 21/5 1927, Handlingar rörande B-klasserna 1918–1931 FIIIg2:1, SF, StS. 
59 Till folkskoledirektionen av Nordlund 2/6 1925, Handlingar rörande B-klasserna 1918–

1931 FIIIg2:1, s13–15, SF, StS. 
60 Till Folkskoledirektionen från Nordlund 14/6 1927, Handlingar rörande B-klasserna 

1918-1931 FIIIg2:1, SF, StS. 
61 Till Nordlund från Rut Jonsson 19/5 1927, Handlingar rörande B-klasserna 1918-1931 

FIIIg2:1, SF, StS. 
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B-klasser för pojkar och flickor ordnas i de högre klasserna, i regel från 
och med femte klass.62    
 I Göteborg diskuterade undervisningsnämnden i mitten av 1920-talet 
hur extraklasserna skulle utformas. Några av de församlade menade att in-
telligensprov borde användas, åtminstone för att bedöma barn i gränszoner 
som lärarna hade svårt att avge ett bestämt omdöme om. Diskussionen rör-
de också möjligheten att få komma tillbaka till normalklass. Ett fall som 
nämndes var en flicka som på grund av ändrade hemförhållanden hade 
”vaknat upp” och nu möjligen kunde flyttas tillbaka till normalklass.63 I 
årsberättelsen poängterades att det hade stor betydelse för barnen att vistas 
i en omgivning som passade deras arbetstakt. Det refererades till elever 
som:  

…formligen undergått en andlig uppvakningsprocess, så att de fingo vida 
större intresse för sitt arbete än de haft förut. I allmänhet vitsordades också, 
att målsmännen ställt sig synnerligen välvilliga mot dessa klasser.64 

Läsåret 1929–1930 genomförde före detta föreståndaren för hjälpskolan, 
Alfred Hässelberg, en undersökning av extraklassbarnen, för att ”utröna 
barnmaterialets beskaffenhet”. Undersökningen innehöll två delar. Dels 
undersöktes den andliga utvecklingen, det vill säga intelligensen, dels hur 
barnen hade lyckats med att förvärva olika färdigheter såsom läsning och 
räkning. Resultatet visade att extraklassbarnen med avseende på intelligens 
var ett år efter sina jämnåriga i normalklasserna. Detsamma gällde deras 
färdigheter i läsning och skrivning. Det var därför, enligt Hässelberg, syn-
nerligen väl motiverat att dessa barn fick genomgå en 7-årig folkskola 
istället för en 6-årig.65 Detta skulle i så fall innebära att folkskolan för 
svagklasseleverna blev ett år längre än vad som var stipulerat i lagen.         
 En viktig fråga var också hur många som skulle föras över till svag-
klass. Beroende på var svagklasser hade inrättats skiftade principen för hur 
många som fördes över dit. De sakkunniga i 1926 års Utredning angående 
skolväsendets organisation refererade till Tyskland, där det var vanligt att 
andelen svagklasselever hamnade någonstans mellan sju och femton pro-
cent. I Sverige fanns det, menade de sakkunniga, betydande principiella 
meningsmotsättningar om dessa klasser, men i de orter där klasserna prö-
vats tycktes erfarenheterna vara till övervägande grad gynnsamma.66 
 Överlärare Manne Ohlander i Göteborg, menade 1939 att de som låg 
åtta till fjorton månader efter i begåvningshänseende, det vill säga de som 

                                                      
62 20/6 1920, Protokoll med bilagor 1930 AIa:69, SF, StS. 
63 Protokoll 5/6 1926, Undervisningsplaner FIIIa:3, GAS, RSG. 
64 Berättelser för läsåret 1925–1926, s 38–39, GAS, RSG. 
65 Berättelse för läsåret 1930-1931, s 45–53, se särskilt 52–53, F 13:14, GAS, RSG. 
66 SOU 1926:5 s 42. 
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hade IQ 80–90, hade överförts till extraklass. En undersökning som Oh-
lander hade gjort i tredje klass visade att extraklassklientelet omfattade 
14,89 procent av samtliga barn i denna årsklass, vilket låg i linje med Ter-
mans tretton procent. Ohlander trodde också att: 

I vissa fall torde man ha starka skäl att misstänka, att även barn, som i be-
gåvningshänseende ligga närmare IQ 0,95 än 0,90, hamna i extraklass, be-
roende på andra ogynnsamma skolegenskaper än bristande förståndsutrust-
ning, såsom lättja, stark labilitet i känslolivet, svag koncentrationsförmåga 
m.m.67  

Som det bästa riktmärket för hur många elever som skulle avskiljas lyftes 
normalkurvan fram. Folkskollärare Siver Hallgren hävdade att det var 
lämpligt att avskilja 16 procent av totala antalet elever till svagklass, detta 
med tanke på att det var så många som avvek från den normala intelligens-
åldern på båda sidor i normalkurvan.68  
 Omdömena om B- och extraklasserna fortsatte att gå starkt isär även 
under 1940-talet.69 Hallgren menade att omdömena om B-klasser hade va-
rit blandade, men att de flesta lärare överlag hade varit positivt inställda. 
Särskilt efter det att uttagningen började ske enligt mer objektiva kriteri-
er.70 Förutom de kunskapsmässiga fördelar som kunde vinnas på denna 
uppdelning hade det rapporterats av lärare och skolsköterskor att de barn 
som placerats i B-klass också blev piggare, friskare och att de ökat snabba-
re i vikt.71 Att barnen skulle stämplas av sina kamrater som mindervärdiga 
var något som, enligt Hallgren, snarare existerade i den vuxnes teori än i 
barnets verklighet.72 Insikten om värdet av B-klasser ökade allt mer hos 
föräldrarna, menade Hallgren, och det hände att föräldrarna anhöll om att 
deras barn skulle få gå i B-klass. Inte minst det faktum att fler barn ur B-
klasserna kunde avgå enligt paragraf 47 uppskattades av föräldrarna.73  
 Formen av missnöje som följde hjälp- och svagklasserna såg olika ut, 
men ett genomgående argument mot dessa placeringar var att barnen stig-
matiserades. Inte sällan tonades differentieringen ner och ibland försökte 
de lokala skolledningarna, som vi ska se i senare kapitel, att helt hålla det 

                                                      
67 Ohlander (1939) nr 5 s 3–4. Ohlander menade att extraklasseleverna som regel hade IQ 

över 81 men under 95, Ohlander (1951) s 17; se även Hallgren (1947) s 5. 
68 Hallgren (1943) s 67. På annat ställe skrev Hallgren att fem procent av skoleleverna var 

hjälpklassmässiga men att det fanns omkring 20 procent som inte förmådde uppfylla 
normalskolans krav. Hallgren (1947) s 4; eller 15–20 procent, Hallgren (1948) s 108. I 
SOU 1944:20 s 117, uppgavs att 15–20 procent överfördes till hjälp- och B-klasser 

69 Se t ex SOU 1945:60 s 44. 
70 Hallgren (1944b) nr 49. 
71 Hallgren (1943) s 22. 
72 Hallgren (1944a) nr 52-53.  
73 Hallgren (1944b) nr 2. 
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hemligt, vilket indikerar att missnöje med skolans uppdelningar inte var 
helt ovanligt. Det var den intellektuella kapaciteten som i första hand skul-
le avgöra i vilken klass eleven borde placeras. Vilka som skulle placeras i 
svagklasserna och hur gränsdragningen skulle gå till var ständigt under 
diskussion och gränserna var svåra att upprätthålla Det fanns vidare ett 
glapp mellan det uppskattade antalet elever som borde gå i hjälp- eller 
svagklass kontra hur många det var som verkligen placerades där. Detta 
sågs i samtiden som ett resultat av bristen på dessa klasser, men det ansågs 
också bero på att det saknades kunnande för att avgöra vilka som skulle 
placeras i hjälp- och svagklasser.  

Normalklass – den normale 
Under början av 1900-talet förekom flera olika undersökningar av skolbar-
nens hälsa.74 De elever som definierades som sjuka eller efterblivna av-
skiljdes från normalklasserna. Men det fanns också omvända rekommen-
dationer, från exempelvis läkare Alfhild Tamm, som menade att hjälp-
klassbarn skulle återtas till normalklasserna, eller att möjligheten åtmin-
stone måste finns på sikt.75 Normal var ingen kategori i samma bemärkelse 
som idiot, imbecill eller debil, men de avvikelser som nämns ovan och 
nedan får betydelse i relation till normalitet och det finns därför anledning 
att utveckla detta något. Det visade sig nämligen att det inte var helt enkelt 
att avgöra vem som skulle gå i normalklass. När Tamm undersökte skol-
barnen och placerades dem i olika kategorier av normala och efterblivna, 
var det i första hand den intellektuella förmågan som avsågs.76 Men detta 
uteslöt inte att fysiska avvikelser också kunde leda till avskiljning.  
 Tamm menade sig se en del felaktiga tolkningar av vilka som var att 
betrakta som normala respektive efterblivna. En grupp som inte var hjälp-
klassmässig var de med talrubbningar. Föreställningen om att tal- och in-
telligensutvecklingen löpte parallellt var ett missförstånd och det var fullt 
möjligt att vara normalt begåvad, men ha talrubbningar.77 Ett exempel som 
Tamm lyfte fram var Ivar 10 år, som hade börjat tala rätt tidigt, men sedan 
gjorde ytterst långsamma framsteg. Modern såg honom som lika begåvad 
som de andra syskonen. Tamm beskrev hemmet som smutsigt och slarvigt 
och fadern använde sprit dagligen. Enligt lärarinnan var gossen, trots sitt 
tal, den bäste i klassen. Att han hade blivit flyttad till hjälpklass berodde 
helt och hållet på hans talrubbningar. I detta fall var det, enligt Tamm, tyd-

                                                      
74 Se t ex Undersökning angående hållningsdeformiteten av Patrik Haglund; Brev till förste 

folkskoleinspektör Frans von Schéele från Nils Sellén 11/1 1909. Skolhygieniska un-
dersökningar FIVe:1, SF, StS. 

75 Se t ex Tamm, Skolhygieniska undersökningar FIVe:1 s 16, SF, StS. 
76 Tamm, Skolhygieniska undersökningar FIVe:1, s 30, 40, SF, StS. 
77 Tamm bil. 7, Handlingar rörande hjälpklasser 1908–1918 FIIIg3:1, SF, StS. 
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ligen fråga om normal intelligens. Ivar blev tillbakaflyttad till normal-
klass.78  
 Risken att barn med normal intelligens överfördes till hjälpklass var, 
enligt Tamm, obetydlig. Av 200 undersökta hjälpklassbarn hade hon en-
dast funnit ett som kunde anses ha normal intelligens.79 Men det var inte 
enbart intelligensnivån som spelade roll när eleverna sorterades och ibland 
tillstyrktes hjälpklass trots att det inte existerade någon tydlig intelligens-
defekt. Så var fallet för 14 elever som i början av 1920-talet hamnade i ka-
tegorin psykopati. Hälften ansågs obetydligt efterblivna medan den andra 
halvan inte var efterblivna alls. Tamm menade att åtskilliga av psykopater-
na hellre skulle ha placerats i svagklasser om sådana hade funnits i tillräck-
lig utsträckning.80    
 Även de lärare som var för en viss uppdelning efter begåvning menade, 
som en folkskollärare uttryckte det i mitten av 1930-talet, att mycket talade 
för försiktighet i klassificeringar med hänsyn till intelligensen och att 
övergångsmöjligheter mellan olika avdelningar måste finnas.81 I Ung-
domsvårdskommitténs betänkande från 1947 underströks också vikten av 
att det skulle vara möjligt för hjälpklasselever att återgå till normalklas-
sen.82 Även Siver Hallgren hävdade under början av 1950-talet att en pla-
cering i hjälpklass aldrig fick betraktas som definitiv, men han menade 
samtidigt att hjälpklassbarnet som regel förblev hjälpklassmässigt. Enligt 
Hallgren var det lättare för svagklasselever att få komma tillbaka till nor-
malklass. Hur många som kom tillbaka till normalklasserna tycktes be-
stämmas av vilka differentieringsmöjligheter skolan hade i övrigt. Återfö-
ringsprocenten till normalklasserna var, enligt Hallgren, avsevärt högre i 
skoldistrikt som bara hade tillgång till hjälpklass som enda differentie-
ringsmöjlighet. I distrikt med B-klasser, läsklasser, hälsoklasser och obser-
vationsklasser var återföring mer ovanligt, eftersom det var lättare att pla-
cera elever i en klass som var anpassad efter deras behov.83 De klasser som 
Hallgren nämnde här började inrättas först under 1940- och 1950-talen och 
var inget alternativ under den tidigare delen av 1900-talet.  
 Normal var den som kunde följa med i undervisningen och uppföra sig 
på ett lämpligt sätt. De normala borde ha en genomsnittsintelligens vilket 
beskrivet i siffror innebar en IQ mellan 90–110.84 Det är påfallande få be-
skrivningar av normala elever som finns i materialet. Det visar att det i för-

                                                      
78 Tamm, Skolhygieniska undersökningar FIVe:1, s 16, SF, StS. Alla namn som nämns i 

texten är ändrade i förhållande till originaltexterna.    
79 Tamm (1915) s 73. 
80 Tamm 10/9 1923, Handlingar rörande hjälpklasser 1919–1934 FIIIg3:2, SF, StS. 
81 Nilsson (1935) s 266. 
82 SOU 1947:17 s 14. 
83 Hallgren (1954) s 60–61, 66. 
84 SOU 1936:31 s 89. 



104 

sta hand gällde att hitta, definiera och beskriva avvikarna. Hur stor del av 
eleverna som var att betrakta som normalt begåvade var oklart, men en 
siffra som meddelades av Herman Siegvald 1928 var 50 procent.85 I nästa 
stycke ska normalkurvans goda begåvningar presenteras.   

Klasser för den begåvade – den övernormale 
Enligt psykologen Lewis M. Terman var utmärkande tendenser för grup-
pen av begåvade, förutom en god härstamning, att de uppvisade bättre fy-
sik och hälsa, bättre skolprestationer och fler specialintressen.86 Därtill ka-
raktäriseras de begåvade av originalitet, vilja att veta, sunt förnuft, känsla 
för humor och en önskan att få briljera.87 I Sverige definierades de överbe-
gåvade eleverna av de seminariesakkunniga från 1932, med IQ mellan 
110–120. De med ”mycket överlägsen intelligens” hade IQ mellan 120–
140 och de med en IQ över 140 var att betrakta som geni.88 Hur många 
överbegåvade elever det fanns var oklart. Professor Jaederholm menade 
1920 att kanske en procent var att räkna till denna kategori.89 Drygt tjugo 
år senare menade en skribent att de utgjorde två procent av samtliga skol-
elever.90   
 Som jag pekat på i kapitel tre fick begåvningsklasser inget genomslag i 
Sverige. Ett skäl till det var att det förmodades vara särskilt svårt att fast-
ställa vilka individer som hade god begåvning. Exempelvis menade Psyki-
atriprofessor Bror Gadelius i början av 1920-talet att orättvisor och felak-
tigheter kunde uppstå i samband med differentiering. Han påpekade att 
oavsett vilka metoder som användes för att pröva intelligens, fick man inte 
glömma att dessa enbart var relativa. Gadelius hävdade att begåvning var 
något som ofta inte visade sig förrän efter skolåldern.91 Över huvud taget 
var det, förklarades det i en artikel 1927 i Tidning för Sveriges Läroverk, 
svårare att i detalj kartlägga de normala och de med högre begåvning än de 
med sjukliga anlag.92 Detta skäl fördes fram som argument till varför man 
skulle vara försiktig med att avskilja begåvningarna i särskilda klasser. I 
alla händelser borde detta inte göras på ett allt för tidigt stadium.  
 Även under 1940-talet var normalkurvan en viktig tankefigur i samband 
med diskussionen om skolans organisation, vilket psykologi- och pedago-
gikprofessor John Elmgren illustrerar i ett betänkande till skolutredningen. 

                                                      
85 Siegvald (1928a) s 42. 
86 Terman (1933) s 253–256. 
87 Terman (1926) s 531; se även Jaederholm (1920) s 140. 
88 SOU 1936:31 s 39. 
89 Jaederholm (1920) s 140. 
90 Wenngren (1943) s 118. 
91 Gadelius (1924) s 36–37. 
92 Tidning för Sveriges Läroverk (1927) ”Till enhetsskolans sociala motivering” nr 3.  
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Vårt skolväsen har ju genomgått i modern tid en långt driven specialisering 
och differentiering till förmån för utvecklingshämmade, psykopatiska och 
s. k. problembarn, utan att tillnärmelsevis motsvarande kostnader eller an-
strängningar från samhällets sida nedlagts på att söka anpassa skolväsendet 
efter de intellektuellt välutrustades behov. Man har alltför mycket förbisett, 
att intelligensens fördelningskurva har en positiv del, som exakt motbalan-
serar den negativa och som likaledes kräver särskilt pedagogiskt beaktan-
de.93  

För Elmgren var rättvisefrågan en aspekt av begåvningsklasser och han såg 
något ytterst tilltalade i tanken att försöka tillvarata begåvningarna genom 
att anpassa skolan till deras egenart. Det var besynnerligt att så mycket 
uppmärksamhet hade riktats mot de mindre begåvade och så lite mot de 
bättre begåvade. Elmgren menade dock att det var svårt att genomföra i 
den svenska skolorganisationen, eftersom städerna som regel var för små 
för att kunna ha en uppdelning med begåvningsklasser. Det fanns helt en-
kelt för få elever som var tillräckligt bra för att placeras i begåvningsklas-
ser.94 Med tanke på den tilltro som fanns till normalkurvan borde rimligt-
vis lika många bättre begåvade som svagt begåvade elever upptäckas – så 
var dock aldrig fallet.  
 Ett alternativ till begåvningsklasser som diskuterades var att de begåva-
de barnen skulle börja skolan ett år tidigare eller hoppa över en årskurs. 
Detta ansågs ofarligt ur medicinskt hänseende eftersom barn med ovanligt 
hög intelligenskvot ofta var ”fysiska praktexemplar”.95 De bättre begåvade 
förmodades väga mer och vara längre, ha grövre kroppsbyggnad, bättre 
hull och bättre allmäntillstånd än de svagt begåvade barnen. En god presta-
tionsförmåga i den tidiga barndomen stod i samband med en god kroppslig 
utveckling.96 
 Av beskrivningarna ovan framgår att det inte rådde större konflikter om 
vilka kategorier som borde användas, inte heller om hur många procent av 
eleverna som uppskattades tillhöra respektive kategori. Däremot rådde en 
rad oklarheter om vilka elever som skulle avskiljas och hur det skulle gå 
till. Det var – trots alla beskrivningar och kategorier – svårt att dra gränser 
för vilka elever som hörde hemma i de olika klasserna. Det ter sig även 
som om man förhöll sig ganska flexibel till vilka barn som skulle föras till 
de olika begåvningskategorierna. Även om det i första hand var den intel-
lektuella förmågan som skulle avgöra uteslöt det inte att fysiska och mora-
liska avvikelser kunde leda till avskiljning. Dessa oklarheter ledde till dis-
kussioner om vem som skulle upptäcka och kategorisera eleverna och 

                                                      
93 SOU 1943:19 s 33; se även SOU 1943:7 s 11. 
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95 Ohlander (1941) s 85, 88. 
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därmed avgöra i vilka klasser de skulle placeras. Här kom testningarna att 
bli ett instrument som erbjöd vad som uppfattades som en objektiv metod 
för att avgöra placering. Det här antyder att det fanns konflikter om vem 
som skulle göra urvalen vilket beskrivs under nästa rubrik.  

Konflikter kring avskiljningen 
Skolinspektörer som Schéele, Nordlund och Nordlander, liksom läkare 
som Tamm och professorer som Jaederholm och Anderberg, ställde sig 
som regel positiva till differentiering efter begåvning. Lärarna intog där-
emot en mer ambivalent hållning. En del lärare var motståndare till diffe-
rentieringen som sådan, andra ville inte stöta sig med föräldrarna till de av-
skiljda barnen. Det var inte helt okontroversiellt att skicka eleverna till 
hjälp- eller svagklass. En del föräldrar som fick sina barn placerade i dessa 
skolformer var, som vi såg ovan, inte helt nöjda. Det kan därför finnas an-
ledning att utveckla diskussionen om de professioner som skapades kring 
skolans avskiljningspraktiker. 
 Det tillkom under den behandlade perioden fler yrkeskategorier som 
var involverade i arbetet med hjälp- och svagklasserna. Överskådligt kan 
framväxten av de olika yrkena beskrivas enligt följande: Hjälpklasslärare 
fanns med redan från det att hjälpklasser började inrättas 1905. Som regel 
var det småskolelärarinnor eller folkskollärare, som inte hade någon sär-
skild utbildning förutom det ordinarie lärarseminariet. I Stockholm tillsat-
tes en skolläkare 1913 och 1920 en hjälpklassläkare. Den förste förestån-
daren för hjälpskolan tillsattes 1926 i Göteborg och i Stockholm 1932. I 
Göteborg inrättades 1936 en särskild överlärartjänst för hjälpskolan. År 
1941 utnämnde skolöverstyrelsen Sveriges första hjälpskolekonsulent på 
halvtid. Dennes arbete bestod bland annat i att demonstrera uttagningsme-
toder av psykiskt efterblivna barn.97 De första kuratorstjänsterna i folksko-
lan tillkom 1942 i Göteborg och 1949 inrättades den första skolpsykolog-
tjänsten på heltid. I det nedanstående ska jag beskriva något av denna ut-
veckling. 
 Det var i första hand lärarnas ansvar att anmäla de elever som borde 
överföras till hjälp- eller svagklass.98 Kritiker, som folkskoleinspektörer, 
läkare och överlärare, menade dock att inte alla lärare skötte anmälningar 
som de borde, delvis som en följd av den reaktion som de drog på sig från 
föräldrarna. Ett annat skäl var, enligt Alfhild Tamm, att en del lärare av 
medlidande hade släppt upp barnen till högre klasser, utan att de hade kla-

                                                      
97 Hjälpskolan (1941) ”Hjälpskolekonsulent i Sverige” s 85–88, se särskilt s 87; se även 

Haage (1944) s 106. 
98 Se t ex Till folkskoledirektionen av Nordlund 2/6 1925. s 18, Handlingar rörande B-
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rat den genomgångna kursen. Detta fick till följd att dessa barn anmäldes 
till hjälpklass vid alldeles för hög ålder.99  
 I början av 1920-talet klagades det i Stockholm på att avskiljningen till 
hjälpklasser föregått tämligen regellöst på skilda stadier och ungefär när 
som helst under läsårets lopp.100 Detta ville folkskoleinspektör Nordlund 
motverka genom att skapa en mer enhetlig uttagningsprocess. Ett steg i 
den riktningen var att en och samma person skötte prövningarna. År 1920 
beviljade stadsfullmäktige anslag till avlöning för en särskild hjälpklasslä-
kare. Nordlund föreslog att hjälpklassläkaren, minst en dag varannan 
vecka, skulle besöka de skolor som hade ett större antal hjälpklasser, för 
att ge råd och anvisningar till lärarna, ordna undersökning av de elever 
som anmälts till hjälpklass, biträda med utredningar och för varje läsår 
lämna in en berättelse efter fastställt formulär. Nordlund rekommenderade 
att tjänsten skulle tillsättas av skolläkare Tamm.101 Och från och med ja-
nuari 1920 fungerade Tamm som särskild hjälpklassläkare.102 Hon bidrog 
också med kunskap vid de kurser som ordnades för lärare och lärarinnor 
vid hjälpskolan.103  
 I Stockholm började intelligensmätningar vid uttagningen till hjälpklas-
serna att användas 1910, i Göteborg i mitten av 1920-talet. I Göteborg var 
man däremot tidigt ute med att ha en särskild föreståndare för hjälpskolan, 
en tjänst som Alfred Hässelberg tillträdde 1926. Det var Hässelberg som 
började använda moderna psykologiska metoder vid uttagning av hjälp-
klasselever, det vill säga intelligensmätningar. Testen var endast en del av 
uttagningen, men det var de som ansågs skapa enhet. Uttagningen grunda-
de sig även på läraromdöme och läkarutlåtande.104 För Manne Ohlander, 
som efterträdde Hässelberg som föreståndare för hjälpskolan, inrättades 
med tiden en särskild överlärartjänst.105  
 När Tamm lämnade sin tjänst som läkare vid hjälpklasserna i Stock-
holm 1932 ledde detta till att innehållet i tjänsten diskuterades. En uppgift 
som beskrevs som betungande var intelligensprövningarna. Ett förslag var 
att detta i stället skulle överlåtas på lärare i egenskap av föreståndare för 

                                                      
99 Tamm (1915) s 76; Tamm (1923a) nr 4 s 15. 
100 Undervisningsplaner 1920, Handlingar rör. hjälpklasser 1919–1934 FIIIg3:2, SF, StS. 
101 Till folkskoledirektionen från Nordlund 31/12 1919, Protokoll med bil. AIa:59, SF, StS. 
102 Widerström (1935) s 39.  
103 Ett sådant exempel var den utbildningskurs som hölls i slutet av sommaren 1921 i 

Stockholm. Undervisningsplaner Handlingar rörande hjälpklasser 1919–1934 FIIIg3:2, 
SF, StS. Förutom Tamm, som föreläste om förandet av personakter, höll Jaederholm tre 
föreläsningar om principer för intagning till hjälpklass, han framhöll intelligensmät-
ningarnas betydelse. Till GAS från Ada Johansson, Inez Andersson och Märta Eliasson. 
Reseberättelser från stipendiater 1921–1927 FIIIe:1, RSG. 

104 Ohlander (1956) s 27–30; Ohlander (1932a) s 13. 
105 Beslutet om Ohlanders överlärartjänst togs i undervisningsnämnden den 4/9 1936, Un-

dervisningsnämndens protokoll år 1936–1940, A V:6 GAS, RSG. 
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hjälpskolan. Huvudsaken var att en och samma person utförde testen. 
Folkskoleinspektör Nordlund menade att den pedagogiska ledning som en 
hjälpskoleföreståndare kunde bidra med behövdes i Stockholm. En instruk-
tör som kunde hjälpa lärarna då de flesta inte var utbildade i testteknik, nå-
gon som kunde sköta personakternas förande och förvarande och göra in-
telligensprövningar. Gången borde vara att läraren anmälde eleven till un-
dervisning i hjälpklass. Vederbörande överlärare skickade sedan den an-
mälde eleven vidare till hjälpklassernas föreståndare för intelligenspröv-
ning. Därefter remitterades eleven till skolläkare. I och med att Tamm slu-
tade sin tjänst delades ansvarsområdena upp mellan en föreståndare för 
hjälpklasserna och en läkare. Föreståndaren skulle också, i den utsträck-
ning som förhållandet tillät, hjälpa de elever som slutade folkskolan med 
råd angående fortsatt utbildning, yrkesval och platsanskaffning.106 
 Hur uttagningen till hjälpklasserna skulle gå till blev tydligare i och 
med de seminariesakkunnigas betänkande från 1932. Eftersom det på 
många orter var hjälpklassläraren som gjorde de undersökningar som låg 
till grund för uttagning till hjälpklass, diskuterade de sakkunniga hjälp-
klasslärarnas utbildning och lyfte fram att mer tid borde ägnas åt intelli-
gensundersökningar. Det krävdes en psykologisk skolning för att kunna 
utföra intelligensundersökningar. Utbildningen borde också ge större ut-
rymme åt sociala frågor, med tanke på den sociala uppgift som hjälpklas-
ser hade och skulle få i än högre grad.107 Intelligensmätningarna borde 
vara standardiserade för svenska förhållanden och göras av en tränad per-
son, som även besatt ett visst mått av allmänpsykologisk skolning och er-
farenhet grundad på förtrogenhet med de typer av barn som det var fråga 
om.108 
 På flera håll, inte minst på landsbygden, saknades den önskade experti-
sen för att bedöma vilka barn som borde placeras i hjälpklass. Enligt folk-
skoleinspektör Helge Haage 1944 var det många lärare på landet som ald-
rig anmälde barnen till hjälpklass oavsett hur dåliga dessa var. Därför hade 
han på prov ålagt varje småskollärarinna i Landskrona att anmäla sina två 
till fyra sämsta elever vid läsårets slut. Vid testning och kompletterande 
undersökningar visade sig då att det fanns tillräckligt med hjälpklassmäs-
siga barn för att bilda två avdelningar. Haage påpekade att rekryteringen 
av hjälpklassbarn i hög grad berodde på de lokala skolledarna. Detta hade 
inte fungerat tillfredsställande överallt och det fanns fortfarande stora skol-
distrikt där skolstyrelsen inte ville veta av hjälpklass för att dessa ansågs 
odemokratiska, och att dessa klasser skulle vara kränkande för barnen och 

                                                      
106 Till folkskoledirektionen från Nordlund 12/12 1932, Protokoll med bilagor AIa:71, SF, 

StS. I ungdomsvårdskommitténs betänkande 1947 framhölls att uttagning till hjälpklass 
i Stockholm alltid skett med hjälp av en särskilt anställd läkare, SOU 1947:17 s 35. 

107 SOU 1936:31 s 88–89. 
108 SOU 1936:31 s 100–101.  
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föräldrarna. Inte sällan var detta motstånd, hävdade Haage, understött av 
lärarna. Samtliga parter måste få klart för sig vikten av hjälpklasser. Det 
gällde att rädda barnen från en asocial inställning och göra dem solidariska 
med samhället och dugliga att fylla sin plats i arbetslivet. Detta skulle vara 
till nytta för såväl dem själva som för föräldrarna och samhället.109   
 Ett annat sätt att ersätta den saknade expertisen var, ”den resande testa-
ren”, som folkskollärarinna Gunvor Stenberg uttryckte det. Hon beskrev 
till exempel tjänsten som den specialutbildade hjälpklassläraren som ge-
nom den ena eller andra myndigheten hade kallats för att utföra intelli-
gensmätningar. Som en följd av den obligatoriska skolplikten för bildbara 
sinnesslöa 1944, genomförde Västerbottens läns landsting en förfrågan till 
samtliga skoldistrikt angående lärarnas uppfattning om vilka som borde 
undervisas i hjälpklass eller sinnesslöskola. Detta för att veta hur många 
platser som kunde behövas. Fler landsting följde sedan detta exempel. I 
och med undersökningen fick folkskolan alltså ytterligare en ny tjänstein-
nehavare.110   
 I Göteborg var det de olika skoldistriktens överlärare, hjälpklassföre-
ståndare och gruppledare som gemensamt skulle bestämma om en elev 
skulle placeras i normal- eller extraklass. Själva prövningen gjordes dock 
så långt tiden medgav av överläraren för hjälpskolan, det vill säga Manne 
Ohlander.111 För att minska felaktigheter i läraromdömet vid uttagningen 
av svagklasselever användes grupprov och ett PM. Enligt Ohlander fanns 
det ingen undersökning som tydde på att uttagningen skulle ha vunnit på 
att större hänsyn togs till läraromdömet. Lärarna hade således ingen anled-
ning att klaga på de grupprov och PM som utarbetats till hjälp för uttag-
ningen, tvärtom kunde de framlagda resultaten åberopas som bevis för en 
synnerligen effektiv och rättvis gallring menade Ohlander.112 Med tiden 
utsågs också särskilt utbildade folkskollärare att sköta testningen.113    
 Läraromdömet var förvisso nödvändigt som komplement och måste all-
tid tas i beaktande, men ett standardiserat testinstrument var vägen att 
gå.114 Lärarnas omdömen grundade sig på skolarbete, vilket egentligen 
inte visade barns intelligens utan andra faktorer som flit och energi. Detta 
kunde innebära en orättvisa mot de fattiga och försummade barnen menade 
                                                      
109 Haage (1944) s 105–112. 
110 Stenberg (1945) nr 49 s 32. 
111 Yttrande angående uttagning av barn till extraklass 2/4 1937, Undervisningsplaner 

1923–1937, FIIIa:3, GAS, RSG. 
112  Ohlander (1939) nr 5, s 7–8.  
113  På uppdrag av undervisningsnämnden 1955, föreslog folkskoleinspektören tillsammans 

med skolpsykolog och överlärare för hjälpskolan, tolv lärare som kunde betraktas som 
väl kvalificerade testare. Så beslutades också 11/10, vilket medförde att dessa lärare 
fick ett högre arvode. Pedagogiska nämnden/Undervisningsnämndens protokoll 1950–
1955 A V:9, GAS, RSG. 

114 Lindahl (1943) nr 33.  
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kritiker. Denna kritik hade säkert haft sin riktighet, enligt folkskollärare 
Siver Hallgren, men gällde inte längre. En kombination av läraromdöme 
och intelligensmätningar skulle ge en objektiv och tillfredsställande uttag-
ning.115 Ett annat, om än ovanligt, argument mot svagklasser som Hallgren 
hade noterat var att det gjordes för mycket för de svagt begåvade, när tid 
istället borde ägnas åt de övriga.116  
 
Sammanfattningsvis visar genomgången att det kring sekelskiftet etablera-
des en gemensam nomenklatur för att beteckna olika avvikelser från det 
normala. Det innebar, intressant nog, inte att det normala blev väl beskri-
vet eller inringat. Det finns anledning att återkomma till detta förhållande 
längre fram i undersökningen, men samtidigt är det slående att det fanns en 
konsensus kring de kategorier som skapades. Det kan naturligtvis bero på 
att kategorier i vissa avseenden var ganska allmänna; vagheten öppnade 
upp för att man från skilda perspektiv kunde använda beteckningarna för 
egna syften. Genom att knyta kategorierna till begåvningstester och de for-
mer av objektivt vetande de förmedlade, uppfattades kategorierna, sin vag-
het till trots, som exakta och precisa. Kategorierna gav också gränser för i 
vilka sammanhang barnen kunde förväntas fungera, det vill säga om de 
skulle tas om hand i skolan eller på annat sätt.  
 Idioten och den imbecille skulle aldrig börja i folkskolan, utan borde 
direkt komma till för dem anpassade anstalter. De kategorier barn som fick 
särskild betydelse inom ramen för folkskolan var de debila och lätt efter-
blivna, framförallt i de större städerna. Den debile, som ansågs vara 2–3 år 
efter i sin intellektuella utveckling, skulle avskiljas till hjälpklass efter för-
sta klass. Den lätt efterblivne, som var ungefär ett år efter i sin intellektuel-
la utveckling skulle avskiljas till svagklass efter andra eller tredje skolåret. 
Här liksom för hjälpklasseleverna var det dock svårt att upprätthålla tydli-
ga gränser, inte minst mot bakgrund av att låg intelligens påstods vara en 
av orsakerna till många av de oönskade karaktärsegenskaper som kunde 
leda till omoral och disciplinära svårigheter. Det grundläggande för sorter-
ingen i folkskolan var alltså intelligensutveckling i relation till ålder. Den 
avvikelse som visade sig vid lägst ålder var sinnesslöhet, följt av debilitet 
och något senare lätt efterblivenhet. God begåvning eller genialitet var nå-
got som visade sig senare, i vissa fall först efter den obligatoriska 
skoltiden, varför det fanns anledning att vara försiktig med att avskilja de 
gott begåvade. De ovan angivna IQ-gränserna användes flexibelt av olika 
aktörer som justerade skalorna för sina behov mot bakgrund av bedöm-
ningar av annat slag, utan att det synliggjordes som ett problem i den sam-
tida diskussionen.  

                                                      
115 Hallgren (1943) s 27–28.  
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  Under den behandlade perioden uppstod en rad olika yrken eller speci-
aliseringar som hade direkt eller indirekt koppling till de klasser som dis-
kuterats ovan. Det var lärarna som skulle anmäla eleverna för prövning till 
hjälp- och svagklasser, men det rådde delade meningar om lärarnas förmå-
ga och vilja att göra dessa anmälningar. Med det fanns samtidigt lärare 
som var intresserade av att arbeta med testning och sortering av eleverna. 
Det finns således inget fog för att påstå att lärarna generellt skulle vara 
emot differentiering efter begåvning. Att ägna sig åt intelligensmätningar 
kunde också vara en möjlig karriärväg för en lärare.  
 Skolledningen i de olika städerna, och folkskoleinspektörerna som dess 
förlängda arm, hade ett intresse av att homogenisera klasser efter begåv-
ning för att undervisningen skulle bli så effektiv så möjligt. Det över-
gripande problemet för dessa var av administrativ art. Denna homogenise-
ring var inte nödvändigtvis något som lärarna motsatte sig, men de hade att 
möta föräldrarnas missnöje. Här fanns också rädslan att hamna i lärarpro-
fessionens B-lag. Som regel var det lärarnas sak att anmäla, läkarnas sak 
att bedöma och överlärarens, i komplicerade fall inspektörernas, sak att be-
sluta om elevens placering. Men flera av de nämnda yrkena överlappar 
varandra och vem som gjorde vad skiftade från stad till stad och över tid. 
Under den process som studeras här är det inte enkelt att avgöra vem som 
ägde problemet eller hade tolkningsföreträde vad gällde avskiljning av ele-
verna. Sorteringsarbetet var inte knutet till någon specifik profession utan 
förhandlades mellan flera olika professioner. En tendens under den be-
handlade perioden var att experten – vilket här syftar på de lärare, läkare, 
överlärare och skolinspektörer som specialiserade sig på olika testmetoder 
– fick ett ökat inflytande över skolans sociala organisering. Mot bakgrund 
av de svårigheter som fanns att dra gränser mellan de olika kategorierna, 
och de protester som infann sig, växte det fram olika kunskapsområden 
och tekniker för att upptäcka och beskriva elevers begåvning. Några av 
dessa problem ska diskuteras i det följande.   

Tekniker för sortering 
Även om det är svårt att peka ut en specifik yrkesgrupp som arbetade med 
avskiljning av vissa elever, var det de professionella som motiverade de 
olika klasserna och definierade vilka kategorier som hörde hemma i re-
spektive klass. Som påpekades ovan antogs det finnas fler elever som sak-
nade erforderlig fattningsförmåga för att klara av folkskolans normala kur-
ser. Problemet var att hitta dem, vilket inte bara var en fråga om vilka pro-
fessionella som skulle avgöra detta, utan också en fråga om rätt instrument. 
För att underlätta gränsdragningen användes flera olika tekniker för att ka-
tegorisera och avskilja eleverna. Det var tekniker som kunde användas för 
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att bedöma hur eleverna klarade sig i skolan och hur dessa förväntade klara 
sig i framtiden. 
 För att använda dessa tekniker krävdes kunskap, dels om tekniken, men 
också om dem som skulle bedömas och behandlas. Det var tekniker som 
riktade sig mot såväl de enskilda elevernas fysiska förmåga som deras in-
tellektuella förmåga, men även beteende, moral och miljö uppmärksam-
mades. De tekniker som användes var: Genealogier, vilket innebar att vis-
sa familjer som av olika skäl uppfattades som problematiska kartlades ge-
nom att deras tidigare släktingar spårades. Närliggande tekniker till genea-
logiskrivandet var olika former av förtryckta formulär som anmälningar, 
vilka användes när lärarna skulle rapportera elever till hjälpklasser, följe-
sedlar och/eller flyttbevis som medföljde elever, främst hjälpklasseleverna, 
när dessa bytte skola. Om de problematiska eleverna samlades uppgifter i 
så kallade personakter, en dossier med kunskap om eleverna, som kunde 
användas för att hjälpa dem till rätt utbildning och yrke. Akten kunde 
bland annat innehålla resultat från intelligensmätningar. Resultat som gav 
den enskilde individen en IQ-siffra vilket medförde att denne lättare kunde 
kategoriseras. Grupprov, som var ett kombinerat intelligens- och kun-
skapstest, användes som ett komplement till individuella intelligenstest. 
Jag kommer att diskutera dessa tekniker nedan i nämnd ordning. 

Att länka till historien – genealogiskrivande 
En teknik som användes för att peka ut olika grupper eller släkter som be-
traktades som en fara för samhället var att skriva genealogier. Att skriva 
genealogier var något av en vetenskaplig genre under den tidigare delen av 
1900-talet och det var en del av den rashygieniska vetenskapen, vilken i 
sin tur kan ses som en internationell företeelse, knuten till moderniseringen 
och vetenskapens allt mer påtagliga roll i samhället.117 Runt sekelskiftet 
började vetenskapliga företrädare att återupptäcka de Mendelska ärftlig-
hetslagarna. Att avtäcka de biologiska lagarna som styr ärftligheten sågs 
som en central uppgift för forskningen. Olika ärftliga sjukdomar skulle 
spåras, kartläggas och om möjligt hindras. Med hjälp av eugeniska insatser 
skulle människor med goda anlag stödjas och de med dåliga anlag hållas 
under uppsikt. Så skulle ett bättre samhälle med intelligentare människor 
skapas.118  
 Den mest kända studien i genren är förmodligen den om familjen Kalli-
kak, publicerad 1912 och skriven av den amerikanske psykologen Henry 
Herbert Goddard som i början av 1900-talet arbetade på ett hem för sin-
nesslöa. En dag fick hemmet in en sinnesslö flicka, som fick pseudonymen 
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Deborha Kallikak. Under flera år tränades flickan med förhoppning om att 
sinnesslöheten skulle kunna botas. Goddard menade dock att detta var ut-
siktslöst eftersom sinnesslöhet, liksom en rad andra avvikelser, förmoda-
des gå i arv. Medhjälpare sändes ut för att söka efter Deborhas förfäder 
och de fann till slut urfadern, vilken blev kallad Martin Kallikak. Denne, 
enligt Goddard, rättfärdige man hade först varit gift med en sinnesslö 
värdshussköka. Från detta äktenskap härstammade en dålig ätt, defekt i 
nästan varje generation, medan Martin Kallikaks andra giftermål, med en 
kväkarkvinna, ledde till en ätt helt bestående av goda medborgare. Två oli-
ka släkten, två helt olika resultat.119 Goddard menade att det fanns anled-
ning att vara orolig: 

Not until we take care of this class and see to it that their lives are guided 
by intelligent people, shall we remove these sores from our social life. 
There are Kallikak families all about us. They are multiplying at twice the 
rate of the general population, and not until we recognize this fact, and 
work on this basis, will we begin to solve these social problems.120 

Goddard var inte först med att göra genealogiska studier, men han var först 
med att kombinera dem med Binets intelligensmätningar. Undersökning, 
liknande den Goddhard gjorde på familjen Kallikaka, gjordes av olika 
släkter i Europa och Sverige.121  
 I en artikel från 1918 om ”Psykiska egenskapers ärftlighet” menade 
lektor och skolman Georg Brandell att de ärftlighetslagar som man eventu-
ellt kunde nå fram till inte kunde vara avgörande för varje enskilt fall, utan 
endast för grupper av människor eller ett tänkt genomsnitt.122 Vetenskapen 
måste ta itu med de biologiska ärftlighetslagarna för att kunna bygga ett 
lyckligt samhälle för framtiden. För att klarlägga arvsenheternas förhållan-
de till de psykiska egenskaperna krävdes, enligt Brandell, tämligen utförli-
ga psykogram för ett större antal medlemmar av en släkt, som skulle göras 
till föremål för en undersökning. Det var en uppgift som, enligt Brandell, 
fordrade samarbete mellan ett stort antal forskare.123  
 Anatomiprofessor Johan Vilhelm Hultkrantz menade i mitten av 1920-
talet att det fanns allvarliga hot mot släktets framtida utveckling och detta 
måste motverkas genom lagstiftning och sociala reformer. Nativiteten mås-
te minskas inom de lägre samhällslagren och ökas i de mer värdefulla. 

                                                      
119 Goddard (1912) passim. Därav pseudonymen Kallikak, vilken kom från de grekiska 

orden för skönhet (kallos) och dålig (kakos), Gould (1983) s 169. 
120 Goddard (1912) s 72. 
121 Exempelvis Herman Lundborgs avhandling om en släkt i Blekinge som kom ut 1911, 

Broberg (1995) s 8–9. 
122 Brandell gjorde det med hänvisning till Goddard, Brandell (1918a) s 37–38. 
123 Brandell (1918a) s 39, 41, 43. 
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Bland de mer eller mindre undermåliga finnes ju en del personer, så lågt 
stående i intellektuellt och moraliskt avseende, att de icke blott äro utan 
nytta utan till direkt skada för samhället, vissa typer av idioter, sinnessjuka, 
epileptici, alkoholister, vagabonder och vaneförbrytare. Till skydd mot det 
obehag och den fara, som dessa uppenbart abnorma individer förorsaka, 
anse vi oss med rätta kunna beröva dem friheten och inspärra dem i asyler, 
hospital, fängelser. Vad man emellertid hitintills icke tillräckligt beaktat, är 
den fara, som dessa, ofta utpräglat sexuellt anlagda individer utgöra för 
kommande släkten. Huru ofta se vi icke, att svagsinta kvinnor lämnas vind 
för våg, så att de kunna sätta barn till världen, eller degenererade förbryta-
re, periodiskt sinnessjuka samt obotliga alkoholister under tiderna mellan 
sina sejourer i fängelse, hospital eller vårdanstalter få sin fulla frihet och 
därmed också möjlighet att föröka släktet med nya individer av samma 
slag.124 

Hultkrantz pekade ut olika sociala avigsidor som han menade var en följd 
av dåliga anlag. Att dokumentera en släkt bakåt i tiden sågs som viktigt av 
flera skäl och som citatet ovan illustrerar var det en blandning mellan ärft-
liga sjukdomar, oönskade beteendeformer och moraliska tillkortakomman-
den som avsågs. Också överlärare Manne Ohlander använde sig under 
1940-talet av genealogier för att visa vilka sociala och ekonomiska följder 
det kunde få att vissa grupper skaffade barn. Han menade: 

Genom att genealogiskt följa de olika familjernas släktskapsförhållanden 
och samla uppgifter om de olika släktmedlemmarna beträffande försörj-
ningsförmåga, kriminalitet, alkoholism, undermålighet i intellektuellt avse-
ende m.m. kan det så småningom bli möjligt att förebringa så graverande 
anmärkningar ur social synpunkt att ett tvångsingripande är möjligt att 
genomföra.125     

Genom att skriva genealogier och därigenom länka olika sociala problem, 
såsom sjukdomar och kriminalitet, till olika grupper påstods en släkts kost-
samma historia kunna visas upp. Samtidigt kunde uträkningar göras av vad 
samma släkte kostade samhället i samtiden, men det mest centrala var att 
peka på den skada och den ekonomiska belastning som släkten kunde 
åsamka samhället i framtiden om inte åtgärder vidtogs. Vetenskapen gav 
förslag på vad som kunde göras med sannolika riskgrupper. Exempel på 
åtgärder som nämndes i ungdomsvårdskommitténs betänkande från 1944 
var sterilisering, psykisk rådgivning och hälsokontroller bland barn och 
ungdom. Det kunde även innebära att ”uppspåra och om möjligt undanröja 
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för de ungas utveckling skadliga sociala missförhållanden samt att berika 
samhället med livsdugliga och nyttiga medlemmar.”126  
 Genealogier kunde alltså användas för att peka på bristande förmågor 
hos vissa grupper i samhället, men de kunde också användas för att visa på 
det motsatta – det vill säga goda anlag.127 Under början av 1920-talet in-
ledde den amerikanske psykologen Lewis Terman en omfattande forskning 
om de bättre begåvade. Del två i denna studie, The early Mental Traits of 
Three Hundred Geniuses, författad av Termans medarbetare psykologen 
Catharine M. Cox, bestod av ett slags genealogisk studie. Hennes metod 
gick ut på att skatta intelligensen hos 282 framstående snillen – män – i hi-
storien. Materialet som hon använde var detaljerade barn- och ungdomsbi-
ografier och det fanns flera parametrar som kunde ge olika intelligenspo-
äng. Bland annat gav föräldrarnas yrke ett visst antal IQ.128 Det insamlade 
materialet analyserades och utvärderades av tre psykologer. Var och en av 
psykologerna skattade sedan de nämnda männens intelligens och av detta 
sammanställdes sedan ett medeltal som fick gälla för att vara den historis-
ka personens intelligens. Cox uppskattade två olika IQ-värden, ett för 
barndomen, upp till sjutton år, och ett för åldern mellan sjutton och tjugo-
sex.129 Cox och hennes kollegor bedömde IQ hos män som sedan länge 
hade gått ur tiden. Efter Cox undersökning gick det, enligt Terman, inte 
längre att ifrågasätta att det fanns en betydande korrelation mellan intellek-
tuella förmågor i barndomen och senare i livet. Terman var övertygad om 
att en god begåvning inte gick att förvärva – den var man född med.130  
 En variant av genealogiskrivandet som användes i den svenska skolan 
var de studier som korrelerade elevers betyg eller IQ med föräldrarnas yrke 
och sociala status. Dessa studier kunde åberopas för att hävda att intelli-
gens tenderade att följa social klass. Redan Binet hade i samband med ut-
formadet av intelligenstestet skapat ett specialprotokoll där faderns yrke 
skulle anges. Detta blev också kutym i samband med intelligensmätning-
arna i Sverige.131 Det ansågs alltså finnas skäl att tro att en intelligensnivå 
korrelerade med vissa slags yrken och flera artiklar och SOU antydde ock-
så, som vi kommer att se i kapitel sex, att föräldrarnas betyg och yrke 
speglade barnets begåvning.132 Undersökningar av andliga förmögenheters 
ärftlighet var som regel hänvisade till statistiska undersökningar där föräld-
                                                      
126 SOU 1944:30 s 38–39. 
127 Också denna form av undersökningar blev något av en vetenskaplig genre. Se t ex Cox 

(1926); Galton (1892); Kretschmer (1930); Peters (1917); se även Backman (1935) s 
330–333, som pekar ut hur vissa länder och platser har en hög andel vetenskapsmän. 
För kritik av Cox studie, se Gould (1983) s 184–189. 

128 Cox (1926) s 37.   
129 Cox (1926) s 47–48, 63–64; Terman (1933) s 264. 
130 Terman (1933) s 265. 
131 Jaederholm I (1914) s 233. 
132 Se t ex SOU 1943:7; Hallgren (1946) passim. 
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rars och syskons prestationer noterades. Med olika korrelationsmetoder 
kunde man till exempel se vilken växelverkan, eller vilket ömsesidigt be-
roende, som fanns mellan två olika prestationer. En sådan korrelationsko-
efficient skulle kunna vara mellan föräldrar och deras barns prestationer.133 
En annan korrelation kunde den fysiska utvecklingen i relation till den 
psykiska vara.134  
 I genealogiskrivandet tillskrevs arvet en stor betydelse och elevernas 
prestationer ansågs stå i relation till mor- och farföräldrars, föräldrars och 
syskon prestationer. Denna ärftlighetsaspekt kunde också kompletteras 
med miljöbeskrivningar. Genealogiskrivande var ett sätt att ringa in olika 
riskgrupper genom att följa en familjs historia och därmed visa på oönska-
de normer, degenererande tendenser i from av kriminalitet och alkoholism, 
eller önskvärda normer, sedliga och moraliska. Men det krävdes också 
andra instrument som riktade sig mot individen för att observera och be-
skriva avvikande elever. Ett sådant instrument var olika förtryckta formu-
lär och personakter. 

Anmälningar, flyttningsbevis, följesedlar och personakter  
Avskiljningen från folkskolan av de elever som ansågs sämre begåvade 
formaliserades allt mer under 1920-talet.135 Ett exempel på formalisering-
en var de förtryckta formulär som lärarna i Stockholm kunde använda sig 
av när de skulle ansöka om hjälpklass för elever som inte kunde följa med 
i undervisningen. Dessa formulär, som hade sin förlaga hos Binets special-
protokoll, skulle rapportera om förhållanden i hemmen, som fattigdom el-
ler vanvård, den ungefärliga graden av efterblivenhet i förhållande till lev-
nadsåldern, skolgång, sjukdomar, lyten, talförmåga, lynne, sinnesstämning, 
uppförande, uppmärksamhet, läsfärdighet, skrivfärdighet, räknefärdighet, 
minne och förmågan att reda sig. Därtill skulle anges huruvida orsaken till 
anmälan var intelligensdefekt eller annan abnormitet. Anmälan avslutades 
med rubriken ”övriga förhållanden av betydelse”.136 Folkskoleinspektör 
Nordlander skrev att frågorna i formulären alltid var så formulerade, att de 
gav lärarna anledning till ständigt upprepade observationer.137   
 Den ökade professionaliseringen och formaliseringen av uttagningen 
till hjälpklass kan ses som ett sätt att möta motståndet mot avskiljningarna. 
Men de förtryckta formulär som lärarna använde när de anmälde barnen 
till hjälpklass kunde också få den effekten, att för många elever anmäldes. 

                                                      
133 Peters (1917) s 15–16. 
134 Se t ex Buhler (1939) s 99–103. 
135 Se t ex SOU 1936:31 s 14. 
136 Se t ex Handlingar angående, blinda synsvaga, dövstumma lomhörda, samt sinnesslöa 

barn FIVh:1, SF, StS. 
137 Nordlander (1918) s 27–30. 
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Tvärtemot vad Tamm tidigare hävdat menade hon i början av 1920-talet att 
lärarna hade varit allt för frikostiga med sina anmälningar och att det fanns 
en hel del fall som var tveksamma. Dessa fall konfererade Tamm med re-
spektive lärare, överlärare och mödrar.138 Att det fanns en del tveksamhe-
ter berodde, enligt Tamm, på de nyss införda formulären som hade miss-
förståtts i början, men som under det senaste året blivet bättre.139  
 I Göteborg hade hjälpklasslärarna, åtminstone under 1940-talet, ett 
formulär som de varje år skulle fylla i med en kortfattad redogörelse över 
hjälpklasseleven. Om eleven sedan flyttade till en annan skola skulle följe-
sedeln skickas dit. Följesedelns funktion var att den skulle tjäna som led-
ning vid yrkesrådgivning och upplysning. Det poängterades att den inte 
skulle komma i obehöriga händer och varken barn eller föräldrar skulle 
kunna läsa den.140 I flyttningsbevis rapporterades även om barnen åtnjöt 
fattigunderstöd – som fria böcker, fri tandvård, fri barnbespisning – och 
om så var fallet, i vilken form.141 En unik omständighet när barnen anmäl-
des till hjälpklass i Göteborg var att det noterades om de var av så kallad 
tattarsläkt. Klasslärarna anmälde barnen till hjälpklass och i anmälan, eller 
följesedeln, skulle upplysningar om familjen och hemmet redovisas, bland 
annat om familjen var av tattarsläkt. Det var överlärare Ohlander som in-
telligenstestade de anmälda eleverna och beslutade om dessa skulle till 
hjälpklass. När elever från hjälpklasser bytte skola följde det med följebe-
vis där tattarhärkomst, utseende och IQ noterades. Också tveksamma fall 
rapporterades. Så kunde det till exempel stå om en elev att dennes ”mor 
har tattarutseende”.142 
 En teknik som gränsade till formulären, som anmälningar och följesed-
lar, var förandet av personakter. Akten kunde användas för att få en bättre 
överblick över de undersökta eleverna och deras omgivning.143 I Sverige 
var Tamm en pionjär när det gällde förandet av personakter och i sin un-
dersökning av hjälpklasseleverna 1910 sammanställde hon nogsamt upp-
gifter om intelligens, fysik, hemförhållanden och moral i personakter. Bar-
nens utveckling från födseln och framåt beskrevs. Så noterades till exem-
pel om barnen hade varit ”flaskbarn” eller ”uppfödda med bröstet”, när de 
hade börjat tala och så vidare.144 Tamm gav exempel på hur hemmen kun-
de se ut. Ett illustrativt exempel var Karin 13 år.   

                                                      
138 Tamm (1923b) s 53–54. 
139 Tamm (1923b) s 57. 
140 Följesedel i GAS, 1940-talet Manne Ohlanders handlingar Ö:1, RSG. 
141 Flyttningsbevis i GAS, Hjälpklassundersökningar ca, 1940-1960 Ö:2, RSG. 
142 Följesedel Flyttningsbevis i GAS, Hjälpklassundersökningar Ö:2., RSG. 
143 Personakter kallades ibland för personalakter, men för att undvika missförstånd väljer 

jag att konsekvent kalla det för personakter, såvida det inte är frågan om citat. Se även 
SOU 1947:17 s 54.  

144 Se t ex Tamm, Skolhygieniska undersökningar FIVe:1 s 16–17, SF, StS. 



118 

Far och morfar alkoholister. Mor vensterhändt. Hade under graviditeten 
svåra bekymmer och måste mycket anstränga sig. Flickan uppfödd övervä-
gande med flaska. Hem i allra högsta grad slarfigt. Flickan kommer mycket 
oregelbundet till skolan. […] Enligt Binet-Simons står hon på en 6-årings 
ståndpunkt. Hör till de sämsta i klassen. Kan ej läsa eller skrifa. Något bätt-
re i räkning. Hon kan tydligen föga tillgodogöra sig undervisningen. Passar 
i skolan för sinnesslöa. Särskilt som hemförhållandena är under all kri-
tik.145 

Tamm föreläste också om hur personakterna kunde ligga till grund för en 
rad olika bedömningar. Genom att föra personakter skulle läraren mer 
noggrant observera barnets psykiska egenheter. Dessutom kunde personak-
terna vara till god hjälp vid yrkesval eller vid bedömandet av en brottslings 
handlingar. Fanns det en tydlig intelligensdefekt hos den som begått brottet 
var detta en förmildrande omständighet.146   
 När de seminariesakkunniga från 1932 lyfte fram Stockholm som ett 
gott exempel på hur hjälpklasserna kunde organiseras påpekade de att de 
var särskilt nöjda med de synnerligen instruktiva anvisningar för hjälp-
klasslärarna som utarbetat av Tamm. I Stockholm förde hjälpklasslärarna 
noggranna och fortlöpande anteckningar om de undersökningar som gjor-
des på hjälpklassbarnen.147 Det sågs som viktigt att tidigt uppmärksamma 
problematiska barn. I en artikel i Svensk Lärartidning 1937 hänvisades till 
psykiatriprofessor Olov Kinberg som hävdade att samhället inte kunde to-
lerera eller stå ut med en befolkning som var psykologiskt anonym. Han 
påstod att man oftast ingenting visste om de människor som begärde social 
hjälp, vilket förde med sig att hjälpen många gånger var bortkastad, sam-
hällets pengar förspillda, den hjälpsökandes chans minskad och risken för 
social missanpassning ökad. Det var därför, menade Kinberg, nödvändigt 
med en psykologisk kartläggning av befolkningen och den borde börja re-
dan i folkskolan.148 Det restes också förslag på att akter borde föras över 
alla barn. Doktor Alice Hellström skrev i början av 1940-talet att: 

Den s.k. personalakten är som bekant ett aktstycke som avser att psykolo-
giskt belysa hela barnets personlighet. Meningen med att vi skriver den är 
att vi ska lära känna barnet så väl som möjligt, få en inblick i dess väsen 
och reaktionssätt, så att vi ska förstå att behandla det rätt. Själva utarbetan-
det av personalakten har det goda med sig att vi föranledas att försöka att 
tränga in i barnets själsliv och lära känna det. Men det är också av betydel-

                                                      
145 Tamm, Skolhygieniska undersökningar FIVe:1 s 24, SF, StS.   
146 Undervisningsplaner, Handlingar rörande hjälpklasser 1919–1934 FIIIg3:2, SF, StS; 

Till GAS från Ada Johansson, Inez Andersson och Märta Eliasson. Reseberättelser från 
stipendiater 1921–1927 FIIIe:1, RSG. 

147 SOU 1936:31 s 15. 
148 Svensk Lärartidning (1937) “Psykisk kartläggning av vårt folk” nr 7. 
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se att vi får till stånd ett aktstycke som vi i framtiden kan gå tillbaka till för 
jämförelser eller som kan följa barnet vid omflyttning eller ev. senare i li-
vet tjäna till belysning av barnets utveckling, om av någon anledning – 
sjukdom, kriminalitet e. d. – en utredning behöver göras. Sådana akter bor-
de skrivas på alla barn i alla skolor.149   

Hellström menade att sinnesslövården varit ett föredöme när det gällde att 
föra anteckningar om barnen. Dessa barn var mer än andra i behov av hjälp 
och det var därför nödvändigt att studera dem särskilt. Hon framhöll också 
Tamms utarbetade formulär med fasta rubriker för hjälpklasserna som ett 
utomordentligt gott exempel på hur arbete med de mindre begåvade kunde 
gå till. Hellströms första fordring på en personakt var att den skulle vara 
sann. För att uppfylla det var det viktigt att hålla sig till enkla omdömen 
som för säkerhetskull borde exemplifieras. Var man osäker på den rätta in-
nebörden av elevens beteende var det bättre att nöja sig med att bara pro-
tokollföra saken, det vill säga skriva upp händelsen för att sedan låta en 
expert tolka innebörden.150 Också i ungdomsvårdskommitténs betänkande 
från 1947 framfördes förhoppningar om att personakter på sikt skulle kun-
na införas i normalklasserna. Kommittén föreslog att personakter för hjälp-
klasselever borde vara obligatoriska. De fortlöpande iakttagelserna om 
barnets framsteg, dess uppförande i klassrummet och kontakterna med fa-
miljen, hade visat sig vara av oskattbart värde, menade man i kommit-
tén.151 
 Förandet av personakterna ansågs ha det fördelaktiga med sig att vilken 
lärare som helst med hjälp av goda instruktioner kunde föra dem. Det var 
inte nödvändigtvis protokollföraren som tolkade resultaten och bedömde 
barnen, utan det kunde lämnas över till en kompetent expert. Att en del 
elever flyttade och bytte skola spelade då mindre roll eftersom personakten 
följde med till den nya skolan. Akten behandlade inte bara skoltiden, utan 
hela livsförloppet kartlades, i första hand gällde det de barn som på olika 
sätt avvek. Akten kunde också användas senare i livet för att belysa något 
av barnets utveckling i samband med till exempel sjukdom eller kriminali-
tet. Att föra personakter kan ses som ett sätt att rikta uppmärksamheten 
mot vissa grupper i samhället som hade benägenhet att visa asociala ten-
denser. Detta var således inget som bara gällde den enskilde eleven utan 
hela dennes omgivning.  
 Hur viktig omgivningen ansågs vara kan återigen illustreras med en av 
Tamms undersökningar från 1910. När hjälpklasselevernas hemförhållan-
den studerades var både materiell standard och olika släktförhållanden vik-

                                                      
149 Hellström (1942) s 52–53. 
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borde innehålla, s 59. 
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tiga. Ett exempel var Karl, 11 år. I Karls omgivning fanns en morbror som 
var dövstum. Av Karls elva syskon var sex i livet. Av de tre äldsta, vilka 
var flickor, hade två normal intelligens även om de var klena. Två av dem 
var dessutom nervösa och odugliga till arbete efter var sitt obetydligt 
olycksfall. De två bröderna var efterblivna till sin intelligens. Karl själv var 
en blek och mager gosse med stort huvud och en framåtbuktande panna. 
Tamms undersökning visade att pojken i intelligenshänseende låg fyra år 
efter sin ålder. Tamm ansåg därför att Karl borde få specialundervisning 
men också, om det var möjligt, skiljas från hemmet.152  
 Via en elev kunde hela familjen eller släkten kartläggas, vilka sjukdo-
mar som fanns i släkten, hur syskonen betedde sig och hur dessa klarade 
sig i och efter skolan. De olika formulären, anmälningarna och följesedlar-
na hade många likheter, dels med varandra, dels med personakten. Funk-
tionen var att ha en del barn och grupper som uppfattades som problema-
tiska under särskild uppsikt, men också att kartlägga befolkningen. Exemp-
let ovan från Göteborg om tattarna antyder att det fanns en rashygienisk 
aspekt i denna uppmärksamhet mot vissa människor i samhället. Detta 
ämne återkommer jag till i nästa kapitel. Överhuvudtaget var det många 
nationer som runt sekelskiftet oroade sig för den fysiska kvalitén på be-
folkningen. Inte minst i skolan var detta tydligt och många undersökningar 
uppmärksammade också barnens fysik. 

Mätningar av kroppen 
I Sverige, liksom i många andra nationer, uttalades det en oro för folksko-
lebarnens hälsa under början av 1900-talet. Medicine doktor Patrik Hag-
lund menade 1908 att befolkningen i fysiskt avseende befann sig i utförs-
backe.153 Och gymnastikinstruktör Nils Sellén skrev året efter att:  

Det kroppsliga tillståndet hos våra folkskolebarn är synnerligen otillfreds-
ställande och det är samhällets oafvisliga plikt att icke sky någon uppoff-
ring, för att den kroppsliga uppfostran i våra folkskolor må komma till sin 
rätt. Den tid, arbete och kostnad, som nedläggas härpå, får landet mång-
dubbelt igen i ett kraftigare, friskare släkte.154    

Också Tamm granskade vid seklets början elevernas fysiska hälsa vid 
Stockholms folkskolor. Hon undersökte kroppskonstitution, hull, muskel-
utveckling, hud, längd, vikt, skelettets byggnad och skallens form, omfång, 
bredd och längd. Vad Tamm letade efter hos eleverna var olika degenera-

                                                      
152 Tamm, Skolhygieniska undersökningar FIVe:1 s 19, SF, StS.   
153 Undersök. ang. hållningsdeformiteten, Skolhygieniska undersökningar FIVe:1, SF, StS 
154 Brev till förste folkskoleinspektör Frans von Schéele från Nils Sellén 11/1 1909, Skol-
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tionstecken. Så kallade somatiska degenerationstecken fann hon i 45 fall, 
men det hade inte varit fråga om några svårare missbildningar. På det hela 
taget ansåg Tamm att de undersökta hjälpklassbarnen i allmänhet var bleka 
och magra och något efter sina normala jämnåriga klasskamrater.155 Med 
hänvisning till internationella forskare hävdade hon att verkligt god intelli-
gens aldrig funnits hos skolbarn om huvudets horisontala omfång under-
steg ett visst antal centimeter i relation till ålder. Pojkarna borde ha 1 till 1 
1/2 centimeter större mått än flickor.156 
 Inte sällan relaterade undersökningarna till avskiljning för hjälpklasser-
na, men det kunde också röra sig om enskild undervisning på grund av 
andra avvikelser. I Stockholm var lungtuberkulos det vanligaste skälet till 
enskild undervisning, men också sjukdomar som epilepsi, hjärtfel, höggra-
dig närsynthet, svag hörsel, blodbrist, ”stinkande lukt”, och ”danssjuka” 
anfördes.157 Några år senare redovisades anledningar som medfödd svag-
het, efterblivenhet, både i fysiskt och intellektuellt avseende.158 
 I tidigare forskning har Eva Palmblad visat att uppfostringsidealen runt 
sekelskiftet handlade om härdning, stärkande övningar, hygien och goda 
vanor. Dessa ideal kvarstod men kring sekelskiftet 1900 adderades psyko-
logiska insikter. Intresset försköts mot individen och såväl handlingsre-
kommendationer som åtgärdspaket utvecklades i en individualiserande 
riktning.159 Tamms undersökningar pekar på ytterligare ett steg i denna in-
dividualisering. Samtidigt som kroppens egenskaper fortfarande var vikti-
ga var det det inre som fokuserades. Att vara normal implicerade både fy-
siska och psykiska egenskaper och dessa skulle noga kartläggas. Den nya 
psykologiska användningen i skolan var under början av 1910-talet i ett 
inledande skede. Psykologin utvecklade metoder för att differentiera och 
avskilja dem som inte passade in i normalklasserna. Tamms undersökning-
ar visar att det inte fanns någon tydlig avgränsning mellan vad som betrak-
tades som ett medicinskt eller ett pedagogiskt problem. 
 I och med att antalet kategorier av efterblivna ökade och blev mer diffe-
rentierade blev det samtidigt svårare att se på elevers yttre vilka som borde 
placeras i respektive kategori. Ett sätt att hantera denna svårighet var att 
använda sig av intelligenstest, vilket förmodades göra också mindre efter-
blivenhet synlig. I hopp om att skapa ett mer vetenskapligt objektivt och 
ett mer rättvist instrument för differentiering började på flera håll intelli-
genstest att användas.  

                                                      
155 Tamm, Skolhygieniska undersökningar FIVe:1, s 5–7, SF, StS. Med somatiska degene-

rationstecken avsågs yttre kroppsliga tecken. 
156 Tamm (1925) s 47; Tamm, Skolhygieniska undersökningar FIVe:1 s 7, SF, StS. 
157 Danssjuka innebar ofrivilliga grimaser och rörelser. Förteckning över skolpliktiga barn 

1912 EIIIc:2, SF, StS. 
158 1915–1917, Förteckning över skolpliktiga barn EIIIc:3, SF, StS. 
159 Palmblad (1990) s 101. 
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Mätningar av intelligens 
Från början var intelligensmätningarnas viktigaste användningsområde att 
sortera ut de debila. Intelligensmetodens huvuduppgift var enligt G. A. Ja-
ederholm inte att bestämma normala barns intelligensålder, utan att avskil-
ja barn till hjälpklass.160 Första gången det användes i Sverige var 1910 i 
Stockholm av Tamm. Det första året undersöktes bara ett mindre urval, 
men från och med 1920 intelligensprövades alla barn som anmälts till 
hjälpklass i Stockholm.161 Det som prövades var om barnets intelligensut-
veckling motsvarade dess levnadsålder. En viktig faktor att räkna med var 
att kunskapen var beroende av omgivningen, såväl av hemmet som av sko-
lan.162 Tamm ansåg att Binet-Simons metod varit till stor hjälp när det 
gällde att avskilja dem som i intellektuellt avseende var efterblivna, och 
den brist på överensstämmelse som ibland framkom mellan lärarnas om-
dömen och testen hade stimulerat till vidare forskning. Det var inte nog att 
fastställa att ett barn var ”efterblivet”, ”omöjligt” eller ”hjälpklassmässigt”, 
utan varje fall måste noga analyseras och omständigheterna som hade lett 
till svårigheter i skolan måste kartläggas.163 Tamm uttalade sig positivt om 
de lärare som själva sysslade med psykologiska undersökningar, som intel-
ligensprövningar eller personakter.164  
 Omkring 1920 förekom det en rad olika försök med, och diskussioner 
om, intelligensmätningar. I Lund rapporterades om olika försök med intel-
ligensmätningar, exempelvis på dövstumma och blinda.165 Det förekom 
också test som undersökte den sedliga omdömesförmågan hos skolbarn.166 
Med tiden fick psykologin och intelligensmätningarna en allt större bety-
delse. Under slutet av 1920-talet uttryckte seminarielärare Herman Sieg-
vald tacksamhet för att man numera redan vid skolstarten försökt anpassa 
fostran och undervisningen efter barnets utveckling och behov. Siegvald 
menade att olikheterna i begåvningshänseende verkade visa sig redan vid 
första lektionen mellan barnen men det var svårt, till och med för den mest 
erfarna lärarinnan, att komma till en riktig uppfattning. För att utforska det 
i skolan nyinträdda barnets psykologiska egenart var intelligensundersök-
ningen ett otvivelaktigt hjälpmedel. Han menade att: 

                                                      
160 Jaederholm II (1914) s 127. 
161 Dessa uppgick då till 870, Tamm (1924a) s 24.  
162 Tamm, Skolhygieniska undersökningar FIVe:1 s 7–8, SF, StS. 
163 Tamm (1924b) s 91.  
164 Tamm (1924a) s 25-26.  
165 Siegvald redogjorde för de olika test. Siegvald (1928a) s 61, 78–79; se även Anderberg 

(1922); Anderberg m fl (1923); Anderberg m fl (1924). Intelligensmätningar på döv-
stumma och blinda. Johnsson (1922); S Holm (1926). 

166 Bagge & Boström (1921) s 44–66. 
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Varje barn bör redan vid inträdet i skolan betraktas såsom en personlighet, 
som kräver sin särskilda fostran och undervisning. Men då utgör också var-
je barn ett psykologiskt problem, som måste lösas, ju förr dess bättre.167   

Lärarna tyckte, enligt Siegvald, att det var önskvärt med något mer objek-
tivt än deras eget omedelbara omdöme, då barnen skulle överföras till 
hjälp- eller svagklasser. Barnens föräldrar var ofta benägna att söka orsa-
ker till barns misslyckande någon annanstans än hos barnen själva, till ex-
empel hos läraren. Att i det sammanhanget kunna åberopa ett intelligens-
test var ett sätt att komma ifrån misstron mot läraren. Detta som en ”följd 
av den respekt för siffror, som kännetecknar de flesta människor, resignera 
föräldrarna då betydligt lättare inför sina barns öde.”168 Samtidigt uttalade 
Siegvald en oro för att dilettanter skulle utföra intelligensmätningarna. Ut-
arbetandet av test och standardiseringen av dessa måste utföras under led-
ning av fackpsykologer med pedagogisk erfarenhet.169  
 Intelligensmätningarna genomgick flera förändringar, gamla test revi-
derades och nya tillkom. Något av detta presenterade doktor Alice Hell-
ström i ett föredrag i slutet av 1930-talet. Vi vet, hävdade Hellström, att 
intelligensen utvecklas hos barn. Samtidigt var det viktigt att vara medve-
ten om att intelligensmätning var ett känsligt instrument och att värdet av 
testet berodde på undersökarens skicklighet. I den efterföljande diskussio-
nen underströk Hellström att intelligensmätningar inte var någon univer-
salmetod för att lära känna en människans psyke, utan en metod bland 
många andra.170 Intelligenstesten sågs inte som ofelbara, men osäkerheten 
till trots sågs de ändå som det bästa hjälpmedlet vid differentieringen av 
skolbarnen till olika klasser.171  
 Intelligensmätningarna kunde också användas för att i efterhand kon-
trollera om elever som var placerade i B-, extra- eller svagklass, med syft-
ning på intelligensen, blivit felplacerade.172 Överlärare Manne Ohlander i 
Göteborg menade att där endast anmälda barn till svagklasserna hade prö-
vats var den felplacerade procenten 4,78. Motsvarande procent där alla 
barna hade prövats var, enligt Ohlander, 3,23 och han ansåg att det inte var 
någon iögonfallande skillnad.173 
 Det var under 1940-talet som intelligensmätningarna slog igenom på 
bred front och blev populära. Det fanns standardiserade kunskapsprov som 
                                                      
167 Siegvald (1928a) s 98–99, citat s 98.. 
168 Siegvald (1928a) s 108–110, citat s 110. 
169 Siegvald (1928a) s 76.  
170 Hellström (1938) s 34, 41. Andra hyste mindre tvivel och menade att det var svårt att 

misslyckas med uttagning om man bara följde skolöverstyrelsens riktlinjer, se t ex 
Svensk Skoltidning (1945) ”Hjälpskolan en pedagogisksocial nödvändighet” nr 49 s 2. 

171 Ramer (1953) s 123. 
172 Dahlgren (1945) s 117–118. 
173 Ohlander (1939) nr 5 s 7. 
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hade utarbetats inom vissa ämnen och det fanns en rad olika intelligens-
mätningsskalor. Docent Wilhelm Sjöstrand manade till en viss försiktighet 
eftersom en alltför översvallande entusiasm lätt ledde till ett alltför godtro-
get accepterande. För att mätningarna skulle bli så tydliga som möjligt var 
det viktigt att en intelligensskala inte innehöll kunskapsprov och omvänt 
att inte kunskapsproven innehöll några intelligenstest. Det gällde, menade 
Sjöstrand, att vara på det klara med vad man mätte och i vilken mån testet 
differentierade individerna i den egenskap som man avsåg.174  
 Här finns det skäl att återknyta till den gränsdragning som ovan disku-
terades i samband med begåvningskategoriseringen. Gentemot föräldrar 
och elever framställdes de olika IQ-gränserna som absoluta och odiskutab-
la, men så var det sällan i praktiken. Sinsemellan var de professionella säl-
lan särskilt angelägna om att upprätta och hålla alltför fasta gränser. Såle-
des kunde också de olika skoladministrationerna i städerna använda intel-
ligensmätningarna efter behov. Bland de professionella rådde tämligen god 
samstämmighet om att intelligensmätningarna inte ensamt fick avgöra en 
placering i hjälpklass. Det skulle vara ett hjälpmedel, som det uttryckets i 
ungdomsvårdskommitténs betänkande från 1947.175  
 Intelligensmätningar var ett praktiskt redskap. Oavsett vilket värde som 
tillskrevs mätningar så kunde de vara användbara för att övertyga föräld-
rarna om att deras barn borde placeras i hjälpklass. Mätningarna framstod 
som opersonliga, som ett maskineri, vars resultat inte var mycket att disku-
tera eftersom de var vetenskapligt objektiva och precisa. Intelligensmät-
ningarna var framförallt ett stadsfenomen och de som testades var främst 
de elever som misstänktes vara hjälpklassmässiga. Mot slutet av 1920-talet 
innebar det exempelvis att alla barn som anmäldes till hjälpklass i Stock-
holm, Göteborg och Malmö intelligenstestades. Det medförde att närmare 
tre procent av alla skolbarn i dessa städer testades med individuella intelli-
genstest. På mindre orter och på landsbygden saknades många gånger den 
expertis som ansågs behövas för testningen. Det kunde dock lösas med 
kringresande testare som besatt den fordrade kompetensen. Därtill förekom 
en rad olika lokala och individuella initiativ. Ofta började intelligensmät-
ningar användas på en ort efter det att stadens folkskolestyrelse, efter begä-
ran från en skolinspektör, överlärare eller hjälpföreståndare, beviljat detta. 
Som vi såg ovan var det framförallt lärarnas ansvar att anmäla eleverna för 
prövning, men eftersom det fanns vissa brister framfördes att grupprov 
kunde vara ett alternativ till lärarnas omdömen. 

                                                      
174 Sjöstrand (1947) s 176, 181–182.  
175 SOU 1947:17 s 21. 
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Mätningar av intelligens och kunskap 
De individuella intelligensprövningarna ansågs allt för tidsödande och dyra 
för att användas på alla elever som var anmälda till svagklass och istället 
förespråkades grupprov. Grupproven var ett kombinerat intelligens- och 
kunskapsprov och ett alternativ till den undervisande lärarens omdöme. 
Grupproven ansågs visserligen osäkrare, men hade den fördelen att de 
kunde göras på flera individer samtidigt och av testledare som inte hade 
någon större psykologisk skolning.176 
 Fram till att grupproven började användas i mindre skala under 1920-
talet hade uttagningen till svagklasser uteslutande verkställts efter lärar-
omdömet. Trots initiativ från olika överlärare, lärare, läkare med flera, var 
det svårt att etablera grupproven.177 Det var inte förrän under 1930-talet 
som de började diskuteras på allvar. I Göteborg ansökte föreståndaren för 
hjälpklasserna, Manne Ohlander, i början av 1930-talet om att få köpa in 
grupptest som kunde användas för att testa eleverna i andra klass.178 Det 
var, menade Ohlander, viktigt att på ett tidigt stadium ”skilja fåren ifrån 
getterna”. Han ansåg att uttagningen till extraklasser krävde en snabbare 
expedition än vad som var möjligt med individuella prövningar. Med 
grupprovet var det möjligt att snabbt och på bred front söka igenom elev-
materialet. Provet kunde visa på såväl de bättre begåvade som de sämre, 
men det var inte ett tillräckligt skarpt instrument för att gallra ut de svagas-
te begåvningarna. Till det krävdes individuella test. Enligt Ohlander borde 
ett grupprov i möjligaste mån ansluta till det arbetssätt som användes i 
skolan. Då skulle en intresserad klasslärare själv kunna agera försöksledare 
om denne bara fick lämpliga instruktioner.179  
 I Göteborg användes grupprov i praktiken från och med 1934. Inom 
vissa distrikt hade, efter önskan från lärarna, samtliga barn i andra årsklas-
sen testats.180 Detta var, enligt Ohlander, för att alla elever skulle mätas 
med samma måttstock och för att inte hela ansvaret skulle ligga på lära-
ren.181 Tillsammans med en kollega utarbetade han ett grupprov, vilket 
undervisningsnämnden tog beslut om att köpa in.182 Det fanns en rad olika 
former av grupprov och många av dessa var i likhet med Ohlanders test en 
kombination av kunskaps- och intelligenstest. 
 Under 1930-talet beskrevs uttagningarna till extraklasserna i Göteborg 
som säkrare och mer enhetliga jämfört med decenniet före. I ett kommitté-
yttrande till folkskolestyrelsen menade man att extraklasserna nu bestod av 

                                                      
176 Siegvald (1928a) s 66–67. 
177 Se t ex Hallgren (1944b) nr 2. 
178 29/2 1932 Undervisningsnämndens protokoll år 1931–1935 A V:5, GAS, RSG. 
179 Ohlander (1932b) s 100–103. 
180 Det formella beslutet att använda grupprov togs först 1937, Ohlander (1956) s 40.   
181 Ohlander (1939) nr 5 s 1.  
182 15/4 1935, Undervisningsnämndens protokoll 1931–1935 A V:5, GAS, RSG. 
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sådana ”element” som inte hörde hemma i normalklass. Samtidigt poäng-
terade kommittén att anmälningarna borde göras med större omsorg och 
objektivitet. Kommittén menade att det vore önskvärt att alla elever i små-
skolan prövades, men det var svårt att genomföra av praktiska skäl. För-
slaget som de gav till överlärarkollegiet var att alla barn prövades i fyra di-
strikt medan enbart de anmälda prövades i de andra. Vidare föreslogs att 
proven skulle ledas av överläraren för hjälpskolan.183 Grupprovet ansågs 
vara ett osäkert instrument, men detta var då ställt i relation till individuel-
la test. Med hänvisning till länder som USA menade en skribent att grupp-
testen hade en mycket högre tillförlitlighet än vad man hade väntat.184  
 Göteborg hade, enligt Ohlander, rykte om sig att vara långt framme i 
fråga om skolväsendets differentiering. Med det syftade han på den omfat-
tande differentiering som var i full gång i staden och lärarnas intresse och 
välvilja inför detta. I väsentlig grad berodde detta, enligt Ohlander, på an-
vändandet av moderna hjälpmedel vid sovringen av elevmaterialet.185 
Trots det klagade Ohlander på att översatta och standardiserade test efter 
svenska förhållanden var en bristvara. Han hoppades dock att denna brist 
snart skulle vara avhjälpt och räknade upp flera personer som ägnade sig åt 
att konstruera vetenskapliga och tillförlitliga grupprov.186  
 Folkskollärare Siver Hallgren, som var en ivrig förespråkare för intelli-
gensmätningar och differentiering, menade att slumpen inte borde få avgö-
ra klassernas sammansättning, utan att grupptestning kunde skapa jämnare 
klasser.187 I Malmö hade man våren 1938 för första gången, med hjälp av 
grupptestning, kunnat göra uttagning efter objektiva grunder enligt Hall-
gren.188 Alla barn i skolans andra klass intelligensprövades. Tidigare hade 
fem barn ur varje normalklass tagits till B-klass, vilket hade fört med sig 
att begåvningen kunde skifta betänkligt i en del klasser. Genom att göra en 
total prövning av alla elever med hjälp av grupprov gavs möjlighet att ex-
akt jämföra intelligensnivån hos barn från olika klasser.189 Grupprov kun-
de alltså, menade Hallgren, vara ett sätt att upptäcka de barn som var i be-
hov av hjälpklass, särskilt med tanke på att lärarna inte anmälde eleverna 
som de borde.190 
 Vad gäller omfattningen av grupprov under den behandlade perioden är 
det inte helt enkelt att ge några entydiga siffror. Mot slutet av 1930-talet 

                                                      
183 Yttrande angående uttagning av barn till extraklass 2/4 1937, Undervisningsplaner 

1923–1938 FIIIa:3, GAS, RSG. 
184 Se t ex Koskenniemi (1937) s 10. 
185 Ohlander (1939) nr 5 s 1. 
186 Ohlander (1944) nr 3. 
187 Hallgren (1944a) nr 52–53. 
188 Hallgren (1943) s 70–71. 
189 Hallgren (1944b) nr 2.  
190 Hallgren (1949) s 13.  
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testades samtliga andraklassare med grupprov i Malmö. I Göteborg testa-
des alla andraklassare i vissa skoldistrikt, medan det i andra distrikt bara 
var de barn som anmälts till extraklass som testades. Det kunde vissa år 
innebära att tio procent, ibland upp mot 20 procent, av alla barn testades 
med grupprov.  
 
Sammanfattningsvis användes flera tekniker av de professionella för att 
upptäcka elever och grupper som riskerade att bli bekymmersamma. Att 
skriva genealogier var en teknik som användes för att peka ut olika ärftliga 
sjukdomar, sinnesslöhet och oönskade former av beteende i en släkts histo-
ria. I skolan användes genealogier för att visa hur föräldrars, morföräldrars 
och farföräldrars leverne, hälsa, betyg och yrke också sade något väsentligt 
om eleven. Var exempelvis elevens mormor imbecill och far suput, fanns 
det anledning att vara uppmärksam. Under 1920-talet och framåt utveckla-
des olika förtryckta formulär, som anmälning av elever till hjälpklass, föl-
jesedel och flyttbevis som användes för att samla information om vissa 
elever. En utveckling av dessa tekniker var förandet av personakt, vilket i 
huvudsak gjordes över de elever som uppfattades som lågt begåvade. I 
dessa akter samlades all kunskap som fanns att tillgå om en elev. Det var 
viktigt att eleverna utvecklades normalt, såväl fysiskt som intellektuellt. 
Det föranledde fysiska mätningar av folkskoleelevernas vikt och längd, 
men detta var inte tillräckligt för att upptäcka alla avvikare. Det behövdes 
skarpare instrument och intelligensmätningar sågs härvidlag som ett an-
vändbart hjälpmedel. Det individuella intelligenstestet var tidsödande och 
kostsamt och användes bara på ett begränsat antal elever i folkskolan. Ett 
alternativ till lärarnas omdömen var att använda sig av kombinerade intel-
ligens- och kunskapsprov, så kallade grupprov. Flera av de tekniker som 
presenterats ovan kunde kombineras med varandra och en personakt kunde 
innehålla genealogiska beskrivningar, kompletterade med anmälningar och 
följesedlar där barnets fysiska och intellektuella status beskrevs.  

Att skapa begåvningskategorier – sammanfattande 
analys  
Kategoriseringar görs av professionella som också är de som utvecklar och 
använder tekniker. Hur kan då dessa kategoriseringar, professionella och 
tekniker förstås som detta kapitel har syftat till att undersöka? Kategorise-
ringen av olika grupper och individer bör, som nämndes i inledningen av 
kapitlet, förstås som ett uttryck för makt. Inte sällan har samhällsinstitutio-
nernas kategorisering riktat sig mot det eller de som uppfattats som ett pro-
blem i samhället. Jag har i detta kapitel visat hur vissa barn började uppfat-
tas som problematiska i relation till skolans institutionella och sociala för-
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ändringar. Det var ett problem som i samtiden främst beskrevs i relation 
till begåvning och det var i första hand de efterblivna barnen som skulle 
avskiljas och befinna sig under särskild uppsikt. Det var barn som ofta an-
sågs få en bristande fostran i hemmet och som på grund av sin svagare be-
gåvning riskerade att hamna snett i samhället. Skolan och dess experter ar-
betade med ett förebyggande perspektiv på eleverna i allmänhet och de 
svagt begåvade i synnerhet. Det innebar också en föreställning om att olika 
elever behövde olika former av fostran och kunskaper för att reda sig i li-
vet, vilket de olika klasserna skulle bidra med. Intelligenstestningens på-
stådda objektiva begåvningsvärdering var ett argument som användes av 
de professionella för att hävda tolkningsföreträde. 
 Skolan kan förstås som en åtskiljande praktik. De processer som var 
utmärkande i detta sorteringsarbete kan, med Michel Foucaults terminolo-
gi, beskrivas som disciplinär maktutövning som samtidigt är normaliseran-
de och hierarkiserande. I den normaliserande makten är det normens makt 
som framträder.191 Den hierarkiserande makten är inget som ägs, den över-
förs inte som en egendom utan fungerar som ett maskineri. Visserligen är 
det en makt som utövas av individer, men dessa är utbytbara. Det centrala 
är hur hierarkisering och normalisering kombineras i examineringen. Exa-
minering ska här fattas i vid bemärkelse, både som kunskapsprövning och 
läkarundersökning.192 Väsentligt i denna form av maktutövning är att den 
sociala normen, snarare än lagstiftningen, är central. Makten styr, som 
Foucault uttrycker det, genom att framhäva syftet snarare än att luta sig 
mot lagens förbud.193  
 Examineringen fick sin särskilda karaktär i skolan där experterna under 
den undersökta perioden allt mer kom att prägla bedömningen av eleverna 
och skolans sociala organisering. Skolans utformning bestämdes mindre 
som en följd av politiska beslut och mer som en följd av olika experter och 
tekniker. I den skola som tog form under den tidigare delen av 1900-talet 
kom nya kulturella normer att vara avgörande för avskiljning av vissa ele-
ver. De elever som avskiljdes var de som inte kunde leva upp till skolans 
normer, främst intellektuella, men också fysiska, moraliska och disciplinä-
ra normer. 
 Vad som var att betrakta som normalt kunde dock inte förstås utan att 
avvikelser skrevs fram. I denna normaliseringsprocess formulerades såle-
des olika kategorier. I detta kapitel har det handlat om kategorier som rela-
terar till begåvning. Till dessa olika begåvningskategorier knöts olika 
egenskaper som beskrevs som oönskade eller önskade. Till de mindre be-
gåvade länkades oönskade egenskaper som ett känsloliv som var grovt och 
primitivt, slöhet, bristande uthållighet och bristande omdöme. Till de nor-
                                                      
191 Foucault (1993) s 207. 
192 Foucault (1993) s 215–216. 
193 Foucault (2004) s 111, 144; Rose (1995a) s 42. 
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malt och bättre begåvade länkades karaktärsdrag som ansågs begärliga och 
eftersträvansvärda. Normal var den som kunde anpassa sig och följa med i 
skolans arbete. Den överbegåvade beskrevs med ord som humoristisk, ori-
ginell, vetgirig och förnuftig. Så tydliggjordes de normer som borde efter-
strävas. Och trots att de som arbetade med sorteringen flera gånger hävda-
de att en placering i hjälp- eller svagklass inte skulle ses som stigmatise-
rande eller straffande, betonades samtidigt att det skulle vara möjligt att 
komma tillbaka till normalklass.   
 Att det var normen och experten som var det centrala i skolans sociala 
organisering understryks av det faktum att det tog flera decennier av dis-
kussioner innan de sinnesslöas avskiljning från folkskolan reglerades i la-
gen om de sinnesslöas skolplikt 1944. Som vi såg i kapitel tre kom hjälp-, 
svag- och begåvningsklasser aldrig att bli reglerade i lagen. Sorteringen av 
folkskoleleverna i exempelvis Stockholm och Göteborg genomfördes på 
lokal nivå. Sorteringen var inget som introducerades ovanifrån, utan var ett 
resultat av lokala folkskolestyrelser, folkskolinspektörer, läkare och lärare 
med fleras arbete. Olika yrkeskategorier hade av allt att döma olika motiv 
för att förespråka eller göra motstånd mot differentieringen. Skolinspektö-
rerna hade administrativa problem att ta ställning till. Lärarna hade att an-
mäla elever till de olika klasserna samtidigt som det var de som i första 
hand riskerade att råka ut för föräldrarnas missnöje. Läkarna hade en me-
dicinsk bedömning att göra. 
 De tekniker som behandlats ovan var inte nödvändigtvis kopplade till 
en särskild profession. Fördelen med flera av dessa tekniker, som följesed-
lar, anmälningar och personakter ansågs vara att de kunde föras av vem 
som helst för att sedan tolkas av en expert. I så måtto var teknikerna oper-
sonliga och det var oklart vems ansvar en avskiljning egentligen var. Det 
framhölls också att det var bra om den som gjorde intelligenstest inte kän-
de barnen. Det fanns en vaghet i de olika teknikerna som användes, vilket 
gjorde dem flexibla och möjliga att kombinera med varandra. Bland de 
professionella rådde av allt att döma en konsensus om denna vaghet och de 
flesta var ense om att en teknik som exempelvis intelligenstesten inte 
ensamt fick avgöra en placering. Gentemot föräldrarna och eleverna syntes 
däremot inget av denna nyanserade hållning utan då framställdes intelli-
gensmätningarna som absoluta. Resultaten från undersökningar och an-
vändandet av de olika teknikerna gav ny kunskap som ledde till nya beslut. 
Olika former av sortering kunde under en tid prövas i en stad för att sedan 
överges. 
 Examineringen synliggjorde sålunda de elever om uppfattades som 
problematiska. Vidare genererade examineringen personakter där dessa 
elever beskrevs och karaktäriserades. Denna redovisningsmentalitet för-
vandlade examineringen av varje individ till ett fall, ett fall där särarten 
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naglades fast.194 Givet att kategoriseringar riktade sig mot dem som sågs 
som problematiska i samhället finns det skäl att vidare diskutera och preci-
sera vad som uppfattades som problematiskt med eleverna i de olika be-
gåvningskategorierna. Vad sågs som de största riskerna med respektive 
begåvningskategori och hur kunde skolan hjälpa och hindra? De kategori-
seringar och uppdelningar som ovan har refererats väcker frågor om vilka 
elever som förväntades hamna i de olika klasserna. Som visats ovan häv-
dades att elevernas begåvning korrelerade med föräldrarnas. Var det möj-
ligen så att samma uppdelning fortfor all ny teknik till trots? Vilka pro-
blem var det som hjälp- och svagklasser förmodades lösa? Om detta hand-
lar nästa kapitel. 

 

 

 

 

 

                                                      
194 Foucault (1993) s 216–225.  
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KAPITEL 5 

Begåvning – vetenskapligt 
motiverade sociala kategorier 

Att mäta elevers begåvning och dela upp dem i klasser efter denna begåv-
ning blev allt vanligare under den tidigare halvan av 1900-talet, framförallt 
i de större städerna Stockholm, Göteborg och Malmö. I förra kapitlet dis-
kuterades svårigheterna med gränsdragningen mellan begåvningskategori-
er i de olika skolformerna och framväxten av olika professionella grupper 
och olika tekniker som skulle lösa svårigheterna med denna gränsdragning. 
Sortering efter begåvning blev själva grundstenen i kategoriseringen av 
eleverna, men sorteringen var inte oproblematisk i förhållande till skolans 
indelning. Konflikter uppstod mellan olika professionella om vem som 
skulle avgöra placeringen och med vilka tekniker det skulle genomföras. 
Samtidigt byggde begåvningsdifferentieringen på en vetenskaplig grund 
och antogs vara neutral och objektiv i förhållande till andra sorteringssy-
stem. Tidigare sorteringssystem hade av samtidens radikaler uppfattats 
som socialt orättfärdiga.1 Det finns därför skäl att studera denna fråga 
närmare. Hur förhöll sig diskussionen om begåvningsdifferentiering till de 
frågor och problem som den ansågs lösa, nämligen att vara ett objektivt 
värderingsinstrument. 
 Samtidigt diskuterades intelligens och intelligensmätningar. I detta ka-
pitel ska frågan om i vilken mån intelligens förhöll sig till de skillnader 
som tidigare uttalats mellan stad och landsbyggd, kön och social klass. 
Diskussionen bör vidare ses mot bakgrund av meningsutbyten om huruvi-
da intelligensen var beroende av arv eller miljö, och korrelerade med ex-
empelvis beteende som brottslighet och lösdriveri. Inledningskapitel visa-
de hur intelligensmätningar också användes tillsammans med etnicitet. I 
Sverige aktualiserades detta i den så kallade tattarfrågan som kulminerade 
under början av 1940-talet. 
 Kapitlet bygger på material som är hämtat från statliga offentliga utred-
ningar och behandlar frågor om lösdriveri och skola.2 I samband med de 
                                                      
1 Se t ex Berg (1992); Berg (1911–1928) häfte 55. 
2 Förslag till lag om lösdrivares behandling m fl författningar: Avgivna av utsedda kom-

mitterade: Del V av fattigvårdslagstiftningskommitténs betänkande (SOU 1923:2); Be-
tänkande med förslag till lag om behandling av vissa arbetsovilliga och samhällsvådli-
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statliga utredningarna har även tidskrifterna Social Årsbok och Sociala 
Meddelanden använts. Även i detta kapitel möter vi via tidskrifter och tid-
ningar en rad olika professionella grupper.3 
 Kapitlet är disponerat i två övergripande delar. I den första delen disku-
terar jag hur begåvning beskrevs i relation till social klass och dess sam-
band med arv och miljö. Vidare diskuteras den eventuella begåvningsskill-
naden mellan pojkar och flickor och efter det skillnaden mellan stad och 
land. I den andra delen diskuteras begåvning i förhållande till kriminalitet 
och lösdriveri. Ett förhållande som exemplifieras av den intensiva diskus-
sionen om tattarna under första halvan av 1900-talet. 

Arv och miljö, social klass, genus, stad och land 
Folkskolan var under 1800-talet och början av 1900-talet främst till för ar-
betarklassens barn. Under 1910-, 1920- och 1930-talet var föreställningen 
om en korrelation mellan social bakgrund och intelligens ett återkomman-
de inslag bland intelligenstestarna. Frågan i samtiden var om skillnaden 
mellan olika sociala klassers intelligens skulle ses som ett resultat av arv 
eller miljö. I synnerhet blev dessa frågor viktiga att ta ställning till när de 
olika skolformerna skulle överbryggas. Diskussionen handlade till stor del 
om i vilken utsträckning det var meningsfullt att påverka miljön för att om-
forma individen, om nu denne var biologiskt bestämd.   

                                                                                                                          
ga m fl. författningar avgivet den 30 juni 1926 av Ragnar von Koch (SOU 1926:9); Be-
tänkande med förslag till lagstiftning om åtgärder mot lösdriveri samt åtgärder mot se-
deslöst leverne av samhällsskadlig art (SOU 1929:9); Betänkande med utredning och 
förslag angående åtgärder för särskild undervisning och utbildning av psykiskt efter-
blivna barn i barn- och ungdomsåren (SOU 1936:31); Betänkande angående sterilise-
ring angivet av befolkningskommissionen (SOU 1936:46); Betänkande med förslag till 
lag om arbetsfostran m. m. Avgivet av 1937 års lösdriverilagstiftningskommitté (SOU 
1939:25); Hygieniska förutsättningar för skolarbetet. Utlåtande av docent Urban Hjär-
ne (1940 års skolutrednings Bilaga 1) (SOU 1943:7); Skolan i samhällets tjänst: Fråge-
ställningar och problemläge (SOU 1944:20), Ungdomsvårdskommitténs betänkande I 
med utredning och förslag angående psykisk barna- och ungdomsvård (SOU 1944:30); 
Skolpliktstidens skolformer: Allmän organisationsplan. (1940 års skolutrednings betän-
kande VI) (SOU 1945:60); Stöd åt utvecklingshämmad ungdom. Ungdomsvårdskom-
mitténs betänkande del V (SOU 1947:17); och Utredning med förslag om lösdrivarla-
gens upphävande m. m. Avgiven av 1948 års lösdriveriutredning (SOU 1949:4). 

3 Pedagoger/psykologer som David Lund, George Brandell, G. A. Jaederholm, Herman 
Siegvald och Rudolf Anderberg, läkare som Alfhild Tamm och Gunnar Dahlberg, ana-
tomiprofessor Johan Vilhelm Hutlkranz, lärare som Siver Hallgren, psykiatriker som 
Gustav Jonsson, hjälpklasslärare som Edvin Larsson och Kerstin Hydner och politiker 
som Alva Myrdal. En central figur som vi möter i samband med tattarfrågan är över-
lärare Manne Ohlander, men också etnografen Carl- Martin Bergstrand, språkforskaren 
Allan Etzler och sysslomannen Tor Jacobsson. 
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 Tidigare forskning har pekat på den starka betoning av ärftliga faktorer, 
särskilt i samband med uppkomst av sinnessjukdomar och asocialt beteen-
de, som fanns under början av seklet.4 Mot slutet av 1930-talet började 
emellertid miljön att uppmärksammas i större utsträckning och var mot 
slutet av 1940-talet den dominerade förklaringen. Ett skäl till denna nyori-
entering ser Mattias Tydén i chefsbytet vid Statens institut för rasbiologi 
under 1930-talet. Institutets förste chef, Herman Lundborg, var en anhäng-
are av en mendelism som starkt betonade arvsanlagen. Under 1930-talets 
andra hälft när den nye chefen, Gunnar Dahlberg, tog över, förändrades 
inriktningen och miljön blev en vanligare förklaring.5 Förskjutningen från 
arv till miljö är inte helt entydig och, som Bengt Sandin och Maria Sund-
kvist påpekar, fanns det de som redan under 1910-talet ställde sig kritiska 
till ärftlighetens betydelse och istället betonade miljöns inflytande.6 Samti-
digt fanns också de som under 1940-talet betonade arvets betydelse. Ten-
densen var dock en förskjutning från arv till miljö, men det fanns inga kla-
ra åtskillnader utan föreställningar om arv som miljö överlappade varandra 
och båda åberopades under hela den undersökta perioden. 
 Läkaren Alfhild Tamm menade i en undersökning 1910 att det var en 
vanlig erfarenhet att psykisk efterblivenhet hade ett samband med fattig-
dom och socialt elände. Resultatet av de hem som hon låtit undersökta vi-
sade att alla, utom två, var att räkna som fattiga, i 32 fall synnerligen torf-
tiga.7 Hemmens torftighet var något som också ansågs påverka barnens 
sedlighet och moral och det var, enligt en skribent i Social Tidskrift 1914, 
en olycka att det var en sådan stort klyfta mellan hemmet och skolan. Skri-
benten menade att hemmet tusenfalt rev ned vad skolan byggt upp och det-
ta gällde både över- och underklass.8 Samma år hävdade G. A. Jaederholm 
att hjälpklassbarnen, de debila, var närmast oemottagliga för all slags mil-
jöpåverkan, vare sig denna miljö bestod av skola eller hem. Många klinis-
ka undersökningar av imbecilla hade, enligt Jaederholm, visat att miljön 
påverkade mindre ju mer efterbliven individen var.9 Eller, som en annan 
skribent uttryckte saken, ju mindre förmåga en människa har att lära sig 
desto mer träder hennes medfödda natur i dagen.10 I relation till de katego-
rier som beskrevs i föregående kapitel innebar det att de debila, det vill 

                                                      
4 Se t ex Qvarsell (1993a) s 156. I en studie över rättpsykiatrin pekar Börjesson ut 1930-

talet som ärftlighetens årtionde, Börjesson (1994) s 99. 
5 Tydén (2002) s 29; se även Zetterqvist Nelson (2003) s 117–119. För vidare läsning om 

Statens institut för rasbiologi rekommenderas, Broberg (1995) s 71.  
6 Sandin & Sundkvist (2000) s 108–109. 
7 Tamm, Skolhygieniska undersökningar FIVe:1, s 5, SF, StS. 
8 Lindberg (1914) s 8. 
9 Jaederholm II (1914) s 127. 
10 Lilius (1926b) s 43. 
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säga hjälpklassbarnen, visserligen ansågs vara svårare att påverka med 
miljöfaktorer än de normala, men lättare att påverka än de sinnesslöa.    
 Diskussionen om arv, miljö och social bakgrund gällde också vilka som 
kunde anses vara dugliga eller odugliga som föräldrar. I en artikel i Social 
handbok från mitten av 1920-talet varnade professor Johan Vilhelm Hultk-
rantz för att fel människor fortplantade sig: 

…emigrationen, som årligen berövar vårt land ett stort antal livskraftiga 
och dugliga män och kvinnor, innan de ännu blivit föräldrar, men som 
kvarlämnar alla i fysiskt och psykiskt avseende defekta, måste ovillkorligen 
i längden verka sänkande på vårt folks genomsnittliga nivå, lika säkert som 
att en invandring av zigenare, galizier och andra undermåliga raselement, 
måste leda till en rasförsämring.11     

Ingen social klass bedömdes, enligt professor Hultkrantz, ha privilegiet att 
frambringa enbart rikt utrustade personer och ingen klass var heller fri från 
undermåliga individer.12 Undantag förmodades finnas, men generellt kun-
de man enligt flera psykologer, pedagoger och filosofer förvänta sig att hit-
ta begåvningarna i de högre sociala skikten, och de sämst begåvade i de 
lägre. Ett exempel var pedagogikprofessor Rudolf Anderberg som menade 
att det visserligen kunde finnas begåvande barn bland de fattiga, men i det 
stora hela gällde dock, att barn från de mera gynnade befolkningslagren 
hade en högre intelligensutveckling.13  
 Från vissa håll framfördes också att dessa förhållande skulle vara svåra 
att förändra. I början av 1930-talet påstod exempelvis den amerikanska 
psykologen Leta S. Hollingworth att den pedagogiska psykologin allt mer 
lutade åt att övning och uppfostran kunde göra lite för att ändra den psy-
kiska utrustningen. Det som kunde göras var att varsebli och mäta anlagen 
och därefter ge barnen rätt miljö och näring efter deras förutsättningar.14  
 Överlärare Manne Ohlander från Göteborg hävdade att det inte bara var 
begåvning som spelade roll för arbetsförmågan. Hälsa och karaktär var 
också viktiga faktorer. Ibland var även hemmets skick indirekt orsak till 
arbetsolust.15 I stället för att de utan arbete skulle bära upp understöd från 
fattigvården, menade Ohlander, att det borde ligga i stadens intresse att ut-
nyttja arbetskraften. I de flesta fall var det hemmen som fick dra det tyngs-
ta lasset, men förr eller senare skulle de arbetslösa hamna på kommunens 

                                                      
11 Hultkrantz (1925) s 28; se även Lundborg (1919) s 126–128. 
12 Hultkrantz (1925) s 27.  
13 Anderberg (1932a) s 34; se även Binet (1915–1916) s 64; Peters (1917) s 18; Jaederholm 

(1920) s 136; Tamm (1925) s 7; Siegvald (1928a) s 44; Anderberg (1932a) s 34; Kret-
schmer (1930) s 67; Nyman (1942) s 85. 

14 Hollingworth (1933) s 286–287. 
15 Ohlander (1932a) s 4–11. 
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försörjningsanstalter eller förfalla till bettleri och vagabondliv.16 Samtidigt 
hävdade hjälpklassläkare Tamm att nedärvda anlag kunde vara av största 
betydelse, men inte alltid i den utsträckning som man tidigare hade trott. 
Av största vikt var hemmets karaktär, skolan och omgivningen, barnets fy-
siska hälsa samt en del så kallade tillfälliga händelser. Enligt Tamm hade 
erfarenheter visat att om man mycket tidigt kunde avlägsna barn ur 
brottslingsfamiljer och flytta dem till goda hem, fanns det stora möjligheter 
att de utvecklades till hederliga människor. Därför skulle man inte över-
skatta arvsanlagens betydelse.17 
 I en förändrad folkskoleförfattning 1936 ändrades moment ett i folksko-
lans paragraf 48 från att ha gällt fattigdom till att gälla ålder. Nu var det 
inte längre möjligt att sluta skolan i förtid på grund av fattigdom, utan tidi-
gast det läsår som eleven fyllde femton år.18 Samtidigt blev det svårare att 
förklara de skillnader som fanns i intelligensen med hjälp av arv och bio-
logi, förklaringarna lutade mer mot miljö och kultur. Det innebar att låg 
intelligens även fortsättningsvis kunde tillskrivas de lägre sociala skikten, 
men med den skillnaden att pedagogiken och fostran antogs ha bättre möj-
ligheter att förändra eleverna. Men då krävdes det att eleverna hamnade i 
rätt klass för att få en anpassad uppfostran och den experthjälp som kräv-
des. Det rådde delade meningar om vad pedagogiken kunde åstadkomma.  
 I några artiklar i Skola och Samhälle diskuterades lata och arbetsamma 
skolbarn. Med syftning till Binet menade artikelförfattaren att det gick att 
skilja mellan tillfällig lättja och medfödd lättja. Det som var syftet med den 
moderna arbetspedagogiken var att uppfostra till arbetsamhet.19 Även lätt-
jan betraktades som något mätbart och det fanns förslag på en kombination 
av intelligenstest och kunskapstest för att fastställa detta. Fanns det inga 
yttre hindrande förhållanden som kunde förklara skillnaden mellan ett bätt-
re resultat på intelligenstesten än motsvarande kunskapstest var lärjungen 
lat.20 Så betonades att renlighet och punktlighet var miljöbetonade egen-
skaper medan uppfattningsförmåga var något medfött.21 Det påpekades 
emellertid att det inte var helt lätt att skilja mellan arv- och miljöfaktorer 
och det underströks hur viktiga hemförhållandena var.22   
 Även om överlärare Ohlander i Göteborg var öppen för miljöns bety-
delse rådde det för honom inga tvivel om att arvet spelade en större roll för 
vilken begåvning som barnen kunde uppnå. Han hävdade i en artikel i 
Hjälpskolan 1940 att: 

                                                      
16 Ohlander (1932a) s 19–22. 
17 Tamm (1932) s 91, 99. 
18 SFS 1936 No 305 § 48; Hydner (1945) s 94–95. 
19 Norinder (1937) s 185–186.  
20 Fältheim (1937) s 199. 
21 Norinder (1938) s 187. 
22 Norinder (1937) s 195–196. 
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…ett ärftligt betingat samband existerar mellan hjälpklassmässighet hos 
barnen å ena sidan och oförmåga hos föräldrarna å den andra att erövra so-
cialt mer framträdande yrkespositioner torde vara ganska säkert. Under alla 
förhållanden förefinnes en påvisbar korrelation mellan psykisk efterbliven-
het hos barnen och målsmans levnadsställning.23 

Inte sällan betraktades de psykiskt efterblivna barnen som dubbelt belasta-
de: dåliga arvsanlag och mindervärdig miljö.24 Enligt Gunnar Dahlberg, 
chef för statens rasbiologiska institut, var också den moraliska nivån bero-
ende på vederbörandes intelligens.25 Men intelligens var ingen mendelsk 
egenskap utan berodde på flera orsaker. De egenskaper som ur allmän ärft-
lighetssynpunkt spelade roll för den sociala effektivitet var i hög grad mil-
jöbetingade och berodde på uppfostran och skola.26 Dahlberg motsatte sig 
alltså inte att miljön hade betydelse för intelligensen, men menade att arvs-
faktorerna hade störst betydelse för uppkomsten av undernormalt begåva-
de.27 Det var således arvet som satte gränserna för vad pedagogiken kunde 
åstadkomma. I installationsföreläsningen till sin professur i psykologi- och 
pedagogik 1939 menade John Elmgren att:  

En realistisk pedagogik måste räkna med, att det väsentliga trots allt måste 
vara urvalet av de individer, som ur ärftlighetssynpunkt äro värda att på-
verkas i uppfostringssyfte. Men samtidigt är en viss optimism icke ogrun-
dad, särskilt som svårigheten att avgränsa de båda grupperna av faktorer – 
ärftlighetens och miljöns – givetvis är stor i konkreta fall. Modifikations-
bredden mellan de ärftliga dispositionerna och uppfostrans miljöpåverkan 
är till sina gränser bestämda av den naturligt givna beskaffenheten hos in-
dividerna.28   

En liknade ståndpunkt intog läkaren Urban Hjärne, i ett betänkande till 
1940 års skolutredning, när han hävdade att arvet bestämde själsliga struk-
turer och egenskaper. På samma sätt som arvet bestämde barnets utseende 
och kroppsliga egenskaper och tillväxt så fungerade också intelligensen. 
Hjärnes slutsats var därför att miljön kunde hindra eller främja en utveck-
ling, men inte utöver de gränser som de medfödda arvsfaktorerna hade be-
stämt.29 Möjligen kunde barn från hygieniskt och intellektuellt lågtstående 
hem höja sin intelligens något om de kom till goda fosterhem.30 Men det 

                                                      
23 Ohlander (1940) s 69. 
24 Norén (1945) s 22. 
25 Dahlberg (1940) s 181.  
26 Dahlberg (1940) s 123. 
27 Dahlberg (1946) s 250.  
28 Elmgren (1939) s 85. 
29 SOU 1943:7 s 10. 
30 Nyman (1942) s 17. 
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var, menade en skribent, olyckligt när okritiska lekmän och charlataner 
spred åsikter eller väckte förhoppningar om en ökad intelligens som sak-
nade grund.31  
 Konsekvensen av de synsätt som presenteras ovan var att intelligensen 
kunde hämmas och att den inte kunde utvecklas över en medfödd presta-
tionsgräns. Det var framförallt elevernas karaktär som pedagogerna kunde 
göra något åt. Annorlunda uttryckt var intelligens till stor del ärftlig, me-
dan karaktären var miljöbetingad. 
 Som jag visade i föregående kapitel var genealogiskrivandet en teknik 
som kunde användas för att knyta önskade eller oönskade faktorer till en 
individ. När undersökningar om intelligens skulle göras var det vanligt att 
kategorisera undersökningsgruppen efter social status och inkomst. Intelli-
gensen ansågs ha ett tydligt samband med social ställning. När folkskollä-
rare Siver Hallgren i mitten av 1940-talet skulle undersöka ett eventuellt 
samband mellan den allmänna intelligensnivån och sociala missförhållan-
den i Malmö delade han upp eleverna i fyra olika socialgrupper. Uppdel-
ningen gjordes efter en bedömning av familjens ekonomiska standard, men 
inte bara efter inkomsten utan också hur många som skulle leva på denna 
inkomst. I grupp ett placerades högre tjänstemän och företagare inom han-
del och industri samt de yrken som förutsatte en högre utbildning. I grupp 
två placerades andra självständiga affärsmän och självständiga yrkesutöva-
re som lägre tjänstemän. Grupp tre innehöll yrkesskickliga arbetare och 
med dem jämförliga. Slutligen, i grupp fyra, placerades de ej yrkesutbilda-
de arbetarna.    
 För att kontrollera den sociala uppdelningen använde Hallgren ett soci-
alt register som fanns vid Malmö folkskolor, som innehöll uppgifter om de 
barn som fått eller begärt någon form av skolhjälp. I några fall hade detta 
kompletterats med hembesök av skolsköterskan. Enligt Hallgren låg den 
starkaste sociala skillnaden mellan den tredje och fjärde gruppen. I den 
tredje gruppen tog ingen emot kommunal hjälp, och ingen var obemedlad. 
I den fjärde gruppen däremot fick samtliga kommunal hjälp. Hallgren häv-
dade att hans resultat visade på att det fanns tydliga intelligensskillnader 
mellan barn från olika sociala skikt. Socialt bättre lottade barn hade som 
regel högre intelligens medan de svaga barnen till övervägande del stod att 
finna bland de lägre befolkningsskikten. Hallgren var dock inte beredd att 
uttala sig kategoriskt att den högre intelligensen i första hand skulle bero 
på arvet, utan han tillskrev såväl arv som miljö stor betydelse.32 På annat 
ställe menade Hallgren att det var svårt för lärarna att avgöra om vissa ele-
vers lättja berodde på bristande intellektuell förmåga eller om det var slö-

                                                      
31 Magne (1948) s 78, 80. 
32 Hallgren (1946) s 126–146, se särskilt s 130–131, 135,137, 143; se även Ohlander 

(1951) för en liknande studie. 
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het och bristande vilja som var orsaken. Enligt Hallgren kunde intelligens-
prövning vara ett sätt för lärarna att avgöra vad lättjan berodde på.33  
 Mats Beronius har i tidigare forskning hävdat att Hallgens undersök-
ning kan ses som ett sätt att finna en variabel, i det här fallet social bak-
grund, som hade ett starkt samband med begåvning. Genom att visa på ett 
starkt samband mellan intelligens och barnens sociala bakgrund kunde 
man skapa jämnare skolklasser utan att intelligenstesta varje barn. Därige-
nom kunde man, enligt Beronius, motverka att blanda elever från allt för 
olika sociala miljöer. Den sociala bakgrunden blev på så sätt en variabel 
som gjorde det lättare för den skolpolitiska administrationen och plane-
ringen.34 
 Under början av 1940-talet korrelerades också låg begåvning med stora 
familjer. Efterblivenhet påstods vara vanligare i barnrika familjer än i få-
barnsfamiljer. Det beklagades att intellektuellt högtstående föräldrar tende-
rade att begränsa barnantalet – begåvade barn hade inte många syskon.35 I 
en utredning om ligabrottslighet, som jag återkommer till nedan, betonades 
också att många familjer med kriminella barn var barnrika.36 Likaså häv-
dade statsrådet Gustav Möller, i samband med steriliseringsdebatten, att 
stora familjer som krävde vård generation efter generation kostade det 
svenska samhället avsevärda summor. Inte minst vid de tillfällen då hela 
barnaskaror togs in vid alkoholistanstalter, fängelser och lösdriverianstal-
ter.37  
 Bristande begåvning knöts alltså till ekonomiska aspekter, vilket sär-
skilt uppmärksammades i samband med diskussionen om införandet av 
barnbidrag i mitten av 1940-talet. Alva Myrdal menade att fem till tio pro-
cent av befolkningen kunde lockas till olämpligt barnafödande av utsikten 
att få ytterligare barnbidrag. Det var svårt att veta exakt i hur många fall 
det var olämpligt med kontanta barnbidrag, men uppskattningen hade, en-
ligt Myrdal, gjorts med hänsyn till ”vad vi vet om existensen av ett hjälp-
klassklientel (omkring 3 % debila) med tillägg för en del andra med senare 
manifesterad social eller psykisk undermålighet”.38 Myrdal menade att fem 
procent av befolkningen, av vilka tre procent hade familj, hade så låg intel-
ligens att de aldrig skulle kunna ”hushålla” med det tilltänkta barnbidra-
get.39  
                                                      
33 Hallgren (1947) s 12–13. 
34 Beronius (1994) s 155. 
35 Sandels (1942) s 70–71. 
36 Social Årsbok (1941) s 8. 
37 Möller 1941 FK protokoll nr 24 s 40–41. 
38 Dessa 3 procent belastade, enligt Alva Myrdal, den generella välfärden svårt, Myrdal 

(1946) s 56–57. Se även Hofsten (1933) s 39; och SOU 1936:46 s 15, där de befolk-
ningskommissionen lyfte fram de ekonomiska aspekterna.   

39 Och menade att det måste till en systematisk sterilisering om barnbidragslinjen valdes, 
Myrdal (1946) s 59–60. 
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 Hemmets karaktär var en återkommande förklaring till en del av efter-
blivenheten. I en artikel i Hjälpskolan 1948 menade en hjälpklasslärare att 
det var en sak att uppfostra 15 hjälpklassbarn i en klass, men inför uppgif-
ten att uppfostra nästan lika många undermåliga hem resignerade de flesta 
hjälpklasslärare. I skolan fick visserligen eleverna tillfälle till en tillrätta-
lagd miljö, men med hemmen var det annorlunda. Enligt författaren gick 
det inte att vara för vek och ömhudad om man skulle vara hjälpklasslärare i 
en storstad. ”De heminteriörer som man ibland måste blicka in i, är stund-
om av den art, att de för en tid kan ta både aptit och sömn från en känslig 
människa.”40   
 Mot slutet av 1940-talet hävdade psykologen Torsten Husén att arv- 
och miljöbegreppen var operationellt meningslösa. Husén menade att bio-
logerna, som medicinare och genetiker, tenderade att betona arvets bety-
delse, medan socialpsykologer och pedagogiska psykologer betonade mil-
jön. Det var, enligt Husén, inte möjligt att komma fram till några generella 
slutsatser om vilket som betydde mest, utan den mest produktiva vägen att 
gå var att studera sambandet mellan beteende och olika miljöfaktorer.41 
Ungdomsvårdkommittén från 1947 menade att det var bekant att det ofta 
var i de ekonomiskt svagare familjerna som de flesta intellektuellt utveck-
lingshämmade fanns.42 Men man borde, enligt kommittén, vara försiktig 
med att allt för starkt betona intelligensens ärftlighet. Kommittén menade 
att uppfattningen om intelligens som en funktion av såväl inre som yttre 
faktorer höll på att tränga ut den äldre uppfattningen om intelligensen som 
en gång given och statisk egenskap.43 Det medförde, som barnpsykiatriker 
Gustav Jonsson och hjälpklasslärare Edvin Larsson uttryckte det i en arti-
kel i Hjälpskolan, att värdet av ett intelligenstest var mindre för att förut-
säga den framtida intelligensnivån, men att dess betydelse i fastställandet 
av ett behandlingsbehov hade ökat.44  
 Under 1800-talet och början av 1900-talet hade skolan, bland de högre 
sociala skiktens barn, delats upp efter kön. Medelklassens pojkar gick i lä-
roverken och flickorna i flickskolor.45 Tidigare hade man däremot inte de-
lat in folkskolans klasser efter kön. Frågan var hur skolan skulle behandla 
begåvning i relation till kön och social klass när de olika skolformerna allt 
mer kom att byggas ihop under början av 1900-talet. 1918 års skolkom-
mission framhöll att det var statens plikt att bereda kvinnor möjligheten till 
utbildning i läroanstalter. Men samtidigt menade de att det inte var tillråd-

                                                      
40 Bergström (1948) s 115. 
41 Husén (1948) s 27, 66–68. 
42 SOU 1947:17 s 11; se även SOU 1943:7 s 12–15. 
43 SOU 1947:17 s 19.  
44 Jonsson & Larsson (1947) s 107. 
45 Se t ex Johansson & Florin (1996) s 15, 18. 
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ligt att betunga de kvinnliga eleverna med intellektuellt arbete under pu-
bertetsåren.46  
 Seminarielärare Herman Siegvald var en av flera som under 1930-talet 
menade att det fanns vissa korrelationer mellan kön och intelligens. Med 
hänvisning till normalkurvan ansåg Siegvald att flickornas intelligens 
grupperade sig närmare medelvärdet, medan pojkarna placerade sig bland 
de sämst såväl som de bäst begåvade. Det fanns dock inte några större 
skillnader i kvantitativt hänseenden vad gällde pojkar och flickors intelli-
gensutveckling, däremot kunde kvalitativa skillnader påvisas. Siegvald 
menade att pojkar var överlägsna när det gällde vissa logiska test och upp-
gifter med geometri, medan flickor kunde nå bättre resultat på minnets och 
vissa språkliga uppgifter.47  
 Att pojkarnas normalkurva var flackare fick även konsekvenser för den 
del som innehöll de bäst begåvade, också bland dessa ansågs pojkarna vara 
i majoritet. Detta hävdade bland andra tysken Ernst Kretschmer i en bok 
om Geniala människor som 1929 utkom på tyska och året därefter på 
svenska. Kretschmer menade att originella andliga höjdprestationer endast 
var möjliga på grundval av vissa arvsanlag. Anlag som visserligen kunde 
stegras och förbättras, men inte ersättas av stora ansträngningar och gynn-
samma inflytelser från miljön. Han menade vidare att kvinnans geni kom 
till uttryck hos hennes söner, det vill säga som bärare av betydelsefulla 
arvsfaktorer. Endast hos sönerna kunde anlaget nå sin fulla sociologiska 
verkan.48 
 Bland hjälp- och svagklasselever var pojkarna i majoritet.49 Enligt 
Manne Ohlander kunde pojkarnas majoritet i hjälpklasserna inte enbart 
förklaras med hänvisning till att deras intelligenskurva skulle vara flacka-
re. Mer sannolikt var det andra bedömningsgrunder som tillämpades vid 
uttagning av pojkarna än flickor. Ohlander menade att när en flicka anmäl-
des till hjälpklass var detta ofta fullt motiverat med hänsyn till hennes ef-
terblivenhet. För pojkar var visserligen begåvningsdefekten den viktigaste 
faktorn, men det fanns även andra omständigheter. En svårighet var enligt 
Ohlander att skilja på en konstitutiv efterblivenhet och en sådan som var 
betingad av lättja, sjukdom och liknande faktorer. Dessutom kunde en pla-
cering i hjälpklass vara ett sätt att bli av med en otrevlig och skolkande 
elev som gjort sig omöjlig i normalklass.50  

                                                      
46 SK 1:1922 s 111–113. 
47 Se t ex Siegvald (1928a) s 38–40; se även Siegvald (1927) passim; Siegvald (1928b) s 

72–72; Terman (1933) s 253–254; Hultkrantz (1925) s 27. 
48 Kretschmer (1930) s 59, 127. 
49 Se t ex PM från SCB 1974:5 s 28. Också bland de sinnesslöa var männen i majoritet, 

Areshoug (2000) s 109–110. 
50 Ohlander (1932a) s 14. 
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  I flera sammanhang när andelen hjälpklassbarn diskuterades var ett 
riktmärke som refererades att två procent av samtliga skolelever i hjälp-
klasserna var flickor, medan motsvarande siffra för pojkar var tre pro-
cent.51 En undersökning rörande avgång enligt folkskolans paragraf 48 vi-
sade att under en tolvårsperiod hade 4,4 procent avgått enligt paragraf 48. 
Av dessa var 64,3 procent pojkar och 35,7 procent flickor. Fördelningen 
stämde, enligt artikelförfattarinnan, väl överens med erfarenheter från 
hjälpklasser och sinnesslövården. Detta förmodades bero på pojkarnas 
större spridning i intelligenshänseende och på att flickorna hade en bättre 
anpassningsförmåga till skolrutiner.52 
 Uppfattningen att pojkarna skulle vara fler bland de svagt begåvade så-
väl som bland de överbegåvade förfäktades också under 1940-talet.53 Filo-
sofiprofessor Alf Nyman hävdade exempelvis, med referenser till Terman, 
att flickor något oftare än pojkar visade en fallande IQ när ungdomsåren 
närmade sig. Tendensen var således, enligt Nyman, att pojkar, förutom att 
de generellt hade en högre IQ än flickor, bevarade tidigare dokumenterad 
IQ.54 Men antagandet om stora skillnader i allmänna intelligensen mellan 
könen var ett antagande som fick allt svårare att få gehör. Det sågs som en 
ensidig och ogrundad föreställning som baserade sig på äldre arbeten. 
Skillnaden mellan könen var jämförelsevis små, vilket Herman Siegvald 
menade sig kunna visa i en avhandling 1944.55  
 Även om det också fortsättningsvis hävdades att de sämsta såväl som 
de bästa intellektuella prestationerna var något vanligare bland pojkarna, 
så var skillnaden aldrig någon viktig fråga. Trots det delades folkskolans 
klasser upp efter kön. Ofta skedde det efter andra skolåret, men i Stock-
holm efter det fjärde. Men motivet var inte att det skulle ske på grund av 
skillnader i begåvning, utan för att alla skulle få en mer ändamålsenlig 
fostran.56 I ett betänkande till 1940 års skolutredning hävdades också att 
det hade visat sig vara jämförelsevis lätt att i utbildningshänseende skapa 
rättvisa mellan könen. Svårare var det att utjämna de skillnader som fanns 
mellan ekonomiska skikt och att ge landbygdens barn samma villkor som 
barnen i tätorterna.57  
 Samtidigt som gränsdragningen mellan olika begåvningskategorier var 
svår hade ökade krav ställts på hjälpskolan, vilket framförallt beskrevs som 
                                                      
51 Dahlberg (1936–1937) s 457. Siffrorna förekom ofta med hänvisning till Dahlberg, se t 

ex SOU 1936:31 s 21; Ohlander (1940) s 66; Ramer (1947) s 347; Dahlberg (1946) s 
247–249. 

52 Hydner (1945) s 91–92; se även Holm (1938) s 25.  
53 Se t ex SOU 1944:30 s 204. 
54 Nyman (1942) s 69–70. 
55 Siegvald I & II (1944); Svensk Läraretidning (1944) ”Pojkar och flickor lika intelligen-

ta” nr 41. 
56 SOU 1945:60 s 41. 
57 SOU 1944:20 s 133. 
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ett problem på landsbygden. Det fanns stora skillnader mellan hur städerna 
ordnade sin skola jämfört med landsbygden. Skolan på landbygden hade 
av fler skäl svårt att differentiera på samma sätt som i städerna. Det var få 
elever, många läste på halvtid. De saknade dessutom expertis för avskilj-
ning. Det sågs som beklagligt då flera skribenter hävdade att intelligensen i 
allmänhet var sämre på landsbygden.  
 I mitten av 1920-talet skrev en hjälpklasslärarinna från Alingsås att det 
i storstäderna var jämförelsevis lätt att ordna hjälpklasser. Detta av flera 
skäl: att förståelsen var större för saken, att barnantalet gjorde en lämplig 
uppdelning lättare, att det fanns bestämmelser för vilka som skulle över-
flyttas och att det fanns kvalificerad hjälp i och för själva avskiljandet att 
tillgå.58 I en undersökning som presenterades 1937 i Hjälpskolan menade 
läkaren Hakon Sjögren att antalet undermåliga barn var fler än vad som 
framkom i hans undersökning. Han hävdade att detta med all säkerhet 
gällde för barn från landsbygden, eftersom ingen tillförlitlig registrering av 
de efterblivna barnen förekom på samma sätt som i de större städerna. 
Skolväsendets ändamålsenliga organisation i städerna möjliggjorde, enligt 
Sjögren, en god diagnos i berörda avseende.59 Tio år senare menade, en 
barnpsykiatriker och en hjälpklasslärare, i en undersökning att ett tecken 
på landsbygdens lägre intelligens var att det fanns fler debila och imbecilla 
i jordbruks- och skogskommuner.60  
 Om det fanns flera debila och imbecilla på landet, varför avgick då fler 
elever i städerna och köpingarna enligt paragraf 48, det vill säga enligt 
folkskolans minimikurs? Och varför var hjälpklasserna i första hand ett 
stadsfenomen? Ett sätt att förklara detta var att, som en skribent, hävda att 
paragraf 48 tillämpades med stor godtycklighet och att antalet egentligen 
sa mer om lärarna än om eleverna. Det jämförelsevis stora antalet 48-orna i 
städerna och köpingarna kunde, enligt skribenten, tas som bevis på ett bätt-
re barnmaterial. Detta eftersom de sinnesslöa i städerna var avkopplade 
från folkskolan och de överbegåvade var fler, vilket innebar att de stackars 
48-orna framstod i starkare kontrast inför det så tänjbara läraromdömet.61 
Att befolkningen på landet skulle vara mindre begåvad bekräftades också 
av undersökningar av rekryter. Överlärare Ohlander menade att mycket ta-
lade för att den bättre genomsnittsintelligensen i städerna kunde förklaras 
med att det var de bättre begåvade som flyttande in till städerna från lan-
det.62 Ytterligare argument och förklaringar att färre barn hamnade i hjälp-

                                                      
58 Tengstrand (1926) s 53.  
59 Sjögren (1937) s 117. 
60 Se t ex Jonsson & Larsson (1947) s 111. 
61 Hydner (1945) s 102.  
62 Ohlander (1951) s 14–16. 
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klass på landsbygden var att banden mellan lärare och föräldrar var starka-
re där, vilket skulle göra det svårare att avskilja eleverna till hjälpklass.63 
  Det ansågs inte bara finnas skillnader i intelligens mellan stad och 
land, utan också mellan olika stadsdelar. Ohlander hävdade att andelen 
hjälpklassbarn i Göteborg var störst i de distrikt där arbetare av alla kate-
gorier slagit sig ner, och förklaringen till olika sociala och ekonomiska 
skillnader stod att finna i den intellektuella utrustningen.64 Särskilt i Göte-
borgs utkanter, bland hyreshus och barnrika familjer, fanns det många 
hjälpklassbarn. Ohlander kallade detta för en ”ringmur” runt staden som 
utgjorde ”debilitetens starkaste bålverk”. Han varnade för de risker för mo-
ralisk urspårning som det innebar att växa upp i en sådan miljö.65 Även i 
samband med svagklassbarnen ansågs geografin och den sociala hemvisten 
viktig, trots att dessa klasser uteslutande fanns i städerna. En skribent me-
nade att svagklassbarnen med all säkerhet kom från samma sociala skikt 
som hjälpklassbarnen, det vill säga i huvudsak arbetarhemmen.66 Tydligen 
behövdes det fler extraklasser i vissa distrikt än i andra.67  
 
Sammanfattningsvis förmodades generellt de sämst begåvade barnen fin-
nas i de socialt lägre skikten i samhället. Huruvida detta skulle förklaras 
som ett resultat av bristande arv eller miljö var en öppen fråga och förklar-
ingarna behövde inte utesluta varandra. Skolans pedagogik påstods kunna 
påverka beteende och karaktär, men inte intelligensen. Av det skälet var 
det viktigt att få svagt begåvade elever till hjälpklasser, så kunde deras ka-
raktär förbättras. Även svagklassbarnen påstods vara konstitutionellt efter-
blivna, men därom rådde olika meningar och det framfördes att den lättare 
graden av efterblivenhet främst var ett resultat av miljön. Att pojkarna var i 
majoritet i hjälp- och svagklasser förklarades dels med att deras normal-
kurva var flackare, dels att uttagningen av dem var felaktig. I det behand-
lade materialet var tendensen att beskriva folkskoleeleverna på ett könsne-
utralt sätt. Det bör dock understrykas att begåvning i relation till kön inte 
var någon stor fråga i folkskolan, men det innebar inte att flickorna hade 
samma möjlighet att senare gå till högre utbildningar. Oavsett vilka studie-
resultat som flickorna hade i folkskolan var det svårt för dem att läsa vida-
re. Dessutom var många arbeten som krävde en högre utbildning otänkbara 
för kvinnor under den period som här har behandlats. Med andra ord, det 
fanns strukturer som hindrade. Tendensen var att befolkningen på lands-
bygden ansågs mindre begåvade än i städerna, trots att det fanns fler elever 
i hjälp- och svagklass i städerna. Denna snedfördelning förklarades med 

                                                      
63 SOU 1947:17 s 42. 
64 Ohlander (1940) s 68–69. 
65 Ohlander (1940) s 73.  
66 Wenneberg (1942)  nr 2 s 4. 
67 Dahlberg (1945) s 111–112. 
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organisatoriska svårigheter, bristande kompetens för avskiljning och att lä-
rarna skulle ha starkare band till föräldrarna på landsbygden. För skolorna 
på landsbygden var det primära att få bort halvtidsläsning.  
 Varför var det angeläget för skolan och dess professionella att hitta des-
sa lågt begåvade? Vad var problemet med dessa barn? Vad kunde hända 
om man från myndigheternas sida inte kunde hitta och fostra de svagt be-
gåvade barnen? Vad var det som man var så rädd för?  
 Mot slutet av 1800-talet var ungdomsbrottslighet och lösdriveri två 
uppmärksammade ämnens som debatterades och de ansågs ofta vara rela-
terade. Det var ett återkommande tema att brottsligheten bland de intellek-
tuellt undermåliga skulle vara mer omfattande än bland genomsnittsbegåv-
ningarna. Ungdomstiden ansågs vara en känslig ålder på väg mot vuxenli-
vet och ställde därför höga krav på omgivningen. Runt sekelskiftet fanns 
de som trodde att ungdomsbrottsligheten skulle ta sådana proportioner att 
hela samhället skulle kunna vara i fara.68 Samtidigt beskrevs lösdriveri och 
luffande som ett kritiskt socialt problem. Den skamlige icke bofaste och 
icke-arbetaren hamnande i fokus. När lagarna om lösdriveri diskuterades 
var det den obestämda gruppen tattare som stod i centrum.69 Mot dessa rik-
tades en särskild politisk uppmärksamhet och olika åtgärder sattes in för att 
hantera situationen. Att inte ha en fast bostad var ett beteende som började 
patologiseras. Inte sällan ansågs brottslighet och lösdriveri gå hand i hand. 
Låt mig först inleda med diskussionen om brottslighet. 

Brottslighet 
I vilken utsträckning som brottligheten skulle ses som ett resultat av miljö 
eller arv var en omtvistad fråga. I avhandlingen Intelligensmätningarnas 
teori och praxis hävdade G. A. Jaederholm 1914 att det genom objektiva 
mätningar var möjligt att bestämma om brottsligheten var av emotionell 
eller intellektuell art. Den kunskapen kunde sedan användas för att minska 
brottsligheten hos vissa unga förbrytare.70 David Lund, föreståndaren för 
uppfostringsanstalten Hall, menade att förklaringen till ungdomskriminali-
tetens existens delvis stod att finna i det moderna samhällslivet och därför 
borde man vara försiktig med att påstå att den ökade ungdomsbrottslighe-
ten i vissa släkter var nedärvda. Visserligen fanns det, påpekade Lund, en 
del arbeten som omnämnde att instinkten hos tattar- och zigenarbarn kunna 
uppvakna efter många år, trots att de levt i en helt annorlunda omgivning 
än sina familjer och utan vetskap om sin härkomst. Men några särskilt be-

                                                      
68 Se t ex Sandin & Sundkvist (2000) s 94–95; Qvarsell (1996) s 33. 
69 Svensson (1993) s 155-161; Sjögren (1997) s 80. 
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lysande fall hade inte framhållits i litteraturen på detta område. Med un-
dantag av den bekanta släkten Zero i Schweiz.71 Men Lund menade att:  

Ett barn, som ända från sin spädaste barndom lever i en lastbar omgivning, 
lär sig tänka som den, alla dess rättfärdighetsgrepp bli snedvridna, och 
kommer ej i tillfälle att få någon annan uppfattning om rätt och orätt. Brot-
tet förlorar sin karaktär av förkastlig handling, straffet sin vanära.72  

I en undersökning av ungdomsbrottslighet 1924 pekade Lund ut likheten 
mellan föräldrarnas defekter och undermåligheten hos vanartade barn och 
ungdomar, inte minst visade det sig på graden av förståndsbegåvning. Av 
de undersökta barnen ansågs 17,7 procent klent begåvade (lätt imbecilla), 
och 16 procent mycket klent begåvade (svårt imbecilla). Med andra ord 
bedömdes omkring en tredjedel eller 33,7 procent vara intellektuellt min-
dervärdiga. Vidare menade föreståndare Lund att det bland återfallsförbry-
tarna fanns ett stort antal psykopater och intellektuellt undermåliga.73 Han 
ansåg att det var allmänt känt att det bland vissa släkter förekom ett myck-
et stort antal straffade personer. Korrelationskoefficient, det vill säga sam-
bandet, mellan föräldrar och barns kriminalitet var stark, svårt var dock att 
veta om detta berodde på arv eller miljö.74  
 Lektor Georg Brandell hävdade i en artikel 1918 att det vid fall av klep-
tomani inte var skickligheten att stjäla som ärvdes utan böjelsen till att 
stjäla. Med hänvisning till David Lund menade Brandell att angående or-
sakerna till ungdomsbrottlighet var de viktigaste faktorerna att söka i:  

…den utomäktenskapliga börden, uppfostran i annat hem än föräldrahem-
met, armodet i hemmet, inneboendesystemet, föräldrarnas moraliska be-
skaffenhet, varvid man i synnerhet har att räkna med alkoholism, liderlig-
het och kriminalitet, slutligen psykiska defekter och psykisk mindervärdig-
het hos föräldrarna.75 

Brandell hyste inte samma betänkligheter som Lund, utan menade att siff-
rorna klart och tydligt visade att de kriminella barnen i hög grad var ärftligt 
belastade.76   
 De klent begåvade kunde inte i samma utsträckning fatta de skadliga 
verkningarna av en handling, menade en skribent. De klent begåvade be-
skrevs som lättare att förleda till ont än gott, vilket berodde på bristande 
omdömesförmåga och otillräcklig självtillit. Skribenten menade att skolan 
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75 Brandell (1918b) s 348, 353, citat s 353 
76 Brandell (1918b) s 354–355 



146 

inte i tillräcklig utsträckning tog hänsyn till de klent begåvade utan dessa 
blev ofta utsatta för såväl lärares som kamraters hån för sin otillräcklighet. 
Detta kunde leda den undermålige till ett hat mot överordnade och hela 
samhället. En bristande intelligens ledde alltså ofta till att barnen inte insåg 
konsekvensen av sina brottsliga handlingar.77 Det var i det sammanhanget 
som hjälpklasserna, enligt de seminariesakkunniga från 1932, kunde vara 
till stor nytta. Genom träning förmodades de mindre begåvade eleverna gö-
ras till dugliga samhällsmedborgare som kunde försörja sig själva. Viktiga 
mål med undervisningen var att inpränta vikten av förståelse och samarbe-
te, respekt för lagar och bestämmelser hos eleverna, särskilt i samband 
med de efterblivna barnen. ”Deras svårighet att förstå människor och 
sammanhang göra dem till en viss grad benägna för asocialt uppträdan-
de.”78 
 Att de undernormala hade svårt att inordna sig i samhället medförde att 
de senare i livet ofta kom i konflikt med lagen.79 Det fanns skäl att tro att 
individer med låg intelligens i större utsträckning än andra skulle expone-
ras för frestelsen att begå brott.80 Det var flera som i likhet med Manne 
Ohlander menade att de svagaste hjälpklassbarnen i allmänhet inte råkade 
illa ut eftersom de saknade den företagsamhet och intelligens som brotts-
ligheten förutsatte. Däremot menade Ohlander att det i allmänhet var det 
de svagare hjälpklassbarnen som råkade illa ut när det gällde sedligheten: 

…brottslighet förutsätter en viss grad av företagsamhet och intelligens, så-
vida brottet icke består i tillfredsställande av vissa primitiva drifter, i första 
hand ett illegitimt sexualbehov, då som bekant de lägst stående hjälpklass-
barnen liksom de sinnesslöa ofta sakna den nödvändiga viljekontrollen 
över sina handlingar.81 

Enligt en debattör fanns det därför anledning att vara särskilt uppmärksam 
mot extraklassbarnen som var mest intressant ur kriminell synpunkt. ”För 
att en förbrytarkaraktär skall uppstå, fodras en viss efterblivenhet, vilket 
dock ej får underskrida en viss gräns nedåt.”82 Det rådde emellertid delade 
meningar om vilken intelligenskategori som var den mest problematiska 
med syftning på kriminalitet.  
 Diskussionen om barn och ungdomskriminalitet var också under 1940-
talet intensiv och det uttrycktes en ängslan för att kriminaliteten ökade. 
Centralförbundet för socialt arbete gjorde en utredning där man uttalade en 

                                                      
77 Lilius (1926b) s 44–45; Se även Tamm (1933) s 31–32. 
78 SOU 1936:31 s 12, 47, citat s 47. 
79 Hallgren (1943) s 24–25. 
80 Dahlberg (1936-1937) s 458–459. 
81 Ohlander (1932a) s 20–22, citat s 22.  
82 Wenneberg (1942) nr 2 s 5. 



147 

särskild oro för den tilltagande ligabrottsligheten. Enstaka individers 
brottslighet kunde betraktas som isolerade företeelser utan smittorisk. Men 
när två eller fler personer var inblandade kunde detta leda till större miss-
förhållanden. I den praktiska kriminalpolitiken skulle därför kampen mot 
ligabrottsligheten inta en framträdande plats. I utredningen menade man att 
ledarna för ligorna vanligtvis hade en undermålig intelligens. Det bristande 
förståndet ansågs göra dem djärvare som en följd av att de många gånger 
inte kunde förstå den fara som de utsatte sig själva och sina kamrater för. 

Särskilt påfallande är detta i de minderårigas ligor, där man gång på gång 
finner, att ledarskapet utövas av en hjälpklasspojke, medan pojkar som av 
sina lärare betecknas som begåvade kunna spela en underordnad roll i li-
gan. Intelligens ger inte alltid en trumf på hand i brottets värld. Den föder 
tveksamhet inför den lagstridiga handlingen, och i ligan predestinerar detta 
till andraplansroller. En parallell kan här dragas med de iakttagelser, som 
gjorts rörande liagbrottsligheten i de högkriminella länderna. Även där sy-
nes ledarskapet i ligorna företrädesvis hamna hos de intellektuellt sämre ut-
rustade. Av ledaren kräves främst hänsynslöshet och djärvhet. För dessa 
egenskaper får intelligensen stå tillbaka.83  

Utredningen hämtade exempel från undersökningar i Stockholm, Göteborg 
och Malmö 1938–1940. Någon mer ingåenden granskning om ligabrotts-
lingarnas förståndsgåvor hade inte kunnat göras. Men av Stockholmsung-
domarna betecknades 15 procent som intellektuellt undermåliga, psykopa-
ter eller sinnesjuka. I Göteborg var motsvarande siffra 18 procent och i 
Malmö 41 procent. En anmärkningsvärd skillnad som i utredningen läm-
nades utan kommentar. Begåvning betraktades som viktigt, men kommit-
tén lade tyngdpunkten på hemförhållanden och menade att omkring hälften 
av de barn och ungdomar som undersökningen infattade hade växt upp un-
der allvarligt bristande hemförhållanden.84 Kommittén menade att teore-
tiskt kunde brottsligheten bekämpas på två sätt. Dels genom att minska 
frestelsetrycket på medborgarna, dels genom att öka deras motståndskraft 
mot den kriminella impulsen.85  
 Brottligheten lyftes också fram som ett problem i samband med svag-
klasserna. Eftersom brottsligheten ansågs kosta mycket pengar både för 
den enskilde och det allmänna fanns det anledning att vara särskilt upp-
märksam mot dem som befann sig i gränslandet mellan normal och efter-
bliven. Samhället kunde spara stora kostnader med en profylaktisk skola, 

                                                      
83 Social Årsbok (1941) s 5–7, citat s 7. 
84 Social Årsbok (1941) s 7–8. 
85 Social Årsbok (1941) s 14. 
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menade en skribent som hävdade att det var bra med specialklasser i sko-
lan.86 Socialstyrelsen betonade också vikten av att:  

…själsligt undermålighet eller annan biologisk mindervärdighet redan un-
der barndomen blir diagnostiserad, så att lämpliga åtgärder kunna vidtagas 
i rätt tid. Det är nämligen numera ett välkänt faktum, att kriminalitet och 
andra former av social missanpassning mycket ofta grundläggs i barndo-
men, bl. a. därigenom att psykiskt mindervärdiga barn behandlas såsom 
normala eller fullmåliga individer i stället för att bli föremål för mot deras 
tillstånd svarande uppfostringsåtgärder och placeras i den särmiljö de be-
höva för att undgå missanpassning.87  

I mitten av 1940-talet tillsattes en kommitté av Göteborgs skolförening 
som skulle undersöka hur brottslighet i relation till bristande intelligens 
gestaltade sig. Det visade sig, hävdade kommittén, redan vid en flyktig un-
dersökning att de intellektuellt efterblivna barnen utgjorde en betydande 
del av ungdomsbrottsligheten. Kommitténs undersökning inkluderade 200 
gossar och ynglingar i åldern 8–18 som hade kommit på kant med rättvi-
san. I utredningen menade man att hjälp- och extraklassbarnen var överre-
presenterade bland kriminella. Det fanns anledning att i den bristande om-
dömesförmågan och intelligensen se starkt bidragande brottsorsaker, vilket 
kommittén menade hade varit känt sedan länge.88     
 Det var många som menade att bristande intelligens riskerade att leda 
till kriminalitet och/eller asocialitet. Barnpsykiatrikern Gustav Jonsson re-
fererade till en rad av olika undersökningar som visade att man måste räk-
na med att 30–50 procent av dem som fanns på samhällets olika vårdan-
stalter för asocial ungdom var att räkna som mer eller mindre förstånds-
svaga. Detta medförde, enligt Jonsson, en siffra som var sex till åtta gånger 
större än befolkningen i sin helhet.89 Och i ungdomsvårdskommittén 1947 
menade man sig ha bekräftat att de svagt begåvade proportionsvis stod för 
en större del av brottsliga handlingar jämfört med befolkningen i helhet. 
Men kommittén menade att med relativt anspråkslösa hjälpåtgärder kunde 
den överrepresentation av de intellektuellt utvecklingshämmade inom 
brottslighetsstatistiken elimineras. Framför allt kunde detta ske genom den 
anpassade undervisning och fostran som hjälpklasserna kunde bidra med. 
Om de svagt begåvade eleverna blev placerad i hjälpklass löpte dessa inte 
genomsnittligt någon större risk än sina normalbegåvade kamrater att bli 
brottsliga. Problemet, som kommittén såg det, var att flertalet debila var-

                                                      
86 Wenneberg (1942) nr 2 s 5–7. 
87 Sociala Meddelanden 1940 s 805.  
88 Tidning för Lärarkåren vid Göteborgs Folkskolor (1944) ”Barn- och ungdomskriminali-

tet” nr 1, nr 2. 
89 Jonsson (1945) s 31. 
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ken blev diagnostiserade eller fick en riktig behandling under sina upp-
växtår.90  
 Det innebar inte att alla mindre begåvade var brottslingar, men risken 
var betydligt större bland dessa grupper. Vad som var att betrakta som ett 
resultat av arv eller miljö blev aldrig klarlagt utan argument formulerades 
efter behov. Det spelade också mindre roll eftersom det ansågs tillräckligt 
att konstatera att hemmen var undermålliga. Under den undersökta perio-
den betonades, som påpekades ovan, allt mer miljöns betydelse samtidigt 
som skolans profylaktiska uppgift lyftes fram. Skolan i allmänhet och 
hjälp- och svagklasserna i synnerhet kunde göra mycket för att hindra bar-
nen att utveckla asociala tendenser. Det fanns som synes de som hävdade 
att det var karaktären som pedagogerna kunde göra något åt, att ändra in-
telligens var svårare. För att inordnas i samhället krävdes att alla förstod 
och respekterade lagarna, vilket främst skulle ske via skolan. Under 1900-
talets inledande decennier strävade myndigheterna efter att få alla barn till 
skolan, få bort halvtidsläsning, förlänga tiden i skolan, fostra familjen via 
eleverna. Frågan var då hur myndigheterna skulle hantera de barn som inte 
kom till skolan. 
 Överlärare Manne Ohlander i Göteborg menade att låg intelligens kor-
relerade med såväl kriminalitet som social klass, därtill fanns det anledning 
att tro att också etnicitet kunde relateras till begåvning. Mot slutet av 1930-
talet skärptes tonen mot dem som ansågs vara asociala i samhället. Folk-
hemmet ställde nya krav på sina medborgare. En grupp som fick känna av 
det var de så kallade tattarna.91 Ingenstans blev folkhemmets rashygienis-
ka, sociala och pedagogiska strävande så tydlig som i samband med tattar-
na. Denna diskussion kulminerade under början av 1940-talet, men hade 
en lång förhistoria. 

Lösdriveri 
I en artikel 1915 om ungdomskriminalitetens orsaker lyfte David Lund 
fram vagabondering som ett oönskat beteende. Inte mindre än en fjärdedel 
av de intagna pojkarna på Hall där Lund var föreståndare hade, åtminstone 
delvis, vagabonderat och under den tiden gjort sig skyldiga till brott av oli-
ka slag. ”En del ha medföljt sina föräldrar under deras vandringar, t. ex. 
barn ur tattarfamiljer.”92 Vandringsdriften var något, som enligt antropolo-
gen Ragnar Numelin, starkast yttrade sig i djurvärlden och bland de primi-
tiva folken. Han påpekade att vandringsdriften hos barn, liksom hos primi-
                                                      
90 SOU 1947:17 s 30–37. 
91 För att underlätta läsningen sätts inte det emiska begreppet, det vill säga begrepp som 

härstammar från det empiriska materialet, tattare i citationstecken.   
92 Lund (1915) s 11. 
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tiva folk, var ett ganska naturlig uttryck.93 Men i ett civiliserat samhälle 
var det önskvärt att dessa drag inte spred sig till andra grupper. Etnografen 
Arthur Thesleff menade 1919 att det fanns en del legitima och illegitima 
förbindelser mellan ungdomar med följden att zigenar- och tattarblod sipp-
rade in i den ena svenska släkten efter den andra. Om dessa hävdade Thes-
leff att: 

Sådana avkomlingar äro i allmänhet ostadiga till lynnet och åstadkomma 
tvedräkt och slitningar på många håll, icke blott inom familjerna utan också 
i samhället. I undantagsfall bli de hederliga och dugliga medborgare. Ty-
värr äga vi i Sverige ingen säker kunskap om hur talrik denna blandras 
verkligen är. Sannolikt kan den uppskattas till åtskilliga tusental eller 
mer.94 

I statliga offentliga utredningarna under början av 1920-talet gjordes för-
sök att kartlägga omfattningen av problemet. Tattarna och zigenarnas 
kringstrykande och vagabonderande liv beskrevs som en ”verklig sam-
hällsfara”.95 Frågan som ställdes i en av utredningarna var hur tattarna 
skulle inarbetas i samhällsordningen. Vid brott eller lösdriveri räckte det 
inte med att fadern häktades utan modern och barnen måste också tas om-
hand. Mot en och annan tattare som led av sinnessjukdom eller hade begått 
svårartade brott kunde man tänka sig att vetenskapen och juridiken kunde 
oskadliggöra dessa individer genom sterilisering eller livslång internering. 
Men utredningen ansåg inte åtgärderna vara tillräckliga och det enda som 
återstod var, att med eller mot tattarnas vilja integrera dem i samhällsord-
ningen.96 Zigenarnas inordnade i samhället betraktades däremot som ett 
olösligt problem och enda utvägen sades vara att få dem ut ur landet. För 
om teorin om tattarnas härkomst stämde, det vill säga att de var en bland-
ras mellan zigenare och svenskar, så kunde inte heller tattarfrågan lösas 
med mindre än att zigenarna avlägsnades från landet. Annars skulle, häv-
dades i utredningen, ständigt nya generationer av tattare växa till och flera 
släktled förgå innan de blev inordnade i samhället. Samhället borde därför 
ställa upp sådana hinder att vandringsliv blev omöjligt.97  

                                                      
93 Numelin (1917) s 1, 14. Numelin kom året efter ut med en sociologisk studie med nam-

net Orsakerna till folkvandringarna på lägre kulturstadier, Numelin (1918). 
94 Thesleff (1919) s 82. 
95 SOU 1923:2 s 84, 321–338, citat s 84. Särskilt tattarna beskrevs som problematiska ef-

tersom de var fler än zigenarna, SOU 1926:9 s 97–98. 
96 Tattarna ansågs också vara ett problem ur ett rasbiologiskt perspektiv, eftersom deras 

inblandning i den svenska folkstammen innebar en försämring för svenskarna. Detta var 
dock inte helt lätt att göra något åt eftersom tattarna som regel var svenska medborgare 
och därför inte kunde utvisas, SOU 1923:2 s 84–86. 

97 SOU 1923:2 s 89–90. Zigenare förbjöds att invandra 1914, Svanberg & Tydén (1998) s 
353. 
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 Ett led i att forma dessa hinder var att kartlägga tattare och zigenares 
antal och levnadssätt. Fattigvårdslagstiftningskommittén anhöll om till-
stånd att från pastorsämbetena ordna fram uppgifter, och komplettera dessa 
uppgifter från polismyndigheterna, om tattare och zigenare samt med dem 
likställda personer. Det senare syftade då på liknande levnadssätt och av-
sikten var att kartlägga förekomsten av dylika personer.98 Återkommande i 
rapporterna från de olika länen till fattigvårdslagstiftningskommittén var 
att tattarbarnens skolgång var försummad och att de var illa uppfostrade. 
Förslag som kom in var: att tattarna skulle åläggas att skaffa sig lämpliga 
bostäder; att de skulle koloniseras i särskilt anvisade områden; att de skulle 
steriliseras samt att barnen skulle tas ifrån dem för att placeras på barn-
hem.99 
 Några år senare, 1926, kom ytterligare en statlig utredning där det häv-
dades att ett problem var att tattarna oftast undgick straff såväl som påfölj-
der för lösdriveriet. I och med polisreformen året innan, gav lagen större 
möjlighet att ingripa. De nyinrättade skyddshemmen lyftes fram som en 
lyckad lösning i strävan att ”civilisera tattarbarnen”. Särskilt viktigt var det 
att kommunen kunde kräva ersättning från den kommun där barnet ägde 
hemortsrätt eller från staten. Detta trodde man i utredningen skulle göra 
fattigvårdsnämnderna mer benägna att ingripa mot tattarbarn från främ-
mande ort. Att uppmärksamheten i så hög grad riktades mot barnen förkla-
rades med att dessa uppfostringsåtgärder hade vida större utsikter att krö-
nas med framgång än tvångsåtgärder mot de vuxna.100  
 Ovanstående diskussionen ska här förstås i relation till begåvning. 
SOU:n från 1923 nämnde inte mycket om begåvningsförhållandena bland 
zigenare och tattare, utan upplyste om att zigenarna utmärktes av ”snabb-
heten och livligheten i rörelser och intelligens”.101 I stället var det den ras-
hygieniska aspekten som lyftes fram. En stor del av lösdriveridiskussionen 
i de statliga utredningarna under den första halvan av 1900-talet handlade 
om viljan, eller snarare oviljan, till arbete. Eftersom lösdriveri och brotts-
lighet ofta ansågs gå över i varandra var fostran till arbetsamhet en central 
lösning. Inom kriminalpolitiken kunde arbetsfostran genom utbildning för-
bindas med villkorlig dom. Motverkas skulle också ett osedligt leverne, 
framförallt prostitution.102 Lagstiftningen mot lösdriveriet borde verka fö-
rebyggande och uppfostrande. Det gällde att försöka ändra de asociala in-
dividernas levnadssätt och i möjligaste mån göra dem till samhällsnyttiga 
medborgare. Behandlingen av lösdrivarna borde därför, menade man i en 

                                                      
98 SOU 1923:2 s 338–339. 
99 SOU 1923:2 s 345–346. 
100 SOU 1926:9 s 98–99. Lagen som refererades var, SFS 1924 No 361.  
101 SOU 1923:2 s 321–322, citat s 322. 
102 SOU 1939:25 s 14; se även  SOU 1926:9; SOU 1929:9.  
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av utredningarna, i möjligaste mån individualiseras.103 Det centrala här är 
som jag vill peka på är att bristande arbetsvilja liksom kriminalitet inte säl-
lan sågs som ett resultat av låg begåvning, vilket kommer att utvecklas 
nedan. 

Att identifiera och definiera Tattaren 
Mot slutet av 1930-talet och början av 1940-talet skildrades tattarna i dags-
tidningarna som samhällets paria. De var kriminella, opålitliga och snabba 
att dra kniv.104 Fortfarande antyddes att tattarna var en blandras mellan zi-
genare och svenskar.105 I allt större utsträckning såg sig statsmakten 
tvungen att ta itu med tattarna. Socialstyrelse skrev 1940 att: 

I nära sammanhang med frågan om allmänna profylaktiska åtgärder mot 
lösdriveriet och annan asocialitet står tattarproblemet. Det är allbekant, att 
tattarnas andel i kriminalitet och lösdriveri vida överstiger deras andel i be-
folkningstalet. Dråp, knivskärning och andra våldsbrott av tattare före-
komma allt som oftast. […] En stor del av tattarna äro intellektuellt under-
måliga och många av dem äro hemfallna åt alkoholmissbruk. Åtgärder för 
att åstadkomma en social anpassning av dessa individer äro merendels 
fruktlösa, därför att deras förhållande till andra människor i stor utsträck-
ning bestämmes av deras släktmentalitet och de ofta sakna psykologiska 
förutsättningar för en anpassning till gängse moralbildning och uppföran-
denormer. Både biologiskt och socialt utgöra de genomgående en belast-
ningsfaktor för det svenska samhället.106  

För att kunna lösa de problem som tattarna ansågs föra med sig fick Soci-
alstyrelsen fick 1942 i uppdrag att fullständigt registrera och katalogisera 
personer som tillhörde zigenare eller tattare. Detta visade sig svårare än 
väntat eftersom det rådde oklarheter kring vilkas som egentligen var att be-
trakta som tattare. Det var en fråga som inte lät sig besvaras så enkelt och 
förberedande undersökningar ansågs nödvändiga.107 

                                                      
103 SOU 1929:9 s 82–84. 
104 Se t ex 1940-talet Manne Ohlanders handlingar Ö:1; Hjälpklassundersökningar ca, 

1940–1960 Ö:2, GAS, RSG. I båda volymerna återfinns olika pressklipp med uppmärk-
sammade fall där tattare har varit inblandade. Se även tidigare forskning Svensson 
(1993) s 171–175; Svanberg & Tydén (1998) s 356–357. 

105 Bergstrand menade att tattarna säkert hade något zigenarblod i sina ådror, men i huvud-
sak var de en produkt av många århundraden av blandning av asociala element, Berg-
strand (1942) s 7. Bertil Lundman, professor i fysisk antropologi, hävdade att tattarna 
var en ”blandras mellan förfallna svenskar och zigenare”, denna ”underliga folkstam, 
zigenare och deras avfallsprodukt, tattarna”, Lundman (1943) s 93. 

106 Social Meddelanden 1940 s 807. 
107 Social Meddelanden 1944 s 97. 
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 Vid samma tid gavs det ut en rad böcker och skrifter som med hjälp av 
olika veteskapliga metoder försökte utreda hur det förhöll sig med tattarna. 
I en historisk och etnologisk studie från 1942 tog Carl-Martin Bergstrand 
upp hur tattare hade setts i gångna tider. Men boken innehöll även synen 
på ”tattarplågan” i samtiden och möjligheten att göra något åt den. Berg-
strand menade att det var dåligt ställt med fostran och begåvningen bland 
tattarna.108 Tattarnas speciella språk var något som diskuterades av fängel-
semannen och språkforskaren Allan Etzler. Han resonerade också om tat-
tarnas härkomst och menade att det fanns särskilda kännetecken för ra-
sen.109 I Jönköping, som ansågs vara den stad som hade flest tattare i lan-
det, hade sysslomannen Tor Jacobsson, på uppdrag av fattigvårdstyrelsen, 
undersökt förhållandena bland tattarna och deras barn. Vad som diskutera-
des var om tattarna skilde sig i förhållande till andra grupper som fick 
hjälp av samhället. Det kunde vara allt från fattigunderstöd till hur barnen 
klarade sig i skolan.110 Överlärare Manne Ohlander gjorde undersökningar 
om tattarnas begåvning och jämförde deras intelligens med den övriga be-
folkningen.111  
 I samband med den av Socialstyrelsen initierade tattarinventeringen, 
gjorde chefen för det rasbiologiska institutet, Gunnar Dahlberg, sommaren 
1943 en antropologisk utredning angående tattarnas härkomst. Dahlbergs 
slutsats var att det inte gick att klassificera tattare som en särskild ras.112 
Detta vände sig Allan Etzler mot och menade att Dahlberg bortsåg från de 
historiska och sociala sidorna. Språket var ett bindande bevis för att tattar-
na var zigenarättlingar, även om de inte var helt lätta att avgränsa. Det gick 
inte att låta begreppet tattare svälla och omfatta alla asocial element, me-
nade Etzler, en avgränsning måste göras.113  
 Det var mödosamt att avgränsa vad en tattare var, lika svårt var det att 
bestämma vad asocialitet var. Det fanns inte någon vedertagen definition. 
Svårartat misskötsam, var exempelvis Tor Jacobssons definition.114 Var 
gick gränsen och vem skulle döma, frågade sig Jacobsson. Själv menade 
han att det var omöjligt att fastställa och i brist på säkra bevis fick man an-

                                                      
108 Bergstrand (1942). 
109 Etzler (1944) se särskilt s 155–176. 
110 Jacobsson (1944). 
111 1940-talet Manne Ohlanders handlingar Ö:1; Hjälpklassundersökningar ca, 1940–1960 

Ö:2, GAS, RSG. 
112 Dahlberg menade att det var omöjligt att objektivt avskilja tattare från andra svenska 

medborgare, man kunde inte skilja tattarnas sociala problem från de allmänna sam-
hällsproblem som uppstod på grund av vagabonderande och levnadssätt, Dahlberg 
(1944–1945) s 79. Socialstyrelsen ville inte helt avskriva teorin om tattarfrågan som en 
rasfråga, Social Meddelanden 1945 s 378–379. 

113 Han vände sig också mot Bergstrand, Etzler (1944) s 155–158. 
114 Jacobsson (1944) s 72. 
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vända sig av vedertagna uppfattningar om vilka som ansetts vara tattare.115 
Många av de aspekter som hade varit aktuella och diskuterats tjugo år tidi-
gare kom att upprepas. Det som var nytt i början av 1940-talet var att be-
gåvningens roll betonades. 
 Det var således inte helt enkelt att definiera tattarna som grupp, men 
inte heller blev problemet med dem klarlagt. Tidigare forskning har pekat 
på den oro som fanns för kvalitén på den svenska folkstammen. Begåv-
ningen ansågs vara betydelsefull för möjligheten att kunna försörja sig 
själv och familjen. Dessutom sågs begåvning som en del för att kunna upp-
fylla de moraliska normerna. En av anledningarna till att tattarna började 
uppmärksammas var att de ansågs fortplanta sig i allt för stor utsträck-
ning.116 Etnologen Carl-Martin Bergstrand hävdade att denna ökade fort-
plantning uteslutande berodde på tattarnas fruktsamhet. Tattarna kunde 
visserligen inte lastas för en bristande kärlek till barnen, men deras upp-
fostran hade sällan varit av den art att den från samhället eller myndighe-
terna fått sitt gillande. Skolgången hade ofta varit oregelbunden och deras 
begåvning var mycket växlande. I enstaka falla var begåvningen lysande, i 
flertalet medelmåttigt och i relativt många fall var tattarbarnens begåvning 
undermålig, enligt Bergstrand. Många försök att uppfostra tattare till nytti-
ga samhällsmedborgare hade gjorts, men allt för ofta med misslyckat resul-
tat.117  
 I en artikel i Hjälpskolan 1943 menade artikelförfattaren att ungdoms-
brottsligheten och dess orsaker, som man dagligen ställdes inför, ingen-
stans blev så tydligt som på ett skyddshem. Han hävdade att de intelli-
gensmätningar som gjorts på skyddshemmet hade visat att 40–50 procent 
av elevantalet var belastade med intelligensdefekter. Av detta kunde man 
se ett visat samband mellan efterblivenhet och brottslighet. Författaren lyf-
te fram att skyddshemmet under de senaste åren hade fått flera pojkar av 
tattarsläkt vilka var intressanta att studera ur hereditär synpunkt. Om en av 
dess pojkar, som författaren menade, hade ruskiga familjeförhållanden, 
kunde prognosen inte bli annat än dålig. Ett sådant barn var predestinerat 
för brottslighet och att tillbringa större delen av sitt liv på anstalter och 
fängelser.118 
 Språkforskare Etzler betonade tattarens asociala inställning till samhäl-
let. Tattaren kände en synnerligen stark familje- och släktkänsla, hävdade 
Etzler, snarare som en del av sin släkt än som en självständig individ.119 

                                                      
115 Jacobsson (1944) s 8–10, 141. 
116 Se t ex Social Meddelanden 1940 s 807. 
117 Bergstrand (1942) s 16, 90. 
118 Lundquist (1943) s 85–88. 
119 Tattaren saknade totalt social känsla för alla som inte tillhörde den egna rasen och kän-

de i grunden en utpräglad överlägsenhet och ett djupt rotat förakt mot alla andra, enligt 
Etzler (1944) s 162, 165. 
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Häri låg mycket av den särskilda problematik som förknippades med tat-
tarna. Till skillnad från andra asociala och kriminella element saknade tat-
tarna många gånger känslan för det samhällsskadliga. Etzler hävdade att 
deras sociala känslor i första hand var inriktade på den egna gruppen eller 
stammen. De intelligensmätningsmetoder som utarbetats hade gjorts med 
tanke på den bofasta befolkningen. Därför visade resultaten från intelli-
genstesten på förutsättningar i ett ordnat samhälle. Tattarens intelligens 
däremot låg på ett annat plan, ett primitivare plan än den bofaste. På grund 
av tattarnas intellektuella rörlighet hade deras förståndsgåvor alltemellanåt 
överskattats: 

Hans brist på social känsla gör honom oemottaglig för kunskaper och tan-
kar, som ur vanlig samhällelig synpunkt äro självklara hos en normalt ut-
rustad individ. Hans begåvning sitter i instinkten och ögonen.120  

Att tattarna skulle vara intelligenta och delvis ha samma typ av intelligens 
som den bildade eliten, det vill säga att de var anpassningsbara och stän-
digt beredda på förändring, borde snarare tolkas som ett utslag av förvär-
vad yrkesskicklighet, hävdade överlärare Manne Ohlander. Att tattarna så 
ofta lyckades med sina skojarbedrifter berodde nog i första hand på god-
trogenheten och oerfarenheten hos dem som blev lurade, till exempel bön-
der och torpare. Han menade att tattarnas ”uppfattning om andra männi-
skor är i regel intuitivt snabb, såsom hos primitiva naturfolk, och parad 
med fräckhet och hänsynslöshet, då så lämpar sig.”121 Problemet med tat-
tarna som Ohlander såg det var att:  

Kriminalitet och bristande försörjningsförmåga, oförmåga att fostra barnen, 
alkoholism, sedeslöshet, lättsinne m.m. äro nämligen till icke ringa del en 
naturlig följd av undermålighet i intellektuellt avseende. En undersökning 
av begåvningsförhållandena bland tattarna kan därför få en praktisk bety-
delse i kampen mot tattarplågan, frånsett de psykologiska forskningsresul-
tat, som en dylik undersökning oberoende härav kan komma att lämna.122 

Tattarna beskrevs som ett socialt och biologiskt hot mot samhället. Ett 
grundläggande problem ansågs vara tattarnas begåvning och deras bristan-
de skolgång. Ohlander menade därför att det kunde vara på sin plats att 
undersöka tattarnas intellektuella möjligheter, för att kartlägga problemet 
och dess implikationer.  

                                                      
120 Etzler (1944) s 170–173, citat s 173. 
121 Ohlander (1943a) s 2. 
122 Ohlander (1943a) s 3. 
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Tillämpade tekniker – genealogier, personakter, följesedlar 
och intelligensmätningar  
Ohlander hävdade att det efter intelligensundersökningar i mindre skala 
framkommit att psykisk efterblivenhet bland tattarna inte var ovanlig. Det 
kunde enligt Ohlander ifrågasättas huruvida tattarna var på väg mot en 
högre civilisation och kultur, som ”ras betraktad äro tattarna otvivelaktigt 
underlägsna den svenska folkstammen”.123 Det skrevs fram en rad olika 
sociala faror som samhället borde vara på sin vakt mot och en lärare skrev 
att det var en skrämmande bild av asocialitet som visades.124 
 Ohlander studerade det så kallade tattarproblemet på i huvudsak två 
olika sätt. I det ena fallet undersökte han och spårade tre olika tattarsläkten 
långt bak i tiden. Det kunde således röra sig om personer som redan var 
avlidna, eller åtminstone hade slutat skolan för länge sedan. På olika sätt 
beräknade och uppskattades deras intelligens.125 I det andra fallet skickade 
han ut ett frågeformulär till ett 80-tal skoldistrikt. Med frågor om hur 
många tattarbarn det fanns i klassen och hur många av dessa som gick i 
hjälpklass. Ohlander gjorde detta för att komplettera den tidigare under-
sökning och för att röja undan alla invändningar i fråga om materialets re-
presentativet.126  
 Flera olika tekniker användes för att länka olika sociala problem till tat-
tarna. Ohlander samlade uppgifter om tattaren i något som kan kallas för 
personakter. Att lagra information om personer som ansågs vara problema-
tiska utfördes i regel i samband med allt socialt välfärdsarbete, inte minst i 
samband med fattigvården. Genom att upprätta denna form av socialregis-
ter ansåg Ohlander sig kunna få en god bild av de olika familjernas eko-
nomiska och moraliska standard, samtidigt gick det att få reda vilka som 
var tattare eller ej. 

Då socialregistren därjämte lämna värdefulla överblickar över dessa famil-
jers släktskapsförhållanden, är det möjligt att använda dem som utgångs-
punkt för vidare forskningar även i tattarnas vanligen tillkrånglade genea-
logi med särskild hänsyn till de arvsbiologiska synpunkterna. En dylik 
släktforskning, använd i nyssnämnda sammanhang, avslöjar i regel förr el-
ler senare, att tattarmentaliteten icke är ett konstruerat komplex av ofördel-
aktiga egenskaper, som löst klistrats på vissa tvivelaktiga personer, utan 
verkligen hänför sig till avkomling av tattare.127    

                                                      
123 Ohlander (1943b) s 79. 
124 Wikström (1943) s 17. 
125 Ohlander (1943a) s 2–3. En liknade släktundersökning hade gjorts av polisen i Malmö 

1935. 1940-talet Manne Ohlanders handlingar, Ö:1, GAS, RSG. 
126 1940-talet Manne Ohlanders handlingar, Ö:1, GAS, RSG. 
127 Ohlander (1943a) s 1. 
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Ohlander vände sig till olika folkskollärare ute i landet med förfrågningar 
om tattare, men också till skyddshem, arbetshem, pastorsämbeten. Han ut-
gick från en stamfader och ville ha svar på vem, eller vilka om det var fler, 
som denne hade varit gift med, hur många barn de hade och hur det hade 
gått för dem, om de hade arbete, suttit på skyddshem, varit inblandade i 
kriminalitet och om intellektuell undermålighet kunde misstänkas.128  
 Många svar kom in och de innehöll inte bara uttalande om eleverna vid 
skolorna utan hela familjerna. Ohlander förde in alla uppgifter i ett formu-
lär och vid många av namnen fanns en siffra som upplyste om tattarens IQ. 
På formulärets baksida fanns det olika rutor där arbete och bostadsförhål-
landen noterades. Återkommande yrken var skrothandlare, hästhandlare 
och gårdfarihandlare. Därefter redovisades noggrant pension, fattigvård 
och vilka olika typer av fattigunderstöd som hade betalats ut och av vilka 
anledningar. I samband med det var livsföring viktig och anmärkningar om 
fylleri och lösdriveri var många. Nästa rubrik var sedan vilka sociala 
skyddsåtgärder som hade vidtagits eller borde göras. Till sist fanns ett av-
snitt för övriga anteckningar. I fråga om barnen fanns klagomål på att de 
inte skötte sin skolgång ordentligt och att en del av dem inte vårdade sin 
hygien och luktade illa.129 
 I en del fall fick Ohlander in svar från orter som inte hade mycket att 
anmärka på tattarna. Från en socken rapporterades att det har varit problem 
med tattare, men att detta hade upphört sedan en viss familj hade flyttat. 

De tattare vi nu ha kvar, äro på det hela taget väl tålda, ja t.o.m. omtyckta 
av befolkningen och beblandar sig inte gärna med denna. Många gånger 
kan man fråga sig, hur de alla kunna livnära sig på dessa underliga yrken. 
Men man har aldrig hört talas om att de stjäla. Levnadsstandarden är säkert 
mycket lägre än för oss andra. […] Barnen är stillsammare än vanliga barn, 
och ofta se de litet vemodiga och resignerade ut men är mycket populära 
bland kamrater. För oss lärare är de besvärliga, eftersom vi inte är så lyck-
ligt lottade som våra kollegor i städerna, som ha hjälpklasser att plocka in 
sådana ungar i. Detta är f.ö. kanske vårt största problem i landsbygdssko-
lorna i gemen. […] P.S. Uttrycket tattartyp kanske ibland är överdrivet, 
men vi i [kommunen], som har så mycket tattare omkring oss, c:a 30, kän-
na ögonblickligen och av gammal vana igen typen. Samtliga manliga o de 
flesta kvinnliga ha f.ö. ganska vaggande gång och gå mycket utåt med tår-
na. Bl.a. på detta känna vi igen typen på långt håll och ta sällan fel. D. S.130 

Den, i detta sammanhang, positiva syn på tattarna var dock inte så vanlig. 
Mer vanligt var det med en bister beskrivning av tattarna.  
                                                      
128 Se t ex Brev till Pastorsämbete i [församling] från Ohlander 5/10 1942. 1940-talet 

Manne Ohlanders handlingar, Ö:1, GAS, RSG. 
129 1940-talet Manne Ohlanders handlingar, Ö:1, GAS, RSG. 
130 Brev till Ohlander 3/4 1943, 1940-talet Manne Ohlanders handlingar, Ö:1, GAS, RSG. 
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Tattare i ordets sämsta bemärkelse liksom hustrun och svågern. Flera gång-
er straffad för stöld. Inblandad i kriminella grisaffärer och (1941) ett större 
knivskärningsdrama. […] Han och hans familj ha skaffat polismakten 
mycket besvär, och samhället får dyrt betala alla deras bravader. Tidvis un-
derstödstagare. Synnerligen vidrig och asocial typ, som samhället borde få 
steriliserad. Hittills har han förökat sig på rekordartat. Hustrun är snäll, 
men oduglig att sköta hem och barn. Lögnaktig och undanfallande. […] 
Barnen obegåvade utom i sång, snälla men opålitliga och med ett våldsamt 
temperament liksom fadern. Skolkar ofta och av de mest underliga anled-
ningar. Besvär och förtret av dem i skolan. Hela familjen i högsta grad aso-
ciala. Fula, små, satta; typiska tattare.131   

I samma ton kan ytterligare ett citat få illustrera de rapporter som Ohlan-
ders undersökning grundade sig på. 

Kriminell både till utseende och leverne. Bekant i pressen sedan överfall på 
barnavårdsnämndens ordf. i [kommunen]. Orsaken till hans vrede var att 
hustrun under hans fängelsevistelse steriliserats. Hon, som är imbecill, 
hade då redan 2 barn, som nu är utackorderade på någon kommuns bekost-
nad, ock ej [kommun]. –Straffad många gånger för stölder, mystiska grisaf-
färer, m. m. Med i det knivskärningsdrama, där även [man] deltog. Fam. 
illa omtyckt liksom [man]. Asociala, avskyvärda typer; grova, fula, ovår-
dade, satta; rödaktigt hår.132 

Citaten är illustrativa i den bemärkelsen att de belyser omgivningens atti-
tyder till tattarna – ofta illa omtyckta och sedda med misstänksamhet. Här 
demonstreras vanliga föreställningar om tattare som efterblivna, asociala, 
opålitliga och kriminella. Vidare gick de att känna igen på utseendet. I ett 
av fallen var barnen omhändertagna och i ett annat borde det göras. Vanli-
ga beskrivningar i samband med tattare var, att de var odugliga att sköta 
hus, hem och barn, samt att de kostade samhället mycket pengar. Citaten 
visar också på hur statsmakten via olika myndigheter i allt större utsträck-
ning intervenerade i de familjer som inte ansågs klarar av barnuppfostran 
själva. Klagomålen på bristande skolgång var många. I ett av fallen hade 
kvinnan blivit klassad som imbecill, vilket innebar att hon ansågs sinnesslö 
och därmed kunde steriliseras, med eller utan eget medgivande.  
 I mån av tillgång fanns det med en siffra som angav tattarens IQ. Från 
ett skol- och vårdhem rapporterades om en gosse och hans far, att fadern 
var ”efterbliven, vagabonderande, begiven på dryckenskap samt lider av 
tbc. Gossens IQ = 65.”133 I en del av de inrapporterade fallen uppskattade 

                                                      
131 1940-talet Manne Ohlanders handlingar, Ö:1, GAS, RSG. 
132 1940-talet Manne Ohlanders handlingar, Ö:1, GAS, RSG. 
133 Brev till Ohlander 10/11 1942, Hjälpklassundersökningar ca, 1940–1960, Ö:2, GAS, 

RSG. 
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Ohlander begåvningen. Om en familj skrev han att de säkerligen samtliga 
var 48-or.134 Och beträffande en av de undersökta släkterna: att även där 
intelligensundersökning inte gjorts så, ”torde knappast råda tvivel om att 
en dylik dokumenterad intellektuell svaghet kunna betecknas med ett IQ-
värde liggande under 0,80.[80]”135 På det hela taget menade han att resul-
taten var nedslående eftersom hela 30,5 procent av de rapporterade barnen 
gick i hjälpklass och sålunda hade en IQ som troligtvis var lägre än 80. 
Ändå misstänkte han att siffran var för låg, eftersom alla tattarbarn inte 
kunde beredas plats i hjälpklasserna.136 Trots att Ohlander medgav att det 
kunde vara svårt att definiera tattarna ur ett fysiskt antropologiskt hänse-
ende hävdade han att det var möjligt.137 Om en familj skrev han till exem-
pel att barnen var ”snälla och slöa, obegåvade men lätthanterliga i skolan. 
Duktiga i sång och teckning. – Ej utpräglat tattarutseende, men fullt märk-
bart.”138  
 Vad handlade då ovanstående beskrivningar om? Ohlander hävdade att 
de undersökta familjerna genomgående var svagt utrustade i begåvnings-
hänseende. Han påstod att det inte handlade om ett asocialt urval, utan ett 
urval som var representativt för tattarna. De använda fallen pekade i rikt-
ningen mot ett rasligt särmärke, som jämte temperament, motvilja för ord-
nat arbete, fallenhet för vagabondlivet etc tillhörde rasens speciella psykis-
ka egenskaper. Ohlander förklarade att undermålighet i intellektuella pre-
stationer var långt ifrån sällsynta undantag bland tattarna.139 Poängen med 
dessa mer eller mindre omfattande levnadsteckningar var, enligt Ohlander, 
att bedöma moralisk och ekonomisk standard hos de olika tattarfamiljerna. 
Låg begåvning ansågs förklara såväl social misär som oönskat beteende. 
Förutom tekniker, som intelligensmätningar och förandet av personakter, 
använde han sig också av genealogiska undersökningar och följesedlar och 
flyttbevis. Hur skulle man då omforma all insamlad kunskap om tattarna 
till praktiska åtgärder?  

Att åtgärda tattarproblemet 
Vad borde då göras åt tattarna? Det var, som jag har visat, flera olika pro-
fessioner som framförde åsikter om tattarna. Det är dock svårt att lokalise-
ra en särskild ståndpunkt hos en specifik profession.  

                                                      
134 1940-talet Manne Ohlanders handlingar, Ö:1, GAS, RSG. 
135 Ohlander (1943a) s 4.  
136 Ohlander (1943b) s 80–81. IQ 80 var ofta det gränsvärde som avgjorde om en elev pla-

cerades i hjälpklass. 
137 Ohlander (1943a) s 1. 
138 1940-talet Manne Ohlanders handlingar, Ö:1, GAS, RSG. 
139 1940-talet Manne Ohlanders handlingar, Ö:1, GAS, RSG. 



160 

 Ovan nämnde etnolog, Carl-Martin Bergstrand, trodde att åtminstone 
somliga tattare skulle kunna göras till nyttiga samhällsmedborgare. En del 
av dem hade genomgått en utveckling till det bättre. Men vi har fortfarande 
en tattarplåga och en tattarfråga, hävdade Bergstrand. Så frågan var om 
hans generation skulle visa sig i stånd att lösa tattarfrågan och befria nästa 
generation från tattarplågan.140 Språkforskare Etzler skrev att man måste ta 
hänsyn till tattarnas moraliska och intellektuella särart när en grundlig om-
skolning skulle ske. Detta måste försiggå under en kontroll som inte bara 
var beivrande, utan till stöd och handledning. I skolan gällde att tänka på 
att alla tattare inte var lika.141 Etzler ställde sig också något tveksam till 
Ohlander skarpa formuleringar om att de undersökta tattarsläkterna, som 
uppvisade utpräglad parasitkaraktär och stark kriminalitet, skulle vara re-
presentativa. Enligt Etzler så var de ännu relativt fåtaliga: 

…tattarsläkter som sökt sig till de större städerna tillhöra de allra sämsta 
element inom folkgruppen. De ha mist sin raskänsla och sin initiativkraft 
och blanda sig hämningslöst med element ur storstädernas bottenskikt. Av 
Ohlanders uppgifter synes framgå att de av honom beskrivna släktena ha 
denna karaktär. Storstädernas demoraliserande inflytande på tattarna är en 
fråga som kräver ett allvarligt studium på grund av den allt starkare drag-
ning mot dessa orter, som under de senaste årtiondena visat sig inom denna 
befolkningsgrupp.142   

Det var alltså de sämsta tattarna som, enligt Etzler, sökte sig till städerna, 
vilket var tvärtemot vad som hävdades om den övriga befolkningen. Enligt 
Socialstyrelsen var ett skäl för det stora intresset för tattare just den stora 
inflyttningen till städerna, särskilt i Göteborg.143 Socialstyrelsen skrev att, 
trots svårigheterna att avskilja tattarna som en antropologisk befolknings-
grupp, var möjligt att rikta åtgärder mot dem på grund av sociala synpunk-
ter. Men innan man kunde göra det var det nödvändigt med mer djupgåen-
de undersökningar som kunde kasta ljus över den säregna tattarfrågans 
verkliga innebörd.144  
 Ovan nämnde syssloman Tor Jacobsson i Jönköping tyckte inte att man 
kunde ta barnen ifrån tattarna. Med tanke på den primitiva föräldrakärle-
ken som tattarna visade skulle detta nog ge upphov till allehanda kompli-
kationer. Däremot påkallade tattarnas många barn och ungdomar en sär-
skild uppmärksamhet då deras hem inte alltid var goda. Hemmen var ofta 
slappa och undermåliga vilket gjorde att de ofta hyste en fientlig inställ-

                                                      
140 Bergstrand (1942) s 136–137. 
141 Etzler (1944) s 175. 
142 Etzler (1944) s 171. 
143 Social Meddelanden 1945 s 885–886. 
144 Social Meddelanden 1945 s 390. 
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ning till samhället, menade Jacobsson.145 Detta var illa eftersom barnen 
representerade framtiden. Det fanns hem och föräldrar som kunde ”be-
tecknas som – milt talat – problematiska”.146  
 Jacobsson menade att gångna tiders tattare många gånger var besvärli-
ga, men att även tattarna hade civiliseras. De tvångsåtgärder som hade fö-
rekommit mot dem hade alltför ofta varit ensidigt repressiva och negativa. 
Så snart det blev tal om en tattare kom snabbt en intolerant, negativ och 
summarisk mentalitet, menade Jacobsson. Problem fanns som man inte 
kunde blunda för, och ibland kunde det mycket väl vara behov av tvångs-
åtgärder. Dessa måste dock avgöras från fall till fall och inriktas individu-
ellt. Detta oavsett om det berodde på arv eller miljö. Detta uteslöt inte att 
det på individuell basis kunde vara aktuellt med sterilisering, internering 
eller skyddsuppfostran. En sund socialpolitik kunde använda sig av rashy-
gien. Bland såväl tattarklientel som hjälpklientel fanns det människor med 
arvsbetingade anlag för sjukdomar och undermålighet. I dessa fall fanns 
det, enligt Jacobsson, all anledning för samhället att förhindra dess fort-
plantning.147  
 Jacobsson var inte lika övertygad som Ohlander om tattarbarnens 
bristande intelligens och ställde sig tveksam till den stränga linje som Oh-
lander förespråkade för att förhindra fortplantning. Ohlander hävdade om 
ett av de undersökta tattarsläktena att de ”fortsatt barnproduktionen i stor 
stil utan nämnvärd tanke på produktens kvalitetsvärde”.148 Några av de 
omdömen som han gav i sina artiklar var att tattarna var av parasitkaraktär 
och visade på en provkarta av socialt förfall, kostade pengar och hade en 
undermålig intelligens. Han höll fast vid att sterilisering måste tillgripas 
mot asociala och undermåliga tattarfamiljer för att begränsa barnproduk-
tionen. Ohlander trodde dessutom att det gick att spåra undermålighet med 
antropologiska metoder, men man borde i det fallet vara uppmärksam och 
inte stirra sig blind på antropologiska kännetecken. Då fanns det nämligen 
en fara i att de mindre ”asocial halvblodet” lämnades åt sidan.149  
 Skillnaden mellan Ohlanders ärftlighetsbetonade och Jacobssons miljö-
betonade förklaringar till tattarproblemet visar hur svårt det var att enas om 
vad som var tattarproblemet, eller om det över huvud taget var ett särskilt 
problem. Men även om det var svårt att definiera kategorin tattare, fanns 
                                                      
145 Jacobsson (1944) s 142, 150.  
146 Jacobsson (1944) s 80. 
147 Jacobsson (1944) s 141–143, 147. 
148 Ohlander (1943a) s 3.  
149 Ohlander (1943a) s 4–11, se särskilt s 10–11. Det fanns särskild anledning att vara 

uppmärksam mot dem som befann sig i gränslandet. Sterilisering kunde vara viktigare 
vid mindre avvikelser från det ”normala” intelligensmåttet än det större. De lindrigt 
sinnesslöa ansågs nämligen ha lättare att knyta sexuella kontakter och deras fortplant-
ning ske mer eller mindre ohämmat. Se även Hoffsten (1933) s 36; SOU 1936:46 s 27–
28; Dahlgren (1936–1937) s 459; Lundman (1943) s 93. 
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det en seglivad föreställning om att det var möjligt. Det fanns en stark tro 
på att något kunde göras för att förebygga några av de sociala problem som 
associerades med tattarna, och att få dem att anpassa sig till samhället. 
Oavsett hur oense Ohlander och Jacobson var om vissa saker var de ense 
om en sak – skolan var viktig. 

Hjälpskolan och tattarna 
Den normala siffran hjälpklassbarn av det totala antalet skolbarn var tre 
procent, bland tattarna var siffran, hävdade Ohlander, tio gånger högre. 
Det som påstods följa dessa intellektuella brister var brottslighet, sedeslös-
het, oförmåga att arbeta konstant, oförmåga att lägga band på sina syd-
ländska lustar. Ohlander tvivlade på uppfostrans möjligheter eftersom des-
sa var beskurna genom hereditärt bestämda förutsättningar. Möjligen kun-
de han tänka sig en rasförbättring genom att tattarna gifte sig med en bättre 
ras, exempelvis svenskarna. Han trodde att det på sikt kunde leda till en 
assimilering av tattarna i den svenska folkstammen. Men tack vare deras 
skojarbedrifter genom tiderna var det få som ville beblanda sig med dem. 
De var av allt att döma predestinerade att vara samhälles pariaklass, vilket 
var så mycket värre eftersom deras avkomlingar var så många. Det gick 
inte att enbart övertyga tattarna om den skada de gjorde på samhället ifall 
de fortplanta sig utan hämningar. Det måste bli lag om tvång, hävdade Oh-
lander, och syftade då på sterilisering.150  
 Ett problem som angavs i de inkomna svaren till Ohlander var bristen 
på plats i hjälpklasserna. En rapportör skrev att de flesta tattarbarnen på 
orten undervisades i hjälpklass och i de fall som de inte gjorde det var det 
orsakat av platsbrist.151 Ett annat problem var att uppfostran, som möjligen 
kunde ges i hjälpklass eller skyddshem, gick förlorad när barnen återvände 
hem eller kom i kontakt med sina släktingar. Från ett skyddshem rapporte-
rades att en av de intagna tattarna villkorligt hade skrivits ut eftersom den-
ne hade fått plats hos en lantbrukare. Tidvis hade han skött sig ganska bra, 
men varje besök av anförvanter inverkade menligt och efter dessa besök 
var han mer svårhanterlig och arbetsovillig.152   

                                                      
150 ”Tattarnas intellektuella nivå”, 1940-talet Manne Ohlanders handlingar, Ö:1, GAS, 

RSG. Det refererade är hämtat ur ett manus av något slag. En del känns igen i den arti-
kel som publicerades i Tidskrift för Psykologi och Pedagogik, Ohlander (1943a). Men 
det kan också ha varit till någon av de föreläsningar som Ohlander höll vid en fortbild-
ningskurs för hjälpskollärare i Göteborg 1943, vilka återgavs av Wikström (1943) s 15–
18. I en tidigare artikel diskuterade Ohlander de 3 procenten som var hjälpklassmässiga, 
Ohlander (1940) s 66. 

151 Brev till Ohlander odaterat. 1940-talet Manne Ohlanders handlingar, Ö:1, GAS, RSG. 
152 Brev till Ohlander 18/1 1943. Hjälpklassundersökningar ca, 1940–1960, Ö:2, GAS, 

RSG. 
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 Det bästa var om barnen frivilligt kom till skolan och det fanns olika 
medel att locka motvilliga elever dit. I flyttningsbevisen rapporterades om 
barnen åtnjöt fattigunderstöd som fria böcker, kläder, tandvård, barnbe-
spisning med mera.153 Detta kunde fungera som draghjälp när skolplikten 
skulle realiseras. Till dessa former av stöd uttrycktes en viss ambivalens. 
En överlärare skrev till Ohlander att tattarna:  

De håller sig allt framme, när det gäller att få något genom skolan. Så gott 
som alla tattarbarnen får sin frukost på skolan, och när tiden för utdelning 
av kläder närmar sig, brukar barnen spökas ut i allehanda trasor för att 
väcka medlidande.154  

Samme informant klagade likaså på att tattarbarnen, inte bara var svaga i 
skolan, de hade också en frånvaro som alltid låg betydligt över genomsnit-
tet. Anledningen till detta såg han i att föräldrarna skickade ut barnen på 
försäljningsexpeditioner och sedan anmälde frånvaron som sjukdom.155 
 Med hänvisning till undersökningar i Amerika slog Ohlander fast att 
det existerade skillnader mellan raser, inte minst i begåvning.156 Vid en 
jämförelse med en svensk normalkurva i intelligenshänseende, såg man 
tydligt att tattarnas genomsnittligga intelligens var mycket lägre.157 Om 
tattarna ändå hade haft exempelvis judarnas intelligens skulle de med 
största sannolikhet själva kunnat höja sig ur sitt förnedringstillstånd. Efter-
som han inte ansåg att det fanns så mycket att hoppas på pläderade han för 
sterilisering i större skala.158 Ohlander förfäktade en biologisk determinis-
tisk uppfattning och menade att uppfostrans möjligheter, vad gällde tattar-
na, var kraftigt beskurna genom hereditärt bestämda förutsättningar.159 
Frågan var om det tjänade något till att fostra tattarbarnen om de nu var så 
ärftligt belastade? Ohlander hade inga större förhoppningar. Skolan, och då 
i första hand hjälpklasserna, kunde ge dem ett yttre hyfs och bättre hygien 
eftersom de där stod under uppsikt.160 
 När Jacobsson redovisade skolförhållanden bland tattarna i Jönköping, 
skiljde sig inte tattarbarnen från de övriga barnen, förutom att de skolkade 

                                                      
153 Flyttningsbevis, Hjälpklassundersökningar ca, 1940–1960, Ö:2, GAS, RSG. 
154 Brev till Ohlander 2/2 1943, 1940-talet Manne Ohlanders handlingar, Ö:1, GAS, RSG.  
155 Brev till Ohlander 2/2 1943, 1940-talet Manne Ohlanders handlingar, Ö:1, GAS, RSG. 
156 Ohlander (1943a) s 8. I sitt manusutkast skrev Ohlander om svenskarna i Amerika, att 

deras intellektuella kapacitet stod sig synnerligen gott i konkurrensen med andra euro-
piska kulturfolk. I vissa avseenden påminde tattarna om indianerna, vilka t o m var 
sämre än negrerna. 1940-talet Manne Ohlanders handlingar, Ö:1, GAS, RSG. 

157 Ohlander (1943a) s 10. 
158 Ohlander (1943a) s 10. 
159 1940-talet Manne Ohlanders handlingar, Ö:1, GAS, RSG. 
160 Wikström (1943) s 18, redogör för två föreläsningar som hållits av Ohlander. 
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mer.161 I ett brev till Ohlander skrev Jacobsson, att såvitt han kunde finna 
så var ”våra tattare” relativt hyggliga, det vill säga om man nu jämförde 
med andra tattare som man läste och hörde talas om.162 Så mycket var 
dock klart, enligt Jacobsson, att tattarens miljöförhållanden var sämre än 
andras. Vad gällde de konstitutionella egenskaperna måste närmare enskil-
da undersökningar avgöra. Man fick inte glömma den socialpsykologiska 
bakgrunden menade Jacobsson. Att från tidiga barnaår få känna på omgiv-
ningens hat, avsky och förföljelse satte sina spår.163 Jacobsson ansåg att 
det problematiska framförallt var att vissa föräldrar hyste en direkt fientlig 
inställning till skolan och att de försökte hålla barnen därifrån in i det 
längsta. Allt för många hade också avgått från skolan enligt folkskolestad-
gans paragraf 48.164 Att få barnen till skolan, och att de stannade där en 
längre tid, borde lösa en del problem. Hur som helst, några generella åt-
gärder var inte att tänka på. Jacobsson meningen var att bara svårigheten 
att avgöra vem som var tattare borde avhålla från mer generella tvångsåt-
gärder.165  

Tattarproblemet avvecklas 
På uppdrag av Socialstyrelsen, gjorde polisen i Göteborg 1944 en tattarin-
ventering. Tiden ansågs vara knapp men uppgifter om 754 person togs 
fram. Stadens, enligt polisens benämnande, ”tattarsakkunniga” var till god 
hjälp.166 Året efter skrev Socialstyrelsen att gränsdragningen för vem som 
var tattare alltid var flexibel. Dessa svårigheter till trots, så menade Social-
styrelsen att det fanns sammanlagt 7 668 tattare i hela riket.167   
 I tidigare forskning har Ingvar Svanberg och Mattias Tydén hävdat att 
det sista kapitlet i utredandet av tattarfrågan inleddes i och med Socialsty-
relsens inventering över zigenare och tattare 1942.168 Under efterkrigstiden 
kom tattarna att allt mer assimileras i det svenska folkhemmet och blev en 
grupp som försvann. Tattarna existerade bara så länge som omgivningen 

                                                      
161 Jacobsson (1944) s 91, 132. 
162 Brev till Ohlander från Tor Jacobsson 15/2 1944, 1940-talet Manne Ohlanders hand-

lingar, Ö:1. GAS, RSG. 
163 Jacobsson (1944) s 143.  
164 Jacobsson (1944) s 54, 88, paragraf 48 innebar att lärjunge som saknade erforderlig 

fattningsförmåga eller av sjukdom eller lyte hindrats begagna undervisning, befrias från 
vidare skolgång, dock icke före 14 års ålder; se även Ohlander (1943a) s 4.   

165 Jacobsson (1944) s 142. 
166 Dessa ”tattarsakkunniga” var Ohlander och folkskollärare, senare rektor och psykolog, 

Gull Börjesson. ”Tattarinventeringen 1944”, Polistidningen s 759. Börjesson tycks ha 
fortsatt med att föra register över vilka som var tattare. ”T-register”, Hjälpklassunder-
sökningar ca, 1940–1960, Ö:2, GAS, RSG. 

167 Sociala Meddelanden 1945 s 878–381, 392. 
168 Svanberg & Tydén (1990) s 172.  
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pekade ut dem som sådana. Åtminstone upphörde de att behandlas på offi-
ciell nivå och det var andra grupper som uppmärksamheten riktades 
mot.169 
 Lösdriveri och vagabondering fortsatte dock att pekas ut som något 
sjukligt, men kopplades inte längre lika tydligt till gruppen tattare. Profes-
sor John Landquists menade 1947 att det var vanligt med en befrielsedrift i 
ungdomsåren, vilket var fullt naturligt. En psykologisk avart av detta begär 
att lämna hemmet var den vandringsdrift, denna flykt från hem och om-
givning som oftast visade sig under pubertets- och adolescensåren, som 
verkligen omsattes i praktiken. Dessa var, enligt Landquist, psykopater.170 
I Utredning med förslag om lösdrivarlagens upphävande 1949 diskutera-
des huruvida lösdrivarna var ärftligt belastade eller ej. En siffra som an-
gavs var att tre fjärdedelar skulle vara det. Det mest intressant i samman-
hanget är dock att man i utredningen menade att lösdrivarna mycket tidigt 
hade svårigheter att anpassa sig i den samhälleliga samlevnaden. De hade 
tidigt haft betydande svårigheter i skolan. I utredningen hävdade man att 
såväl manliga som kvinnliga lösdrivare många gånger hade varit kvarsitta-
re, gått i särklass eller fått avgångsbetyg enligt paragraf 48. Flera av dessa 
hade en ofullständig skolgång. Förutom i några få undantagsfall ansåg man 
i utredningen att lösdrivarna led av psykiska rubbningar.171  
 Föreställningen om tattarna som en särskild grupp med särskilda pro-
blem dröjde sig trots allt kvar på vissa håll även under slutet av 1940- och 
1950-talet. I ungdomsvårskommitténs betänkande från 1947 refererades 
till en undersökning där antalet barn i hjälpklasser sades vara mellan fem 
och sex procent i städerna. I förorterna till städerna, liksom i vissa tattardi-
strikt, låg procenttalet något högre.172 Från en stad hade också kommittén 
fått ett förslag att tattarbarnen skulle omhändertas. Detta eftersom det inte 
saknades anledning att tro, ”att en del av dem skulle kunna bli någorlunda 
goda arbetare om de, så snart de lämnat skolan, finge komma in i ordnade 
förhållanden.”173 Ett anat exempel var ett klagomål från en före detta 
hjälpklasslärarinna som, i en artikel i Hjälpskolan 1952, påstod att tattar-

                                                      
169 Svanberg & Tydén (1999) s 21; Svanberg & Tydén (1998) s 361; se även Svensson 

som menar att tattarna var ett problem som försvann på 1950-talet, Svensson (1993) s 
37, 202; Jfr Runcis (1998b) s 232–238, som diskuterar sinnesslöhet på ett liknande sätt.  

170 Landquist (1947) s 296; Jfr SOU 1947:17 s 29. 
171 SOU 1949:4 s 94–104.  
172 SOU 1947:17 s 42. 
173 SOU 1947:17 s 124. Det fanns eftersläpningar och gamla föreställningar om tattarna 

dröjde sig länge kvar, inte minst i pressen, se t ex Broberg & Tydén (1991) s 158; 
Svanberg & Tydén (1999) s 22–24, 36–38. På vissa skyddshem och ungdomsvårdsko-
lor fortsatte man att registrera vilka som var tattare ända in på 1960-talet, Tydén (2002) 
s 488–489. Att det inte var helt lätt att få bort inrotade föreställningar bland allmänhe-
ten visade sig i de kravaller som utbröt mot tattarna i Jönköping under sommaren 1948, 
Hazell (2002) s 195–206. 
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hemmen var ett kapitel för sig. Att försöka att hålla några av dessa med ett 
ordnat arbete var hopplöst. I sitt arbete med eftervårdande arbete i hjälp-
skolan hade hon sett att: 

Lättjan är ett genomgående drag för alla tillhörande ”detta folkslag”, de 
äldre såväl som de yngre. De flesta fäderna äro sofflocksliggare, några 
handlar med lump, skrot, o. d.174 

Lärarinnas inlägg var ovanligt under 1950-talet, mer symptomatiskt var då 
Ohlanders författarskap. Med anledning av hjälpskolans femtiårsjubileum i 
Göteborg skrev han 1956 en minnesskrift om verksamheten. I skriften be-
handlades hjälpskolelevernas familjesociala ställning, trångboddhet, soci-
alpedagogiska åtgärder, intelligenstestningar, med mera – men inte ett ord 
om tattare.175 Detta kan tyckas anmärkningsvärt med tanke på all den 
uppmärksamhet som han hade riktat mot denna grupp i början av 1940-
talet. På 1950-talet hade det blivit omöjligt att tala om arv och olika raser 
på det sätt som gjorts i början av 1940-talet. Möjligen kan man också se 
det som en avslutad och, från statsmaktens perspektiv, lyckad assimilering 
av tattarna.   
  
Sammanfattningsvis fanns det, som visats ovan, de som hävdade att krimi-
nalitet delvis kunde ses som ett resultat av ärftliga faktorer. Att direkt påstå 
att kriminalitet var något ärftligt var emellertid svårt och det blev allt svå-
rare under den period som här har undersökts. I det sammanhanget blev 
begåvning ett användbart begrepp. Låg begåvning påstods föra med sig 
mindre motståndskraft mot frestelser och de lågt begåvade ansågs var mer 
lättledda till att begå brottsliga handlingar. Det sågs som viktigt att dessa 
barn uppmärksammades tidigt för att de inte skulle utveckla hat mot över-
ordnade och samhället. I flera statliga utredningar hävdades att kriminalitet 
gick hand i hand med lösdriveri och prostitution. Det var vanligt att söka 
orsaken till kriminalitet och lösdriveri i låg begåvning i kombination med 
en ogynnsam miljö. Förutom hemmet sågs skolan som den viktigaste in-
stansen för fostran. Det var således viktigt att få alla barn till skolan och de 
familjer som misskötte sina barns skolgång blev föremål för ett ökat intres-
se.  
 Det är mot den bakgrunden som jag förstår diskussionen om lösdriveri 
och tattarna. Enligt Manne Ohlander, och den eugeniska rörelsen som han 
var en del av, gick det inte att övertyga vissa människor om vilken skada 
de gjorde samhället och att det därför var nödvändigt med tvång i olika 
former som exempelvis sterilisering. Att lokalisera detta eugeniska synsätt 
till specifika professioner är dock svårt. Ohlanders åsikter hade ett begrän-
                                                      
174 Isberg (1954) s 158.  
175 Ohlander (1956) passim. 
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sat genomslag, men de representerade något som var vanligt, en oro för att 
fel människor fortplantade sig mest. Något som kunde bli en svår börda för 
välfärdsstaten. Dessa avvikare, de tre procenten, fanns ofta i hjälpklasser-
na. Hjälpklasserna kunde hjälpa dem som hade bristande förmåga. Men 
om det var som Ohlander hävdade, att 30 procent av tattarna hörde hemma 
i hjälpklass, kunde denna grupp bli ett kostsamt problem i framtiden.  
 Utifrån ett rasbiologiskt synsätt med betoning på ärftlighet kunde en hel 
ras anses konstitutionellt undermålig, vilket dessutom kunde implicera fy-
siologiska kännetecken. Det dominerande synsättet kom att bli det sociala 
och då låg farorna i de miljöer som det vagabonderande livet gav. Det 
skedde en förskjutning från kollektiv och arv till individen och miljön. In-
telligenstestning behövde inte innebära en dom på livstid, som det uttryck-
tes i en SOU från 1947.176 Därmed konstruerades en avvisning av en livs-
stil, snare än en specifik grupp.  
 Skolan, jämte hemmet uppfattades som den viktigaste institutionen för 
att fostra barnen, men den var inte alltid tillräcklig. De barn och ungdomar 
som hade en allt för dålig miljö borde helt avskiljas från hemmen för att 
inte riskera att bli asociala. Det fanns också en risk att all uppfostran gick 
förlorad om barnen och ungdomarna återvände till sin gamla miljö. 

En profylaktisk skola – sammanfattande analys 
I det här kapitlet har begåvningsdifferentieringen diskuteras i relation till 
tidigare sorteringssystem som byggde på skillnader mellan stad och land, 
genus och social klass. Begåvningsdifferentieringen har också behandlats i 
ljuset av diskussionen kring arv och miljö och i vilket förhållande som 
denna diskussion stod till brottslighet och lösdriveri. Inte sällan ansågs de 
svagt begåvade barnen var dubbelt belastade i form av dåliga arvsanlag i 
kombination med undermålig uppväxtmiljö. Den sociala bakgrunden an-
sågs spela en stor roll för korrelationen med intelligens. Generellt förvän-
tades de bäst begåvade finnas i de högre sociala skikten och de sämst be-
gåvade i de lägre sociala skikten. Det fanns visserligen undantag, men des-
sa var få, åtminstone fram till 1940-talet. Alldeles oavsett om de undermå-
liga hemmen sågs som ett resultat av bristande intelligens eller omvänt, att 
den bristande intelligensen sågs som ett resultat av undermåliga hem, kräv-
des åtgärder. Särskilt som låg intelligens också förmodades korrelera med 
kriminalitet och lösdriveri. Det var därför som det sågs som så angeläget 
att hitta de svagt begåvade och ge dem en anpassad undervisning och fost-
ran.  

                                                      
176 SOU 1947:17 s 19. Se även Folkskolan Svensk Lärartidning (1947) ”Intelligenskvotens 

konstans” Juni –juli, s 193. 
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 Socialpolitiken, i form av olika stödåtgärder, var ett medel för att skapa 
god ordning i samhället. Skolan kom att arbeta nära socialvården och skol-
politik och socialpolitik samverkade i flera avseenden. Samverkan syftade 
bland annat till att tidigt förebygga olika former av oönskat beteende. Det-
ta förutsatte en fast boplats vilket samtidigt gav en ökad möjlighet till kon-
troll. Därför var det viktigt att få barnen till skolan och att de stannade där 
hela den utsatta tiden. Under den tidigare delen av 1900-talet kategorisera-
des, något tillspetsat, inte människor efter sina handlingar utan efter vilka 
de var. De ansågs bära på kollektiva etiketter och därmed på oföränderliga 
inre egenskaper. Trots att detta synsätt redan i slutet av 1930-talet började 
anses ovetenskapligt var det svårt att frigöra sig från. Tendenserna var inte 
entydiga och det var en kamp om begreppen, inte minst visade sig detta i 
samband med diskussionen om tattarna. 
 Det fanns flera sätt i samtiden att förklara varför tattarna inte gick att 
inordna i samhället. I detta kapitel har särskilt en förklaring lyfts fram, den 
påstådda bristen på begåvning, ett argument som flitigt användes under 
1940-talet. Vissa betonade den ärftliga aspekten medan andra betonade 
miljöns betydelse, intelligens kunde vara en del av båda. Tattarnas livsstil, 
inte minst rörligheten, ingick inte i föreställningen om det goda samhället 
utan borde bekämpas. Låg begåvning ansågs korrelera med ett osedligt le-
verne och därmed stor fruktsamhet och dyra barnkullar. Bristen på intelli-
gens ledde dessutom till att man, enligt Ohlander, var sämre lämpad att 
uppfostra barnen Detta kostade samhället pengar, vilket kunde påvisas 
med hjälp av genealogiska undersökningar parade med intelligensmätning-
ar och olika socialregister. Till tattarfrågan knöts en rad olika vetenskaper 
som på olika sätt skulle hjälpa till att kartlägga tattarna. Förhoppningen var 
att detta skulle kunna bidra till en lösning av de beskrivna problemen.   
 Samlandet av kunskap om tattaren och presentationen av den, kulmine-
rade under den första halvan av 1940-talet. Gunnar Dahlberg undersökte 
tattarna med hjälp av den fysiska antropologin, Carl-Martin Bergstrand 
gjorde det med etnografens blick, Allan Etzler ägnade sig åt språket och 
fångvården, Tor Jacobsson studerade tattarna i relation till fattigvård och 
skola, Manne Ohlander i första hand till skolan. Ohlander menade att lä-
rarna kunde ha en viktig uppgift att informera olika myndigheter om för-
äldrar och barn som var av allmänt intresse. Det kunde gälla barnavårds-
nämnden, fattigvården, mödrahjälpen och så vidare.177 Tendensen under 
den undersökta perioden var också att allt fler myndigheter började samar-
beta. Vad tattare var för något och hur de skulle kategoriseras blev dock, 
all insamlad kunskap till trots, aldrig beskrivit på ett enhetligt sätt. Från 
vissa håll hävdades att tattarna var ett genetiskt isolat som gick att särskilja 
från den svenska befolkningen. Ett exempel på det var Ohlanders under-

                                                      
177 Ohlander (1943b) s 82.  
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sökningar. Att tattarnas grupp över tid hade blivit större kunde bero på 
andra orsaker som att det hade skett en utökad definition av gruppen tatta-
re, vilket Jacobsson menade i sin undersökning. 
 Redan i en SOU från 1926 påpekades att uppfostringsåtgärder mot bar-
nen hade större utsikt att krönas med framgång än tvångsåtgärder mot 
vuxna. Genom barnen kunde familjerna nås, vilket på sikt skulle ändra tat-
tarnas livsstil och inordna dem i samhällsordningen. Detta skulle i första 
hand ske genom en regelbunden skolgång, i andra hand genom omhänder-
tagande. Skolgången kom allt som oftast i konflikt med tattarnas livsstil 
och inte sällan fanns det en spänning mellan föräldrarnas och statens in-
tresse. Intelligensmätningar förekom ofta i samband med omhändertagan-
de av barn och sortering till hjälpklass. Det förefaller som många tattarbarn 
hamnade på olika typer av anstalter. Det blev lättare att använda tvång om 
det gick att påvisa låg intelligens. Hade eleven låg intelligenskvot, mellan 
70 och 80, hamnade denne i hjälpklass, var intelligensen lägre var det an-
stalt som väntade.178 
 Under 1930-talet och 1940-talet tillskrevs tattarna olika sociala pro-
blem. Ingen grupp i samhället pekades, enligt Birgitta Svensson, ut som ett 
hot mot välfärdstaten på samma sätt som tattarna.179 Svensson menar att 
det var en effektiv maktstrategi att definiera tattarna vagt. Fienden skulle 
vara tillräckligt tydlig för att bekämpas, men samtidigt tillräckligt otydlig 
för att man inte säkert ska veta om det fanns fler.180 Tattarna sågs som 
kostsamma avvikare. Särskilt problematiskt blev detta i samband med dis-
kussionen om barnbidrag. Tattarna blev ”de andra”, något som det övriga 
samhället kunde ta avstånd från, det icke önskvärda. Tattarna som kategori 
fick mening i relation till sociala problem. Även sinnesslöhet, asocialitet 
och vanart var vaga och öppna kategorier som var möjliga att fylla med 
olika innehåll. Med andra ord var detta kategorier som kunde åberopas när 
statsmakten ville sätta in olika åtgärder mot oönskade element i samhäl-
let.181 Också vaga och föränderliga principer som ”barns bästa” eller 

                                                      
178 SOU 1936:31 s 15, 39–41. Det kunde även hända att eleven hamnade på institution 

trots att intelligenskvoten var över 70, Areschoug (2000) s 191–195. 
179 Svensson (1998) s 538. 
180 Svensson (1993) s 49. 
181 Definitionen av den sinnesslöe kunde ha många olika former och därmed många olika 

syften, Areschoug (2000) s 80–81. Likaså var vanart ett begrepp som associerades med 
missköt skolgång och användes när barn skulle omhändertas, Sundkvist (1994) s 70. 
Begreppet asocial förekom det ofta i samband med de som inte hölls för att vara fullt 
”normala”. De asociala uppvisade svårigheter att anpassa sig till industrisamhället. Det-
ta kunde implicera såväl en intellektuell som moralisk undermålighet. Följden av asoci-
alitet ansågs ofta bli fattigdom och missanpassning och inte sällan ansågs detta vara he-
reditärt betingat vilket skapade en särskild oro, Tydén (2002) s 130; se även SOU 
1936:46. Under början av 1900-talet användes begreppet asocialitet omväxlande med 
vanart, Engwall (2001) s 48. 
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”samhällets bästa” kunde anföras när önskvärda normer skulle illustre-
ras.182  
 Det är, som påpekats i tidigare forskning, påfallande hur oproblematiskt 
individens vilja behandlades i samtiden. Detta förhållande kommer att ut-
vecklas i nästa kapitel men något om detta kan sägas redan här. Michel 
Foucault menar att vi har blivit ledda till att känna igen oss själva som 
samhället, som en del av en social enhet, som en del av nationen eller sta-
ten.183 De grupper och individer som inte ville inordna sig i det som be-
skrevs som samhällets bästa råkade ut för olika interventioner. Ovan har vi 
sett hur tattarna tillskrevs en rad problem som bristande skolgång, stor 
fruktsamhet, kriminalitet med mera. Flera olika tekniker för avskiljning 
kunde komma till användning för att åtgärda den vaga gruppen tattare.   
 Mycket av den sociala problematiken förklarades med låg intelligens. 
Intelligensmätningarna kan ses som ett alternativ till tidigare kategorise-
ringar men hade samma mönster. Om någon hade låg IQ var det inte så 
viktigt vilken kategori som denne tillhörde. Intelligensmätningarna förmo-
dades göra vissa osynliga skillnader synliga. Vidare, låg IQ ansågs kunna 
förklara flera social problem. Då spelade det ingen roll om personen var 
tattare, zigenare, lösdrivare, kriminell, osedlig, arbetsovillig, alkoholist el-
ler bara fattig. Statsmakten intervenerade om den trodde att det var nöd-
vändigt – låg IQ var motiv nog. Desto snabbare det kunde göras, desto 
bättre. I detta sammanhang hade skolan två viktiga uppgifter att fylla: ge-
nom intelligensmätningar kunde särskilt de mindre begåvade bli upptäckta 
i god tid och därmed kunde skolan fostra dem på ett riktigt sätt. Skolan, 
särskilt hjälpklasserna, skapades som verktyg för att förebygga det asocia-
la. Så samverkade skolpolitik och socialpolitik. 
 Upprepade gånger har skolans profylaktiska uppgift lyfts fram ovan. Så 
långt har skolan och intelligens diskuteras utifrån perspektivet att det var 
olika beteenden och vanor som inte var önskvärda och därmed skulle hind-
ras och fostras bort. Hur detta förebyggande arbete gick till kommer att 
diskuteras i nästkommande kapitel. Samtidigt innebar en profylaktisk skola 
att hjälpa, leda och väcka insikt hos eleverna. I nästa kapitel kommer den-
na produktiva del av fostran att lyftas fram. Detta kommer vidare att kopp-
las till socialpolitiken och den framväxande välfärdsstaten. 
 

                                                      
182 Se t ex Lindgren (2006) s 205–213, som visar hur principen ”barnets bästa” användes i 

samband med adoptioner för att beskriva den önskvärda familjen.  
183 Foucault (1988e) s 146. 
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KAPITEL 6 

Begåvning och yrke – att vägleda 

Så här långt i avhandlingen har beskrivningen gällt hur eleverna i folksko-
lan skulle komma till rätt klass efter begåvning. I detta kapitel kommer jag 
att återvända till de klasser som särskildes från folkskolans normalklasser, 
och diskutera hur elever i dessa klasser hanterades när de skulle lämna 
folkskolan och eventuellt gå vidare i systemet. På ett övergripande plan 
handlar kapitlet om relationen mellan begåvning och förberedande fostran 
för framtiden. Det syftar till att spegla den ambivalens som fanns i samti-
den angående skolans uppgift. Det sågs som centralt att medborgarna arbe-
tade för såväl sin egen som samhällets lycka. Relationen mellan individens 
önskningar och samhällets önskningar var emellertid inte helt oproblema-
tisk. Skulle skolan i första hand fostra en massa eller utbilda en elit? Vad 
gjorde man för att få ”rätt man på rätt plats” efter avslutad folkskola och 
med vilka tekniker och instrument skedde denna sortering?  
 I tidigare kapitel har jag också visat att det fanns en rädsla för att de 
svagt begåvade skulle utveckla asocialitet, kriminalitet och en samhällsfi-
entlig inställning om de inte fick en rätt anpassad utbildning. Det var 
främst den hindrande och förebyggande sidan av hjälp- och svagklasserna 
som lyftes fram, men klasserna skulle samtidigt fungera stöttande och pro-
duktivt i den bemärkelsen att eleverna skulle få inblick i sina möjligheter 
och extra hjälp att skaffa arbete. Skolan fick, som kommer att visas i detta 
kapitel, en viktig funktion i yrkesutbildning och vägledning till rätt yrke. 
Det gällde för skolan att väcka insikt hos eleven att välja rätt efter förmå-
ga. 
 Det fanns samtidigt en önskan att vinnlägga sig om att ta vara på de 
goda begåvningar som fanns i folkskolan och att ge dessa en utbildning 
som var anpassad efter deras förmåga. Att hjälpa de bättre begåvade och 
förädla deras intelligens var något som på sikt förmodades komma hela 
samhället till del. Som en följd av dessa diskussioner restes också förslag 
på begåvningsklasser i folkskolan. Den svenska diskussionen om detta kan 
ställas mot den syn som var vägledande i de amerikanska skolorna. De 
amerikanska skolsystemen byggde på att individen var överordnad samhäl-
let. En bärande tanke var att individens förutsättningar, oberoende av soci-
al bakgrund, skulle vara avgörande för dennes framtidsutsikter. Här ska 
diskuteras hur det förhölls sig med detta individualiserande ideal i Sverige. 



172 

Med ett sådant perspektiv blir det också viktigt att studera vilka som enga-
gerar sig i denna fråga. Det väcker också frågor om hur individens framti-
da utsikter i förhållande till samhällets utveckling uppfattades och vilka 
speciella medborgerliga roller de olika begåvningssärarterna förväntades 
att uppfylla. 
 Materialet som jag har använt är statliga offentliga utredningar om sko-
lan och dess relation till arbetsmarknaden.1 I samband med de SOU som 
tillhör 1940 års skolutredning och 1946 år skolkommission har också olika 
utredningar och förarbeten till dessa studerats. Kapitlet bygger även på ar-
tiklar från olika facktidskrifter.2 Från Göteborgs folkskolstyrelse används 
materiel som tar upp ett försök med begåvningsklasser som genomfördes 
från slutet av 1920-talet och framåt. 
 I kapitlet börjar jag med att diskutera hur den yrkesförberedande fostran 
uppfattades i relation till skolans allmänna utveckling och sedan mera spe-
cifikt i relation till dem som placerades i särskilda klasser, såväl de som av 
samtiden uppfattades som svagt begåvade och som gott begåvade. Detta 

                                                      
1 Skolkommissionens betänkande I:1 Grunder för en ny läroverksorganisation: Undernå-

digt betänkande angivet den 28 april 1922, Stockholm; Kungliga skolöverstyrelsens ut-
låtande över skolkommissionens betänkande (SOU1924:24); Betänkande och förslag 
angående obligatorisk sjuårig folkskola (SOU 1935:58); Betänkande med utredning 
och förslag angående åtgärder för särskild undervisning och utbildning av psykiskt ef-
terblivna barn i barn- och ungdomsåren (SOU 1936:31); Betänkande med utredning 
och förslag angående intagning av elever i första klassen av de allmänna läroverken 
och med dem jämförliga läroanstalter. Avgivet av inom ecklesiastikdepartementet till-
kallad sakkunnig (SOU 1938:29); Betänkande med utredning och förslag angående be-
tygssättningen i folkskolan: Avgivet av inom ecklesiastikdepartementet tillkallade sak-
kunniga (SOU 1942:11); Hygieniska förutsättningar för skolarbetet. Utlåtande av do-
cent Urban Hjärne (1940 års skolutredning. Bilaga I) (SOU 1943:7); Den psykologiska 
forskningens nuvarande ståndpunkt i fråga om den psykiska  utvecklingen av barn och 
ungdom m.m. Utlåtande angivna av professorerna G. A. R. Anderberg, J. K. G. Elmg-
ren, D. Katz och J. Landquist (1940 års skolutredning. Bilaga II) (SOU 1943:19); 
Skolungdomens vägledning till utbildning och yrke. Av Ejnar Neymark (1940 års skol-
utredning. Bilaga V) (SOU 1945:43); IV Skolpliktstidens skolformer 1. Allmän organi-
sationsplan (SOU 1945:60); IV Skolpliktidens skolformer 2. Folkskolan A. Allmän del 
(SOU 1946:11); VIII Utredning och förslag rörande vissa socialpedagogiska anord-
ningar inomskolväsendet (SOU 1947:11); Stöd åt utvecklingshämmad ungdom. Ung-
domsvårdskommitténs betänkande del V (SOU 1947:17); och 1946 års skolkommis-
sions betänkande med förslag till riktlinjer för det svenska skolväsendets utveckling 
(SOU 1948:27). 

2 Med skribenter som pedagoger, psykologer och filosofer som Bertil Hammer, A. G. Jae-
derholm, Albert Lilius, Yngve Norinder, Malte Jacobsson, Rudolf Anderberg, Siver 
Hallgren, Fritz Wigforss, John Elmgren och Alf Nyman, folkskoleinspektörer som Bru-
no Lundgren, överlärare som Matilda Holmgren, Axel Hagnell och Manne Ohlander, 
folkskollärare som Vilhelm Helle och Axel Hedfors, medicinare som Gunnar Dahlberg, 
Urban Hjärne och Torsten Ramer, politiker och skolpersoner som Fridtjuv Berg, Viktor 
Fredriksson, Alva och Gunnar Myrdal, Stellan Arvidsson och Tage Erlander. 
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följs av en diskussion om fortsättnings- och ersättningsskolor. I avsnittet 
därefter diskuterar jag vilka som ansågs vara lämpliga för högre och mer 
teorietiskt inriktade skolformer och hur övergången från folkskolan till 
dessa skolformer praktiskt skulle lösas. På detta följer sedan en genom-
gång av det differentieringsförsök med begåvningsklasser som påbörjades 
i Göteborg mot slutet av 1920-talet. Efter det behandlas diskussionen om 
differentiering under 1940-talet, en diskussion som präglades av 1940 år 
skolutredning och 1946 års skolkommission. Kapitlet avslutas med en dis-
kussion om huruvida en tidig eller sen differentiering sågs som mest fören-
liga med demokratin.  

Relationen mellan individen och samhället – rädslan 
för ett lärdomsproletariat 
I internationell forskning har JoAnne Brown pekat på den progressiva rö-
relsen, med koppling till den laissez-fairkapitalism, som fanns hos den in-
tellektuella amerikanska medelklassen. Dessa trodde att socialismen skulle 
övervinnas med utveckling och exploatering av mänsklig kunskap. Pro-
gressivismen som politisk filosofi såg intelligensen som en ny naturresurs 
som skulle skapa tillväxt, vilket i sin tur innebar att ingen behövde göra 
avsteg från sin del av välfärden. Intelligens var nyckeln till såväl männi-
skans som nationens framgång.3 För att realisera denna välfärd krävdes 
dock en mer individuell undervisning som tillgodosåg individuella skillna-
der. Skolsystemet i USA skulle vara pedagogiskt upplyst, progressivt de-
mokratiskt och skydda individen från en ”tyrannisk identisk massutbild-
ning”.4  
 Mot bakgrund av det ovanstående är det rimligt att knyta an till diskus-
sionen, som påbörjades i kapitel tre, om en individualiserad och gemensam 
bottenskola som Fridtjuv Berg initierade i Sverige mot slutet av 1800-talet. 
Berg hävdade i en artikel 1882 att ett samhälle, som genom ståndsuppfost-
ran håller oförmågorna inom de styrande klasserna uppe genom att hålla 
förmågorna nere inom de styrda dömer sig själv till söndring och upplös-
ning.5 I sitt program för bottenskolan menade Berg att om inte individuali-
tetens kraft uppmärksammades tillräckligt i undervisningsväsendet fanns 
det risk för att den enskilde sattes på fel plats och därigenom blev olyck-
lig.6 I skriften Individualitet eller schablon 1905 menade Berg att barnets 
individualitet framförallt låg i dess olika art och riktningen på deras själs-
anlag. Ungdomens intelligens var inte ett kärl att fylla utan en eld att tän-
                                                      
3 Brown (1992) s 40–41; se även Fass (1989) s 15, 23–24, 29, 31. 
4 Fass (1989) s 71. 
5 Berg I (1911–1928) häfte 55 s 16. 
6 Berg (1992) s 60–61. 
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da.7 För Berg innebar det ett fostransideal som syftade till självtukt och 
självstyre. 1914 skrev Berg att, inom en snar framtid, skulle alla normala 
människor vara på en gång styrda och i viss mån själv styrande.8 
 En självstyrande individ sågs som nödvändig i ett demokratiskt samhäl-
le. Det var centralt att medborgarna begrep såväl sina rättigheter som skyl-
digheter. Som visats i tidigare kapitel sorterades de elever bort från folk-
skolan som inte ansågs klara av att styra sig själva i tillräckligt hög grad, 
det kunde gälla exempelvis sinnesslöa och vanartade. Men det gällde också 
att styra eleverna i folkskolan i en riktning som var förenligt med samhäl-
lets behov. 1918 års skolkommission hade till uppdrag att underlätta för tre 
eftersatta grupper – de fattliga, landsbygdsbefolkningen och flickor – att få 
bättre möjligheter till högre skolbildning.9 Skolkommissionen menade att 
begåvningarna skulle tas tillvara oavsett vilken samhällsklass de kom från. 
Samtidigt var det viktigt att alla elever ur alla samhällsklasser fick en 
gemensam uppfostran. Därtill skulle en överproduktion av bokligt bildade 
undvikas och en befarad flykt från praktiska yrken stoppas. Dessutom 
skulle detta, enligt kommissionen, förenas med samhällets sanna fördel 
och individens välgrundade krav.10 Detta var, som vi ska se, ideal som var 
svåra att omsätta i praktiken. 
 I början av 1920-talet diskuterades skolans fostrande och yrkesvägle-
dande roll i flera artiklar i Skola och Samhälle. Lektor Jenny Richter Ve-
lander från Skara använde skolsystemet i USA som exempel på att den 
allmänna rösträtten och valbarheten medförde att staten måste återta ansva-
ret att uppfostra väljarna och de valbara. Att överlåta ansvaret för medbor-
garens bildning på de privata institutionerna vore ett allt för vågat experi-
ment. Hon menade även att läraren måste utgå från normen om största 
möjliga lycka för största möjliga antal, men samtidigt klargöra hur nöd-
vändigt det var att individen skaffade sig en bildning som gjorde att hon 
respekterade den samhälleliga verksamhetens kontinuitet och progres-
sion.11   
 Men det var inte självklart att individens önskemål och utbildning mot-
svarade samhällets behov. Ett sätt att överbrygga denna motsättning var, 
enligt professor G. A. Jaederholm, att leda eleverna till insikten om bety-
delsen av att välja levnadsbana efter anlag. Efter ett studiebesök i USA 
rapporterade Jaederholm om en särskild socialpolitisk rörelse som hjälpte 
personer att välja och förbereda sig för rätt yrke. Han menade att skolan i 
Sverige borde anamma ett sådant förhållningssätt och studera varje barns 
fallenhet och ge barnet möjlighet att upptäcka vilken grundtyp som denne 

                                                      
7 Berg (1905) s 254–255. 
8 Berg (1914) s 247. 
9 Herrström (1966) s 16.  
10 SK 1:1922 s 69–75. 
11 Richer Velander (1923) s 129–130. 
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tillhörde.12 Det bästa slutresultatet av yrkesrådgivning var, enligt Jaeder-
holm, om ungdomarnas intresse för yrkesutbildning och yrkesskolor gjorde 
att de engagerade sig vidare på egen hand. Det var också vikigt att skapa 
en allt starkare växande insikt om behovet av detta hos såväl arbetsgivare 
som arbetssökande, hävdade Jaederholm.13  
 Det var en insikt som för en del elever innebar att de styrdes bort från 
högre utbildningar. Detta var en linje som exempelvis drev av Skolöversty-
relsens i ett utlåtande över skolkommissions betänkande i början av 1920-
talet. I utredningen var man orolig över att för många elever skulle vilja 
läsa vidare vid högre skolformer om folkskolan blev en gemensam botten-
skola. Argumenten utvecklades i ett särskilt yttrande av avdelningschefen 
och undervisningsrådet Viktor Fredriksson. Att göra fri väg för alla dugli-
ga innebar inte att alla som var begåvade nog kunde anses lämpade för 
högre studier. Det kunde, enligt Fredriksson, inte bli tal om att oinskränkt 
tillgodose individens rätt att välja levnadsbana. Kom individens intresse i 
konflikt med samhällets ”verkliga intressen” måste samhällets få förtur.14 
Fredriksson menade att: 

Staten bör alldeles icke medverka till skapandet av ett lärdomsproletariat 
eller ens frambringande av s. k. överkvalificerad arbetskraft. Dylikt skulle 
vara icke blott i hög grad oekonomiskt utan även direkt skadligt såväl för 
individerna som för den sociala trevnaden.15   

Det ansågs alltså inte som självklart, ur samhällets synpunkt, att alla de 
mest studiebegåvade skulle få hjälp att komma till högre lärosäten. Det 
fanns, enligt Fredriksson, en fara i att de mest studiebegåvade ur alla sam-
hällsklasser samlades ihop för att fylla de mest krävande samhällsuppgif-
terna. Risken fanns att dessa kunde betrakta sig som samhällets elit och 
bilda en ny klass, som kunde få benägenhet att förtrycka de olyckliga som 
förklarats vara mindre begåvade. En allt för långt driven ståndscirkulation i 
kombination med ett elittänkande kunde, enligt Fredriksson, ge stora ska-
dor.16 
 Det gick inte enbart att se till studiebegåvningen utan det krävdes åt-
skilliga andra goda egenskaper – som moral, viljestyrka och anpassnings-
förmåga – för att en individ kunde anses lämpad för högre studier. Det var, 
enligt Fredriksson, en missuppfattning att individerna skulle ha obegränsad 
rätt till utbildning efter sina anlag. En viktig fråga var snarare, menade han, 
om inte en studiebegåvad pojke eller flicka på landsbygden, eller i en fattig 

                                                      
12 Jaederholm (1923) s 234, 266. 
13 Jaederholm (1924) s 92. 
14 SOU 1924:24 s 322. 
15 SOU 1924:24 s 330. 
16 SOU 1924:24 s 323–324. 
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del av befolkningen, gjorde större nytta om han eller hon var kvar i sin 
miljö. Miljön och traditionen, som varit till nytta för individen och samhäl-
let, kunde gå förlorad om den unge överflyttades till en omgivning där allt 
var nytt och främmande.17 Det var fler som delade Fredrikson farhågor 
under 1920-talet. Valet av levnadsbana var, som rektor Arvid Pehrson ut-
trycket det, inte endast en fråga om den enskilde individens lämplighet för 
olika levnadsbanor. Pehrson hävdade att minst lika viktigt för såväl sam-
hället i sin helhet som för individen själv var frågan om behovet, nu eller 
inom den närmaste framtiden, av ytterligare arbetskraft inom de levnads-
banor mot vilka anlag och vilja pekade.18 
 Efter skolreformen 1927 uttalades oro för att det var för många som läs-
te vidare vid högre skolor. I Tidning för Sveriges Läroverk var detta ett 
återkommande tema. I en ledare 1929 hävdades att överbefolkningen inom 
de intellektuella yrkena började bli ett allvarligt socialt problem. 

Skulle staten årligen släppa ut gratisstudenter i hundratal, vore både det so-
ciala och det humanitära förfelat. Trängseln skulle ökas, och de dittills un-
derstödda fattiga ”begåvningarna” skulle stå där med sin studentexamen 
lika fattiga som förut och utan de möjligheter till fortsatt utbildning, som 
deras ekonomiskt bättre lottade kamrater äga. Här ges en ganska snäv 
gräns, utstakad av samhällsnyttan. Staten bör genom sin understödsverk-
samhet föra in ungdomar på studievägen, endast då man har anledning räk-
na med framtida samhälleliga insatser över det medelmåttiga. Vidare måste 
man givetvis förutsätta, att understödstagarens intellektuella och moraliska 
utrustning är nog så stark för att föra honom genom de hårdaste påfrest-
ningarna, som komma efter skolexamina.19   

Några år senare menade en skribent att ett bildat proletariat var ett samhäl-
leligt ont; och det var beklagligt att sådant skulle få finnas och frodas i den 
svenska nationen. Han menade att eftersom de flesta elever var predestine-
rade för praktiska uppgifter var det inte förenligt med god allmänhushåll-
ning att utbilda fler intellektuella än samhället krävde. Såväl ur tids- som 
penningbesparande synpunkt var det betydligt klokare att dessa praktiska 
arbetare inte blev kvar för länge vid skolbänken. Skribenten menade också 
att en av 1927 års slutsatser var att endast de studiebegåvade skulle bere-
das plats på de högre utbildningarna, men att den principen nu var lagd på 
hyllan. I stället verkade det som om man ville bereda plast åt så många så 
möjligt i högre utbildningar, vilket ledde till en överproduktion av intellek-
tuella. I takt med att denna samhälleliga ohälsa ökade fanns det med all sä-

                                                      
17 SOU 1924:24 s 322-324, 330. 
18 Pehrson (1924) s 11. 
19 Tidning för Sveriges Läroverk (1929) ”Förslag om studiestöd åt medellösa begåvningar” 
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kerhet risk för att antisociala partigrupper skulle få en allt större anslut-
ning.20 I en annan ledare samma år lyftes den sociala fara fram som det 
studerande proletariat ansågs utgöra i Tyskland.21  
 Om individens intresse kom i konflikt med samhällsnyttan under 1920-
talet var det individen som skulle ge med sig. Det var således inte tal om 
att individen fritt skulle välja utbildning utan det var ett val som var under-
ordnat samhällsnyttan. Som framställningen ovan antyder var det en ord-
ning som tenderade att hålla fast vid traditionella socialgrupperingar. En 
ordning som hade såväl motståndare som försvare.   
 Några skribenter gjorde en distinktion mellan det individuella och det 
personliga. Bertil Hammer, professor i pedagogik, menade att individuali-
tet först genom tukt och uppodling kunde utvecklas till det som förtjänade 
namnet personlighet. Hammer hävdade att personlighet på inget vis betyd-
de frihet, utan tvärtom bundenhet, beroende av fasta principer som kunde 
förmå individen att höja sig över drifter och tillfälliga impulser och därmed 
få verklig moralisk frihet.22 Det var personlighet, en allsidig och djupgå-
ende personlighetsutveckling, och inte individualitet som var skolans och 
en god uppfostrans huvudsakliga mål.23 En god personlighet hade således 
den som visste att sätta samhällets intressen i första rummet.  
 Det var genom en rätt anpassad utbildning och pedagogik som en själv-
ständig, initiativrik och samarbetsvillig personlighet skulle formas. Med 
hänvisning till den amerikanske pedagogen John Dewey menade filosofi-
professor Malte Jacobsson 1932 att det i arbetsskolan, vilken bland annat 
innebar att skolan skulle vara ett samhälle i miniatyr, var förmågan att an-
vända kunskap för lösandet av förnuftiga uppgifter som skiljde den duglige 
från parasiten. Skolans uppgift hade förskjutits till att i första hand utbilda 
arbetsdugliga medborgare. Duglighet för det samhälleliga innebar att iden-
tifiera sig med de gemensamma angelägenheterna. Jacobsson hävdade att 
arbetsskolan var moralisk och genom skolan skulle samhället trygga sitt 
fortbestånd. Samhället skulle göra skolan sådan som det ville att medbor-
garna ska bete sig.24 Ett samhälle hade den skola det förtjänade.   
 Under 1920-talet handlade diskussionen om differentiering och begåv-
ningsklasser i Sverige i stor utsträckning om relationen mellan begåvning 
och social klass. Skolreformen 1927 var, som Gunnar Herrström har visat, 
visserligen tänkt att underlätta för fattiga men begåvade elever att läsa vi-
dare vid högre skolformer. Med hänsyn till den sociala omstruktureringen 
var dock skillnaden mellan 1920-talet och början av 1940-talet liten.25 Un-

                                                      
20 Anjou (1932) nr 14. 
21 Tidning för Sveriges Läroverk (1932) ”Det studerade proletariatets problem” nr 20. 
22 Hammer (1925) s 164 
23 SOU 1924:24 s 12; se även Schéele (1926) s 29. 
24 Jacobsson (1932) s 98–99, 106; se även Lilius (1926a) s 24. 
25 Herrström (1966) s 293–300. 
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der 1920-talet var det flera svenska debattörer som motsatte sig en långt 
driven sammansmältning av samhällsklasserna. De oroade sig för en be-
gåvningselits eventuella förtryckande tendenser och ansåg att det inte 
fanns några skäl att underlätta för fattiga men begåvade elever att läsa vi-
dare, särskilt inte om de bodde på landsbygden. Detta var något som för-
ändras och mot slutet av 1940-talet betonades, som Gunnar Richardson 
påpekat, vikten av en längre och bättre utbildning för alla. Det bedömdes 
finnas en outnyttjad begåvningsresurs bland de fattiga. Många studiebegå-
vade ansågs få avbryta sin utbildning på ett allt för tidigt stadium, medan 
svagare begåvningar kunde fortsätta tack vare ekonomiska förutsättningar 
och goda studiemiljöer i hemmen. Att få en bredare rekryteringsbas till le-
dande poster i samhället sågs nu, till skillnad från 1920-talet, som en god 
väg att mildra klassmotsättningar och befästa demokratin.26 Visionen om 
den nya skolan var nu att den tydligare skulle bli en del av och ett redskap 
för social förändring.27 
 Under början av 1940-talet betonades starkare att den sociala bakgrun-
den – om man bodde i stad eller landsort, föräldrarnas ekonomi eller socia-
la ställning – inte skulle få spela någon roll över huvud taget för vilka som 
läste vidare.28 Ingen försvarar väl, som medicinaren Gunnar Dahlberg ut-
trycket det, ett urval efter föräldrarnas ekonomi och samhällsställning.29 
Nu fanns det en diskussion om hur man kunde underlätta för de fattiga, 
men begåvade, att läsa vidare. Ett förslag var stipendier för högre studier, 
ett annat var barnbidrag som skulle kompensera för uteblivna löner.30 Att 
skolan skulle demokratiseras och ge alla samma möjligheter oberoende av 
social, ekonomiska och geografiska villkor var en linje som bland andra 
makarna Alva och Gunnar Myrdal drev. De framförde flera argument för 
att det skulle bli lättare för fattiga att läsa vidare. 
 Alva och Gunnar Myrdal hävdade i mitten av 1930-talet, i sin i samti-
den och i senare forskning mycket uppmärksammade bok Kris i befolk-
ningsfrågan, att varken god eller dålig intelligens var något som fanns i en 
viss klass. De framhöll att intelligenskvoten inte enbart kunde ses som ett 
resultat av arvet utan också i någon mån av förvärvade egenskaper. Dess-
utom borde man vara försiktig med att dra för snabba slutsatser angående 
lägre medfödd intelligens hos landsbygdsbefolkningen. Proven var stan-
dardiserade bland stadsbarnen och det kunde helt enkelt vara så att proven 
låg bättre till för vissa gruppers vanor, inriktning och träning.31 Det fanns 
nog de som var födda till ”idioter” eller ”genier”, men det centrala var att 

                                                      
26 Richardson (1983) s 248–253. 
27 Sjöberg (2003) s 54. 
28 Se t ex Arvidsson (1941) s 609; Wahlund (1942) s 32; Åsbrink (1942) s 35. 
29 Dahlberg (1944) s 615. 
30 Konseljakter ecklesiastikdepartementet 8/3 1946 RA; SOU 1948:27 s 47. 
31 Myrdal & Myrdal (1935) s 80–81. 
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dessa arvsanlag inte fördelade sig efter klassgränser, menade Myrdalar-
na.32 De pekade på att problemet också var av ekonomisk art och de pläde-
rade för att det behövdes många och stora studiestipendier för att begåv-
ningarna ur alla samhällsklasser skulle slussas till de studier som passade 
bäst. Möjligen var detta ingen populär reform för tillfället, skrev Myrda-
larna, eftersom det fanns en risk för ett studieproletariat med trängsel i de 
lärda yrkena. Men de menade ändå att det var bättre att sålla fram de verk-
liga begåvningarna och ambitiösa än att låta de lata och obegåvade läsa vi-
dare.33 Demokrati var att utbilda invånarna till goda medborgare som fann 
sin plats i och bidrog till samhällets bästa. Skolan var, menade makarna 
Myrdal, platsen framför andra:  

Bland annat måste skolan utnyttjas som propagandamedel: detta ej blott för 
att skapa mera kunniga och ansvarsmedvetna föräldrar i nästa generation, 
vilket är viktigt nog, utan även för att omedelbart låta barnen uppfostra sina 
egna föräldrar, en metod som faktiskt ofta visat sig rätt effektiv.34  

Skolan måste vara den kraft som fostrade varje ny generation till att ta sin 
plats i ett samhälle som var i ständig förändring.35 Makarna menade vidare 
att moralen var en del av institutionen och inte tvärtom. Och institutionen 
var i sin tur i huvudsak en funktion av den totala samhällsutvecklingen, 
vilken i sista hand drevs av tekniken.36  
 Skolans betydelse var ett återkommande tema i Alva och Gunnars för-
fattarskap. I början av 1940-talet menade, de med inspiration från Ameri-
ka, att föreställningen om människan som förändringsbar och uppfost-
ringsbar stärktes överallt. I praktiken betydde detta en allmän optimism för 
samhällsförbättringar och en särskild entusiasm för uppfostrare. Medan 
skolan i Amerika var samhällets mittpunkt var den i Sverige, enligt Myrda-
larna, endast perifer. I Amerika hade man insett att skolan var det viktigas-
te verktyget att forma morgondagens samhälle.37 Enligt Alva var det fram-
förallt den professionelle som skulle stå för fostran eftersom inte alla för-
äldrarna var lämpade.38 En profylaktisk skola skulle spara många kostna-
der. 
 Med syftning på andra världskriget menade Alva 1945 att det var vik-
tigt att verkligen undersöka hur människor kunde bli sådana. Det var kun-
skap som kunde tjäna till att varna för att i framtiden producera sådana 

                                                      
32 Myrdal & Myrdal (1935) s 86.  
33 Myrdal & Myrdal (1935) s 324–326, citat s 325. 
34 Myrdal & Myrdal (1935) s 266–267. 
35 Myrdal & Myrdal (1935) s 301. 
36 Myrdal & Myrdal (1935) s 338.  
37 Myrdal & Myrdal (1941) s 90, 96. 
38 Myrdal (1944) s 122. 
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människor eller åtminstone lära samhället att känna igen och därför inte 
anförtro makt åt människor med den eller den psykiska felutvecklingen. 
Revolution i vårt tänkesätt var, enligt Alva, en övergång från moraliseran-
de till psykologiserande, från dömande till förstående människouppfatt-
ning. Hon menade att det ännu var en ofullständig revolution, men det som 
stod för dörren kunde i det närmaste liknas vid upplysningen. Det gällde 
att frigöra sig från förvetenskapligt tänkande. Det gamla betraktelsesättet – 
det kategoriska, juridiskt och moraliserande – reproducerades, enligt Alva, 
i tusen praktiska sammanhang.39   

Vill man bättre anpassa och bättre skydda individen i den svåra värld den 
har att leva i måste dessa krav ställas på vad som skulle kunna kallas en fö-
rebyggande psykisk hälsoans via upplysning av den enskilda individen. 
Först om man lär sig förstå hur det kommer sig att man själv eller andra 
blir så eller så, kan man i sin tur bidra till den riktigare fostran av nästa ge-
neration. Kanske skulle skolan rent av kunna bidra till en ”psykisk hälso-
vård” av de sociala och internationella relationerna:40 

Den syn på fostran som Alva förespråkade fick sitt genomslag i det prin-
cipbetänkande som gavs av 1946 år skolkommission. Fostran till demokra-
ti var här det centrala.41 Skolkommissionen menade att skolan behövde 
göra sig fri från en del av sitt tyngande och otidsenliga arv och ersätta det 
med element som var i nivå med samhällsutvecklingen och som pekade 
framåt. Ett element som man borde frigöra sig ifrån var den konkurrens 
som fanns mellan eleverna och i stället fostra till samarbete. Kommissio-
nen skrev att:  

Demokratin bygger på alla medborgares fria samverkan. En sådan samver-
kan måste i sin tur bygga på fria personligheter. Skolans främsta uppgift 
blir att fostra demokratiska människor.42 

Under den undersökta perioden blev det tydligt att skolan tog en allt större 
del av elevernas fostran. Det var en fostran som syftade till att forma en 
god personlighet som satte samhället i första rummet, något som inte helt 
kunde lämnas till familjen. Demokrati och frihet innebar under 1920-talet 
att underordna sina egna intressen och drifter samhälles intressen om dessa 
kom i konflikt. Under 1940-talet framställdes i stället förhållandet mellan 
samhället och individen som präglat av konsensus, det fanns ingen konflikt 
eller motsättning mellan dessa. I vilken mån som medborgarna ansågs vara 
kapabla till denna inordning, som under 1920-talet beskrevs som under-
                                                      
39 Myrdal (1945) s 114–115. 
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ordning och under 1940-talet som konsensus, relaterades till begåvning 
och viljan till arbete. Men det var också av central betydelse att eleverna i 
folkskolan valde rätt arbete efter förmåga och anlag. De som bedömdes ha 
behov av mest hjälp och vägledning till ett yrke var de lågt begåvade, de 
som placerades i hjälp- och svagklasser. Men även om dessa klasser kunde 
vara ett sätt att ge eleverna extra hjälp till ett arbete kunde de samtidigt 
fungera hindrande. Vad syftade då dessa klasser till? 

Hjälpklasser och yrkesförberedelse 
Som visats i denna avhandling ansågs behovet av hjälp- och svagklasser 
vara betydande under början av 1900-talet och det framfördes flera skäl för 
att dessa skulle inrättas på fler platser i landet. Skolan hade en central upp-
gift i att lära eleverna solidaritet med samhället och detta blev så mycket 
viktigare i hjälp- och svagklasserna. I det följande är det dock hjälpklasser 
som avses. 
 Hjälpklassbarnen antogs inte, som folkskollärare Vilhelm Helle ut-
tryckte det i mitten av 1920-talet, vara konkurrenskraftiga nog i samhället 
vilket kunde leda till urspårning. När barns normala utveckling allt mer 
kom att betonas fick därför hjälpklasserna en särskild roll att styra in de 
lätt efterblivna till rätt levnadsbana.43 Enligt Helle var felriktning vid yr-
kesvalet en mycket större anledning till socialt missnöje än själva inkoms-
ten av yrket. Det jäste ofta bland de lägsta inkomsttagarna för att de sakna-
de möjlighet att ge sina barn chansen i fråga om framtida levnadskall, men 
detta var, enligt Helle, inte en magfråga, utan en fråga om arbetets värdig-
het och lycka.44 

För att få rätt man på rätt plats kräves nu av bottenskoltankens förespråkare 
i olika länder en förnuftig grundläggande uppfostran lika för alla, som 
småningom differentieras efter barnens förutsättningar och livets krav men 
utan hänsyn till föräldrarnas samhällsställning eller förmögenhet etc.45  

Ansåg man att människovärdet var lika för alla och att ståndscirkulationen 
var av godo, då följde enligt Helle att elevernas lika möjligheter i hög grad 
var otillfredsställande ur social och etisk synpunkt.46 För att få rätt man på 
rätt plats kunde man använda sig av kunskapsprövningar och intelligens-
testning.47 Det var också viktigt att visa på en god karaktär och rätt vilja, 
vilket innebar att sträva efter arbete. Det antyddes att hjälpklassbarnen 
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hade anlag för att bli asociala, inte minst för att de var lättledda av mer be-
gåvade och företagsamma kamrater. Det var inte bara hjälpklassbarnen 
som sågs som en samhällsfara, utan också svagklassbarnen betraktades 
med oro. Särskilt i städerna där ”irritament” och frestelser ofta blev dem 
övermäktiga, som Helle formulerade det.48 
 Bland annat mot den bakgrunden ansågs det vara viktigt att studera hur 
det gick för de elever som slutat hjälpskolan, något som uppmärksamma-
des under 1930- och 1940-talen av exempelvis Manne Ohlander i Göte-
borg. Han skrev 1932 en artikel i Hjälpskolan, där han redogjorde för en 
undersökning av de hjälpklasselever som avgått under åren 1920–1924. Av 
de 494 barn som avgått under perioden hade han fått tag på material om 
193 stycken. Av undersökningen framgick att 80,6 procent av gossarna 
hade fasta eller mer tillfälliga jobb. Av flickorna var det 64 procent som 
försörjde sig helt själva, och 21 procent som delvis gjorde det. Detta var, 
enligt Ohlander, något bättre än siffrorna hade varit i en motsvarande un-
dersökning i Stockholm ett par år tidigare.49  
 De yrken som var vanligast bland pojkarna var yrkesarbete, som hant-
verkare, verkstadsarbetare, grovarbetare och fabriksarbetare medan de 
mest frekventa yrkena bland flickor var fabriksarbetare och hembiträde. 
Vad flickorna beträffade var det, enligt Ohlander, inte helt lätt att dra en 
gräns mellan de som arbetade och inte arbetade. Ibland var förhållandena 
sådana att deras arbetskraft helt eller delvis togs i bruk i hemmen. Det-
samma gällde de flickor som hade placerats i kategorin gifta. Dessa var ju 
inte som tidigare tvungna att arbeta utanför hemmet. Ohlander uttalade sig 
positivt om den undervisningsplan Göteborg hade och som hade fört med 
sig en mer framskjuten plats för de praktiska ämnena slöjd, skomakeri och 
skolkök.50 Under hela sin lärargärning framhöll Ohlander att det väsentliga 
med hjälpklasserna var att lära eleverna manuella arbeten. Samtidigt beto-
nade han hjälpskolans fostrande och sociala funktion. Det var viktigt att 
belysa de moraliska grundbegreppen och att barnen fick lära sig goda va-
nor som renlighet, lydnad, sanningskärlek, artighet och punktlighet.51  
 Det kunde tyckas hårt att anse hjälpklassbarnen undermåligt begåvade, 
skrev medicinaren Gunnar Dahlberg 1934, men menade att det var viktigt 
att vara uppmärksam på denna grupp. Det fanns nämligen skäl att tro att 
hjälpklassbarnen var de som i tider av arbetslöshet var de som första hand 
blev utan arbete. Han såg det därför som angeläget att samhället skulle 
stödja och hjälpa dem även efter det att de hade slutat skolan. Annars fanns 
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risken att en del ”sjunka ned till samhällets drägg och bli prostituerade, 
förbrytare och alkoholister”.52  
 Ett syfte med hjälpklasserna var att fostra och skaffa eleverna ett arbete 
efter avslutad skolgång. Målet var, enligt de seminariesakkunniga från 
1932, att skapa självförsörjande individer som inte låg samhället till last, 
att åtminstone i viss mån göra barnen till dugliga samhällsmedborgare. Ka-
raktären och viljekontrollen lyftes fram.53 Från olika studieresor rapporte-
rades hur man hade löst och tagit hand om elever som avgått från hjälp-
klasserna. De seminariesakkunniga diskuterade en lösning som de hämtat 
från Holland. Förslaget innebar att kommunerna skulle inrätta kurators-
tjänster som kunde hjälpa och vägleda eleverna. I Holland slutade inte ku-
ratorns omsorg med att denne hade skaffat plats åt ungdomarna. Även i 
fortsättningen hade kuratorn kontakt med eleven och arbetsgivaren. Till 
och med de arbetslösa var tvungna att anmäla sig hos kuratorn varje vecka. 
Vidare upprättades kortregister över alla efterblivna som kuratorn stod i 
kontakt med. Syftet var att skapa ett ”socialt patronat” för de psykiskt ef-
terblivna som kunde ge regelbunden kontakt, kontroll, tillsyn och lämplig 
sysselsättning: 

Genom denna sociala skyddsinstitution ökas möjligheten för de psykiskt 
efterblivna att fortfarande få leva i det fria samhället; nödtvånget till inter-
nering å anstalt inskränkes i betydlig mån. Den viktigaste förutsättningen 
för att kunna stanna i hemmet och i fritt samhälle, nämligen regelbundet 
arbete.54  

Hjälpklasserna sågs därmed som ett sätt att förebygga asocialitet och det 
var viktigt att så snabbt som möjligt lotsa hjälpklasseleverna till ett yrke – 
ett praktiskt yrke. Att gå arbetslös i 20-årsåldern kunde snabbt rasera de 
kunskaper och färdigheter som de hade lärt sig. I Göteborg infördes en ku-
ratorstjänst, vars arbetsförmedlande uppgift kom att bli dominerande.55 
Folkskollärare Axel Norén skrev att: 

Hjälpklasselevernas anpassningsförmåga är i regel dåligt utvecklad. En fel-
placering på arbetsmarkanden får lätt arbetsoviljan till följd, och därifrån är 
steget ej långt till asocialitet. En av kuratorernas förnämsta uppgifter är där-
för att uppspåra anställningar, där dessa elever har möjlighet att göra en in-
sats och bli självförsörjande. Kan arbetsfrågan ordnas tillfredsställande är 
risken för asocialitet minimal. Som framgår av ovanstående är hjälpklass-
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eleven beroende av sin skola på ett helt annat sätt än normalskoleleven. 
Hjälpskolan får många gånger ersätta hemmet.56    

Slagordet ”rätt man på rätt plats” gällde i högre grad hjälpklassklientel än 
normalt utrustade, menade Norén. De efterblivnas möjligheter på arbets-
marknaden såg han som begränsade. Anpassningsförmågan var sämre ut-
vecklade hos dessa vilket lätt förde med sig att arbetsovilja och asocialitet 
om de hamnade på fel plats. En intellektuellt efterbliven riskerade att 
komma in på fel väg. Norén pekade särskilt ut kuratorns uppgift i sam-
manhanget. Det var i samtal med kuratorn som eleverna kunde utrycka 
sina önskemål om anställning. 

Genom besök i samtligas hem samt genom att ta del av de följesedlar, som 
finns upprättade över alla hjälpklassbarn, och i vilka vederbörande klasslä-
rare varje år antecknar sina iakttagelser angående barnen samt deras hem, 
erhåller kuratorn en god uppfattning om elevernas förutsättningar på ar-
betsmarkanden samt lär känna vederbörande hem och det stöd som hemmet 
kan ge. Samtliga avgående hjälpklasselever registreras på särskilda regis-
terkort.57 

I en artikel i Svensk Lärartidning 1937 rapporterade Artur Stehr från 
hjälpklassverksamheten i USA. Som ett gott exempel på hjälpklasser lyfte 
han fram Boston, främst av två skäl: där fanns det en skola för enbart 
hjälpklasser och där fanns en arbetsförmedling. Fördelarna med denna cen-
tralskola var, enligt Stehr, att grannarna trodde att det var en skola, vilken 
som helst, och att det var lättare för hjälpklasseleverna att få jobb än vad 
det var för eleverna från normalklasserna. Det senare förklarades med att 
hjälpklasseleverna fick hjälp att skaffa arbete, men också för att de insåg 
sina begränsningar och nöjde sig med sämre avlönat arbete, medan de som 
fått högre skolutbildning inte tog annat än så kallat finare arbeten.58  
 Rätt utbildning kunde, för att återvända till Sverige, enligt läkaren Tor-
sten Ramer, betraktas som direkt avgörande för hur de efterblivna skulle 
klara sig senare i livet. Han menade att det var stor skillnad mellan de ef-
terblivna som fick rätt undervisning i god tid och de som inte hade fått det. 
De som hade fått god utbildning kunde bevisligen försörja sig genom eget 
arbete, medan de andra senare i livet blev samhället till last.59 Allt pekade, 
enligt Ramer, på att kriminalitet bland intelligensdefekta individer hade 
sjunkit betydligt sedan hjälpklassundervisningen infördes. Han menade vi-
dare att de intelligensdefekta som man träffade på i fängelset var sådana 
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som inte hade gått i hjälpklass, utan hade fått hanka sig fram i normal-
klass.60  
 Samma villkor som gällde för de elever som placerades i hjälpklass, 
gällde också i stort för svagklasseleverna. Svagklasseleverna sågs som en 
riskgrupp som hade potential för att begå brottsliga handlingar och det 
uppfattades därför som viktigt att tidigt ge dessa klasser rätt inriktning i 
livet. Att placeras i svagklass kunde dock vara känsligt. 

Svagklasser och social orättvisa – argument för och emot 
Som visades i kapitel tre infördes inte de så kallade B-, extra-, och svag-
klasserna i Sverige under början av 1900-talet. Motståndare till svagklas-
ser, som Fritjuv Berg, hävdade att dessa klasser riskerade att dela upp sko-
lan ett A- och B-lag. Förutom att detta ledde till att den gemensamma fost-
ran gick förlorad, menade han att svagklasserna skapade social orättvisa. 
Under 1920-talet kom ändå dessa klasser att införas i flera större städer. 
Men meningarna om klasserna fortsatte att gå isär. Bland motståndarna 
hänvisade man inte sällan till argumentet att svagklasserna skulle vara so-
cialt orättvisa – ett slags proletärklass.  
 Under ett anförande i början av 1920-talet förespråkade folkskollärare 
Hj. Johansson i Malmö B-klasser och bemötte samtidigt den kritik som 
hade riktas mot dessa klasser. Om B-klasser inrättades kunde kvarsittarsy-
stemet, som i vissa klasser kunde uppgå till 20 procent av eleverna, till 
största delen slopas. Han hävdade att barnen blev tröga, slöa och likgiltiga 
av kvarsittning även om de inte varit det från början. Johansson fann inte 
något stöd i påståendet att dessa klasser skulle bli några proletärklasser. 
Inte heller ville han hålla med om att det skulle vara omöjligt att hemlig-
hålla för föräldrar och elever att barnen togs ut till särklass. Bara inte lä-
rarna skrämde sina barn med B-klass skulle nog hemligheten kunna beva-
ras menade Johansson.  
 På anförandet följde en diskussion där fröken Matilda Holmgren förkla-
rade sig vara en bestämd motståndare till B-klasserna. Om skolans uppgift 
enbart var kunskapsresultat kunde det vara en sak, men Holmgren menade 
att skolans främsta mål var karaktärsdaning, och detta mål främjades inte 
genom B-klasserna. Särskilt skulle en sådan gallring av barnen bli orättvist 
mot dem, som inte fick hjälp med sitt skolarbete i hemmet.61 Holmgren 
motsatte sig inte att det fanns skillnader i begåvning men menade att be-
gåvning var beroende av hemmiljön. Den hjälp som eleverna kunde få 
hemma var det som i stor utsträckning avgjorde prestationerna i skolan. 
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Mötet tillsatte en kommitté som skulle undersöka försöken med B-klasser i 
Malmö. 
 Året därpå rapporterades olika synpunkter från de involverade lärarna. 
Sammantaget menade man att erfarenheterna från försöket inte givit stöd 
åt de anförda skälen mot B-klasser och verksamheten med klasserna fick 
fortsätta. I årsberättelsen stod att: 

Barnen i dessa klasser är ej från särskilt fattiga hem, de hava ej av övriga 
barn blivit tillbakasatta eller hånade, och från deras och deras föräldrars 
sida har ej försports något missnöje med placering i B-klass.62  

Ett kraftfullt och uppmärksammat inlägg mot B-klasser gjordes vid tret-
tonde nordiska skolmötet i Köpenhamn 1931. Frågan som behandlades var 
om barnens uppdelning efter begåvning var förenlig med den demokratiska 
fostran. Ämnet var laddat och möteslokalen var fylld till bredden när, tidi-
gare nämnda, Matilda Holmgren från Malmö höll det inledande anföran-
det. Förutom att hon inte ansåg att B-klasser var förenliga med folkskolans 
uppgift att ge grundläggande medborgarfostran var hon skeptisk till det 
sätt som eleverna delades upp på. Hon lyfte fram de två gängse sätten, lä-
raromdöme och intelligensprov, som användes för att sortera eleverna till 
olika klasser. Vid läraromdömet var, menade Holmgren, framgång i skolan 
det avgörande, vilket inte var rättvist med tanke på att utebliven framgång 
ofta avgjordes av trångboddhet, ohälsa, fattigdom och andra sociala oange-
lägenheter. Om intelligensprov hävdade Holmgren att: 

Återstå det s. k. intelligensprovet. Här har, tack vare intresserade veten-
skapsmän, möjligheterna för en sovring av materialet blivit betydligt större 
än för ett par decennier sedan. Men att helt lita på dessa prov är under inga 
förhållanden rådligt, och man kan betvivla, att det någonsin skall bli möj-
ligt att så fullständigt kartlägga ett barns psyke, att man härvidlag kan våga 
draga absoluta giltiga slutledningar. Även här spela för övrigt sociala för-
hållanden in.63 

Holmgren fortsatte med att peka på att ingen heller visste hur barnet skulle 
utvecklas i framtiden, inte sällan var det så att märkliga språng i intelli-
gensutvecklingen förekom. De flesta som hamnade i svagklass fick stanna 
där. I samma ordalag som hon ett decennium tidigare använt när hon vände 
sig mot B-klasser i Malmö pekade hon återigen på att skolans uppgift som 
karaktärsdanare var minst lika viktig som den kunskapsförmedlande delen. 
Som det var nu med B-klasser skapade man en proletärklass i skolan. Vi-
dare menade Holmgren att uppdelningen varken borde eller kunde hållas 

                                                      
62 Malmö stads folkskolor: Berättelser för läsåret 1923–1924 s 11. 
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hemlig. Föräldrarna blev upprörda och kränkta när de fick höra att deras 
barn förts över till svagklasser. Om folkskolan bara skulle förbereda inträ-
de till högre skolor eller att få kurserna gjorda så snart så möjligt, var be-
gåvningsuppdelning att rekommendera. Men då skulle den uppgift som 
Holmgren ansåg vara folkskolans mest centrala gå förlorad, det vill säga 
den gemensamma fostran, något som alla förlorade på.64 
 Holmgrens ståndpunkter fick ett kraftigt stöd under den livliga diskus-
sion som följde på anförandet. Hon hade föreslagit en resolution och den 
antogs så gott som enhälligt av de över tusen närvarande vid mötet. I reso-
lutionen stod bland annat att upprättandet av svagklasser inte bara kunde 
betecknas som olämpligt och motverkande sitt syfte utan också att de rent 
av var skadliga.65  
 Motståndet mot extra-, B-, och svagklasser var av allt att döma omfat-
tande, vilket fröken Holmgrens inlägg i Köpenhamn och det stöd som hen-
nes resolution fick i den efterföljande diskussionen vittnar om. Argumen-
ten som riktade sig mot att svagklasser var att de var socialt orättvisa och 
rimmade illa med att skolan skulle fostra till medborgarskap. Mötet i Kö-
penhamn fick dock inga direkta konsekvenser för svagklasser i Sverige 
under 1930-talet. Men i 1940 års skolutredning rapporterades att det rådde 
delade meningar om svagklasserna. Det hade framförts att svagklasser 
skulle vara onödiga eller rent av skadliga.66   
 Det som B-klasser framförallt kunde bidra med, menade folkskollärare 
Siver Hallgren mot slutet av 1940-talet, var att minska kvarsittningen. 
Kvarsittningen hade till stor del blivit överflödig där systemet med svag-
klasser införts. Vidare hade också förhoppningarna att fler elever skulle få 
godkända avgångsbetyg infriats.67 Hallgren menade att kvarsittning främst 
berodde på fel i skolorganisationen och hävdade att det måste vara ett de-
mokratiskt krav att varje barn måste ha rätt till en anpassad undervisning 
efter dess behov och förutsättningar.68  
 De elever som inte klarade av att uppfylla kunskapskraven i normalsko-
lan kunde sluta skolan enligt paragraf 47 eller paragraf 48. Att avgå från 
skolan enlig paragraf 47 innebar att kurserna hade fullföljts, men att det 
inte krävdes någon särskild avgångsprövning. Detta betydde som regel att 
dessa elever fick stanna ytterligare ett år. Att avgå enligt paragraf 48, var 
lika med en ofullständig folkskola, de som hade läst halvtid eller saknade 
erforderlig fattningsförmåga. Det fick olika konsekvenser för vilka möjlig-
heter som eleverna hade efter folkskolan. Det finns därför anledning att 
nämna något om fortsättnings- och ersättningsskolan. 
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De praktiska eleverna – fortsättnings- och ersättningsskolan 
I tidigare forskning har Ingrid Lindell studerat den diskussion som fanns 
om vad det skulle bli av ungdomarna efter avslutad obligatorisk folkskola. 
Vad skulle man göra med de elever som slutade skolan under sin mest 
känsliga period i livet? En lösning blev en längre tid i skolan. Lindell har 
följt det drygt tio år långa arbete som ledde fram till 1918 års beslut om en 
praktisk ungdomsskolereform.69 År 1918 blev fortsättningsskolan obliga-
torisk för de elever som inte gick vidare till högre skolor efter folkskolan. 
Fortsättningsskolan hade två huvudformer, en allmän och en yrkesbe-
stämd. För de elever som avgått från skolan enligt paragraf 48 fanns det en 
undantagsform som kallades ersättningsskola.70 
 Införandet av en obligatorisk fortsättningsskola, som skulle vara förde-
lad på två år, gick emellertid inte helt friktionsfritt. Saken komplicerades 
av att folkskolan som var sexårig, genom bestämmelse i folkskolestadgan 
1920, kunde göras sjuårig på de platser som man så önskade. Problemet 
var då hur folkskolans klasser skulle harmonisera med fortsättnings- och 
ersättningsskolan: skulle folkskolan göras femårig eller skulle fortsätt-
ningsskolan göras ettårig? Det ledde till olika lokala lösningar. I alla hän-
delser blev fortsättningsskolan och ersättningsskolan en angelägenhet för 
städerna eftersom det var där som man bekymrade sig mest för sysslolösa 
ungdomar. 
 Som Lindell har visat bottnade tillkomsten av fortsättnings- och ersätt-
ningsskolan i att folkundervisningskommittén oroade sig för industrialise-
ringens konsekvenser. Dels i form av ökade klassmotsättningar, dels i att 
hemmets uppfostrande roll hade minskat. Det ansågs inte vara bra att bar-
nen lämnade skolan under den tid då de fortfarande behövde moralisk och 
intellektuell fostran. Det uttrycktes påtagliga farhågor för vad som skulle 
hända med barnen efter avslutad folkskola. Kommittén satte upp två pri-
mära mål för folkundervisningen. Det ena var att ersätta den fostran som 
gick förlorad i hemmen och på arbetsplatserna. Det andra var att möta de 
ställda behov som näringslivet och det demokratiska samhället efterfråga-
de.71 Diskussionen kom att kretsa kring två teman – fostran och yrkesval. 
 Att få eleverna en längre tid i skolan sågs som en betydande folkupp-
fostringsfråga. En debattör menade redan 1911 att ingen skola kunde göra 
sina elever, varken i kunskapshänseende eller sedlig karaktärsdaning, fär-
diga att gå ut i livet vid uppnådda 12 eller 13 års ålder – det var en peda-
gogisk omöjlighet. Lösningen låg i, menade han, yrkesskolorna som kunde 
fostra och ta om hand om ungdom. Förutom att stävja klassmotsättningar-
na och ”förvildningen”, kunde också en vördnad för religionen ingjutas.72 
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Också skolkommissionen från 1918 lyfte fram det tidiga förvärvsarbetets 
menliga inflytande.73 Att anse barnens utbildning som avslutad i och med 
genomgången folkskola var, menade folkskollärare Yngve Norinder, en 
olycklig villfarelse. Skolpliktens utsträckning från 1918 var ett sätt att råda 
bot på detta yrkesvalets kaos.74 Något som folkskolinspektör Nordlund i 
Stockholm kallade för ett av landets mest aktuella sociala problem.75 
 Som visades ovan ansågs de svagt begåvade eleverna vara svåra att på-
verka via miljön. Detta förde med sig två sätt att resonera om folkskolan 
och elevernas utbildning. Å ena sidan hävdade exempelvis G. A. Jaeder-
holm att det för vissa yrken var absolut nödvändigt för eleverna att komma 
ut i yrkeslivet så att de ordentligt skulle kunna växa in i yrket medan de 
ännu hade kvar förmågan att lära. Jaederholm hävdade att de hade som re-
gel bara förmågan att lära kvar till en viss ålder. Slutsatsen av det blev att 
skol- och utbildningstiden inte skulle förlängas.76 Det var viktigt att i god 
tid få ut rätt människor i industrin och serviceyrken. Skolan utvecklade 
speciella sätt att arbeta, inte intelligens. Det senare var medfött och växte 
med åren. Såväl föräldrar som en del pedagoger invaggade sig gärna, en-
ligt Jaederholm, i en orealistisk optimism angående barnens prestationer.77 
Å andra sidan fanns det de som ansåg att yrkesvalet inte vara något man 
kunde göra allt för tidigt i livet, innan alla anlag var utvecklade. Fortsätt-
ningsskolan sågs som ett sätt att flytta valet till en tidpunkt då detta gick att 
avgöra.78 
 Att barnen borde stanna en längre tid i skolan sågs också som en mora-
lisk fråga. Det var, enligt Yngve Norinder, en bildningskris som gjorde 
1918 års reform nödvändig. Tidigare – i de gamla hantverkaryrkena – hade 
företagen själva utbildat och fostrat sina lärlingar till att bli arbetsdugliga 
och moraliska. Nu – i fabrikerna – hade företagen slutat med detta och No-
rinder menade att ungdomarna i sin ömtåligaste ålder hjälplöst lämnades 
till de moraliska risker som fabriksarbete medförde. Dessutom krävde den 
moderna demokratin medborgare som genomgått en djupare politisk folk-
bildning.79  
 Liksom fostran skulle vara en central del av folkskolan var den en del 
av fortsättningsskolan. Författningens lydelse var att: 

Fortsättningsskolan har till uppgift att såsom praktisk ungdomsskola grund-
lägga och förbereda de ungas utbildning för deras levnadsyrke och befordra 
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deras framtida medborgerliga duglighet, allt under det den syftar till att 
vidga deras allmänna bildning och främja deras sedliga utveckling.80 

I reglementen till fortsättningsskolan stod det att skolan förväntade av var-
je elev, att han fogligt och utan invändningar mottog sina lärares föreskrif-
ter, förmaningar eller bestraffningar. Därtill förväntades eleven komma till 
skolan i rätt tid, ren och snygg. Det genomfördes en årlig prövning som 
avgjorde om eleven fick flytta upp till nästa årskurs.81 En bit in på 1920-
talet blev det svårare för folkskoleleverna i Stockholm att slippa fortsätt-
ningsskolan och de elever som inte infann sig anmäldes av sin klassföre-
ståndare.82 Detsamma gällde ersättningsskolan. En möjlighet att slippa er-
sättningsskolan var att visa på att man hade ett arbete. Ett annat skäl för att 
befrias från fortsatt skolgång var låg intelligens. Exempelvis kunde ett lä-
karintyg med omdömet höggradig intellektuellt efterbliven leda till att 
överläraren tillstyrkte befrielse från undervisning i ersättningsskolan.83  
 Fortsättnings- och ersättningsskolan sågs som ett steg i rätt riktning för 
att leda ungdomarna på rätt väg, men var, enligt folkskollärare Vilhelm 
Helle, inte tillräckligt. Efter ett studiebesök i England skrev han att hjälp-
klassbarnen behövde särskild hjälp vid yrkesvalet. De skulle ju helt och 
hållet gå under i konkurrensen om levebrödet och många gånger bli en 
samhällsfara, om de inte fick stöd och hjälp.84 Helle hävdade att myndig-
heterna inte hade gjort nog för att hjälpa de unga i yrkesvalet, inte ens i 
Stockholm, där man annars hade gjort mest.85 Folkskolan förväntades i 
större utsträckning ta ansvar för yrkesvägledningen under skoltiden, men 
också efter. 
 Under 1940-talet kunde hjälpklasseleverna i de större städerna få hjälp 
av en kurator med att hitta arbete. I 1940 års skolutredning lyftes det fram 
vilken betydelse som kuratorerna hade fått för de unga. I Stockholm hade 
kuratorerna arbetsåret 1944/1945 varje vecka haft mottagning för målsmän 
och elever för samråd rörande de ungas angelägenheter, särskilt deras till-
tänkta levnadsbanor och arbetsanställningar. Samma år hade Göteborg 
med anledning av det goda resultatet av kuratorsverksamheten utökat verk-
samheten till att också omfatta elever i den egentliga folkskolan. Det fanns 
dock skillnader. Medan arbetet för kuratorerna i hjälpskolan mest bestod i 
eftervårdande verksamhet, var kuratorernas verksamhet i den egentliga 
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folkskolan oftast på hjälp och stöd åt eleverna under deras skoltid.86 Också 
i Ungdomsvårdskommitténs betänkande från 1947 diskuterades kuratorns 
uppgift. Under rubriken ”Nyanser i kuratorsfrågan”, uppmärksammades 
två olika tankegångar som funnits om ett kuratel för hjälpklassbarnen. Å 
enda sidan fanns det de som menade att kurators uppgift var att hålla bar-
nen under övervakning och tillsyn och att de skulle stå under uppsikt. Å 
andra sidan fanns det de som menade att kuratorn skulle ses som vårdare 
eller hjälpare. Kommitténs förslag anknöt till det sistnämnda synsättet.87  
 I ett betänkande till skolutredningen undersökte Ejnar Neymark, chef 
för arbetsmarknadskommissionens sektion för ungdomsförmedling och yr-
kesvägledning, förhållandet mellan arbetsmarknad och skolelever. Mycket 
av diskussionen kom att gälla hur skolungdomen skulle vägledas till rätt 
utbildning och yrke. Neymark menade att det i allmänhet var svårt att säga 
något om en ung människas förmåga före puberteten. Och när detta var 
möjligt att avgöra var det centralt att såväl eleverna som målsmännen fick 
realistiska uppfattningar om vad de kunde göra. Det handlade om att få 
målsmännen att inse vad som var huvudsak och bisak och vad som var bäst 
för den unges behov och intressen. Neymark menade också att det i vissa 
fall var motiverat med efterkontroll och eftervård, att inte släppa den unge 
förrän man fått vissa garantier för att utvecklingen gått i rätt riktning.88  
 Skolan kunde, enligt Ungdomsvårdskommittén från 1947, inte nöja sig 
med att förebygga brottslighet och asocialitet hos de efterblivna ungdo-
marna. Målsättningen borde vara att ge dem hela det stöd som betingades 
av deras svagare förmåga att själv forma sina liv. Motivet var att de skulle 
bli så goda människor och medborgare som deras anlag och förutsättningar 
tillät. Förutom de humanitära motiven bakom denna målsättning fanns det 
också socialekonomiska skäl enligt kommittén. Nationens dåliga befolk-
ningsutveckling gjorde det nödvändigt att tillvarata varje människas pro-
duktionskraft på bästa möjliga sätt.89  
 Enligt kommittén innebar det också att elever som avgick från folksko-
lan enligt paragraf 47 eller 48 borde nyttjas bättre. Ett problem var hur pa-
ragraf 47 eller 48 skulle markeras i betygen. Det fanns en risk att betygen 
kunde inverka menligt när dessa elever sökte arbete. Vid statliga verk som 
statens järnvägar och posten krävdes att personalen hade avgått enligt pa-
ragraf 47. De ungdomar som hade avgått enligt paragraf 48 prövades inte 
och stängdes därmed ute från dessa arbeten. I Ungdomsvårdskommittén 
menade man att detta var olyckligt, bristande intelligens kunde många 
gånger vägas upp av andra goda egenskaper som uthållighet i enformigt 
arbete, pålitlighet, gott humör och hjälpsamhet. Dessutom menade kom-
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mittén att många lärare och föräldrar missförstod paragraf 48, att det skulle 
gälla som ett allmänt förbud mot att anställa före detta hjälpklasselever i 
statlig tjänst. I alla händelser såg kommittén detta som orättvist och före-
slog att punkten om avgång enligt paragraf 47 ströks ur respektive verks 
antagningbestämmelser.90  
 Också Siver Hallgren menade att det kunde vara pinsamt och att det 
kunde hindra anställning att sluta skolan enligt paragraf 47 eller 48. Hall-
gren uttryckte en ambivalens för hur betygen från hjälpskolan skulle redo-
visas. Å ena sidan var det onödigt att belasta hjälpskolebarnen med obehag 
och den blankett som fanns för avgång från hjälpskolan var diskret, men å 
andra sidan var det tveksamt om det verkligen var riktigt att dölja att bety-
get var utfärdat från hjälpskolan.91 Statens Järnvägar meddelade år 1952 
att de, med tanke på rekryteringssvårigheter, kunde tänka sig, enligt vissa 
förutsättningar, att anta elever som avgått enligt paragraf 48. Tills vidare 
skulle dessa dock inte få tilldelas arbetsuppgifter som hade med trafiksä-
kerheten att göra. Däremot ansågs mindre kvalificerade arbeten som om-
lastningsarbeten eller banarbeten att passa hjälpklasseleverna väl.92 
Genomgående var det de praktiska yrkena som stod till buds, eftersom 
hjälpklassbarn ansågs vara starkt konstitutionellt begränsade på det teore-
tiska området.93 Även för svagklassbarnen var det praktiska yrken som fö-
respråkades. Att hitta ett yrke som passade med förmågan borde skolan 
hjälpa till med.  
 För att skolan skulle lyckas med sitt fostransuppdrag krävdes en längre 
tid i skolan. I ett betänkande 1935 angående skolpliktens förlängning me-
nade de sakkunniga att det fanns tungt vägande psykologiska skäl att göra 
skoltiden längre. Barnen var i hög grad beroende av en målmedveten led-
ning och fostran under den känsliga övergångsåldern. Samhällsförhållan-
denas omgestaltning förde det med sig att hemmets betydelse som uppfost-
ringsfaktor minskade medan ansvaret i långt större utsträckning än tidigare 
kom att vila på skolan. Skoltidens längd måste därför, menade man in be-
tänkandet, förlängas så att det fostrade inflytandet i folkskolan kunde ut-
övas till dess att eleverna kunde tas emot i yrkesverksamhet.94  
 I yrkesanpassningen av folkskoleleverna var fortsättnings- och ersätt-
ningsskolan central. För hjälpklassbarnen, de som hade avgått från folk-
skolan enligt paragraf 48 eller från mindre folkskola, var det ersättnings-
skolan som gällde. Dessa skolformer hade sin topp i början av 1930-talet 
för att sedan gå ner i takt med att den obligatoriska folkskolan blev läng-

                                                      
90 SOU 1947:17 s 15. 
91 Hallgren (1950) s 4–5. 
92 Hjälpskolan (1952) ”Hjälpklasselever vinner anställning vid S. J.” s 85–87. 
93 Hjälpskolan (1952) ”Citat och glimtar”, s 57; Se även Börjesson (1952) s 83.  
94 SOU 1935:58 s 54–55. 
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re.95 År 1936 beslutade riksdagen att en sjuårig folkskola skulle bli obliga-
torisk i hela landet, reformen skulle genomföras under tolv år. I samband 
med införandet av den sjuåriga folkskolan minskade fortsättningsskolan 
och ersättningsskolan.96  
 I ett betänkande till skolutredning av 1940 klagade man på att fortsätt-
ningsskolan hade ungdomarna i skolan för få timmar. Detta gjorde det 
svårt att behålla ledning och kontroll över dem eftersom de i övrig var le-
diga eller förvärvsarbetade och därmed redan självförsörjande. I utredning 
menade man därför att: 

Tydligt är, att en förlängd folkskola, som tar ungdomens tid mera helt i an-
språk, har vida större möjligheter att fylla den stödjande och fostrande upp-
gift, som särskilt i samhällen med starkt utvecklad nöjesindustri visat sig så 
maktpåliggande.97  

Skolans uppgifter blev under 1900-talet allt mer omfattande. Det handlade 
inte enbart om att upptäcka och behandla problem under skoltiden, utan 
också följa upp dem efter skoltiden. Särskilt de elever som på olika sätt 
uppfattades som problematiska skulle följas upp. Det var inte nog att hind-
ra asocial och brottsliga tendenser hos eleverna de skulle också bidra till 
produktionen. I det sammanhanget kunde det vara nödvändigt att övertyga 
såväl elever som målsmän om vad som var rätt plats. Ett sätt att leda ele-
verna på rätt väg i de större städerna var inrättandet av fortsättnings- och 
ersättningsskolar, ett annat sätt var att göra skoltiden längre. 
 Det uttrycktes en oro för att det var för många dåligt och medelmåttigt 
begåvade som läste vidare vid högre skolor, när de i stället borde ha gått 
till någon av de mer praktisk inriktade skolorna. Som vi ska se i nästa av-
snitt var det allt för många som påstods ha orealistiska uppfattningar och 
för höga ambitioner i förhållande till sina anlag och förmågor. Det väckte 
frågor om hur vissa elever skulle hindras från att läsa vidare. De kunde 
vara mindre begåvade och medelmåttiga eleverna från folkskolans, men 
också de elever som gått i svagklasser och avgått enligt paragraf 47. Det 
sågs som orimligt att elever från extra-, B- och svagklasser skulle läsa vi-
dare vid högre skolor. Istället borde de inrikta sig mot folkskolans mer 
praktiskt inriktade fortsättningsskolor. Skälen var flera: det var för elevens 
bästa, som inte behövde utstå nesan av att bli utkuggad, det var för statens 
och samhällets bästa, i form av minskade kostnader och undvikande av att 
allt för många läste till intellektuella yrken. Samhällsnyttan innebar att få 
rätt man på rätt plats. Det finns därför skäl att nedan utveckla diskussionen 
om hur uttagning till de högre skolorna skulle gå till. 

                                                      
95 Historisk statistik (1960) tab. 195; tab. 196. 
96 PM från SCB 1974:5 s 23; SFS 1936: nr 305 § 1. 
97 SOU 1945:60 s 18–19, citat s 19. 
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Högre skolor – för vilka? 
I samband med skolreformen 1927 uttalades, som vi såg i avsnittet om re-
lationen mellan individ och samhälle, en oro för en överproduktion till de 
lärdes bana. Det betonades att allt för många elever läste vidare utan att det 
fanns intellektuella jobb som fordrade teoretiska kunskaper till dem. En 
viktig fråga var då vad urvalet till högre skolor skulle grunda sig på? Var 
det folkskolebetygen, inträdesprövningar, intelligensmätningar, grupptest 
eller överlämnande lärares omdömen som skulle gälla? I en artikel skrev 
Frits Wigforss, skolman och pedagogisk forskare, att det för 1918 års skol-
kommission varit självklart med inträdesprövningar till läroverken. Ut-
vecklingen hade dock gått fort och Wigforss menade att formerna för urval 
skulle kunna göras betydligt effektivare.98 Som sakkunnig i ett betänkande 
från 1938 behandlade han frågan om på vilket sätt som ett lämpligt urval 
till fortsatta studier borde ske. Att bara använda sig av inträdesprövningar 
såg Wigforss som vanskligt. Men också betygen betraktade han som en 
osäker urskiljningsmetod.99 Så länge som betygen i grundskolan inte var 
mer likformiga måste inträdesprövningarna under en övergångsperiod få 
vara kvar.100 Ett förlag som Wigforss diskuterade – men förhöll sig neutral 
till – var att använda sig av intelligensmätningar vid urvalet.101 
 Psykologi- och pedagogikprofessor John Elmgren menade att Wigforss 
i sin utredning så gott som helt försummat att diskutera möjligheten att 
kombinera intelligensprövningar och testningar av skolfärdigheter. Det 
skulle vara ett överlägset prognostiskt instrument menade han. De kun-
skapsprövningarna som användes vid inträdesprövningarna nu, visade 
egentligen bara var eleven stod för tillfället, men det sa inget om framti-
den.102 Elmgren återkom i frågan några år senare i ett betänkande åt skol-
utredningen. Han poängterade nödvändigheten av att behålla någon form 
av inträdesprövningar till de högre läroverken. Vikten av ett rationellt be-
gåvningsurval kunde inte understrykas nog. Enligt Elmgrens uppfattning 
var en gemensam sexårig grundskola möjlig bara om det genomfördes en 
gallring av elevmaterialet till de högre skolorna.103 Det räckte då inte med 
att differentiering enbart genomfördes med hjälp av intelligenstest enligt 
Elmgren. Erfarenheter från USA hade visat att även skolbegåvningen mås-
te prövas.104 

                                                      
98 Wigforss (1939) s 98, 101.  
99 SOU 1938:29 s 43. Redan 1930 skrev Wigforss en artikel i Skola och Samhälle och me-

nade att inträdesproven måste förändras, Wigforss (1930) s 180. 
100 SOU 1938:29 s 160. 
101 SOU 1938:29 s 80–82. 
102 Elmgren (1940) s 17. 
103 SOU 1943:19 s 28, 33. 
104 Elmgren (1943) s 193–194.  
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 Endast de som hade de rätta förutsättningarna borde, enligt folkskollä-
rare Siver Hallgren, få läsa vidare vid de högre skolorna. Inträdespröv-
ningar, folkskolebetyg och överlämnande lärares omdöme var inte tillräck-
ligt skarpa instrument för att visa vilka som hade anlag för att läsa vidare. 
Hallgren ansåg därför att intagningen skulle kompletteras med en grupp-
testning. Det var naturligtvis en fördel om man redan vid intagningarna till 
de högre skolorna kunde stänga ute elever utan förutsättningar för studier-
na. Kunde man dessutom i deras ställe få in andra sökande, som inte kom 
med nu, men som skulle ha goda förutsättningar att tillgodogöra sig under-
visningen, så vore ju vinsten dubbel.105 Hallgren ansåg det vara direkt 
olämpligt att drilla svaga elever och menade att de preparandkurser som 
fanns vid läroverken bara band ”ris åt egen rygg”.106 Inträdesprövningarna 
måste stämma bättre med de krav som eleverna stöter på när de väl läser 
vid de högre skolformerna, menade Hallgren och hävdade att det i längden 
var intelligensen som var den viktigaste faktorn för studielämplighet. Så 
även om det kunde kännas hårt att stänga ute studiemotiverade barn från 
högre skolor så var det nödvändigt. Intagningssystemet förmådde inte att i 
tillräcklig grad hindra dem som saknade förutsättningar, vilket kunde leda 
till överansträngning. En jämförelsevis svag intelligens i förening med stor 
energi och ambition hos elever och målsmän var, enligt Hallgren, en vanlig 
anledning till överansträngning.107  
 Följden av detta var, enligt en skribent, att studentexamen ofta togs till 
priset av en förstörd hälsa. Det var därför angeläget att barnens individuel-
la begåvning, talang och intelligens fick styra och inte föräldrarnas vilja 
eller makt.108 Med hårt arbete kunde man ta sig långt, men inte hur långt 
som helst eftersom detta var en omöjlighet utan god intelligens. Vid den 
rådande konkurrensen till högre skolor borde inte fliten få för stor belö-
ning. Fliten kunde skolan ändra på, men intelligensen kunde ingen skola 
ändra. God intelligens och bra betyg betraktades alltså inte som samma sak 
och intelligensmätningar ansågs kunna ge ett bättre prognosiskt värde.109  
 Intelligensundersökningar som komplement till inträdesansökningarna 
förmodades ha en dubbel uppgift att fylla. För det första hindrades de me-
delmåttiga elever och för det andra skipades rättvisa åt de mer begåva-
de.110 Problemet var, enligt lärare O. H. Dahlgren, i slutet av 1930-talet, att 
en del av de sökande genomgått extra kraftiga prepareringar och därför in-
fann sig till inträdesprövningarna mer förberedda än andra. Han såg det 
därför som angeläget att komplettera inträdesproven med en intelligensun-

                                                      
105 Hallgren (1943) s 96–97, 112. 
106 Hallgren (1943) s 109–110, citat 110. 
107 Hallgren (1943) s 148–153. 
108 Degerman (1940) s 261–262. 
109 Se t ex Sjöstrand (1944) nr 42. 
110 Dahlgren (1937) nr 9 s 292–294.  



196 

dersökning. Detta var en lösning som, enligt Dahlgren, nästan lämnats 
oprövad i Sverige, trots att grupproven, ett kombinerat kunskaps- och in-
telligenstest, sedan länge passerat experimentstadiet.111 Det kunde knap-
past vara god samhällsekonomi att låta realskolan tjänstgöra som en slags 
fortsättningsskola, menade Dahlgren, detta ledde bara till att dra ner stan-
darden och effektivitet, vilket särskilt drabbade de begåvade eleverna. Det 
var många som inte platsade när de väl hade kommit in.112 De icke studie-
begåvade eleverna borde stanna kvar i folkskolans högre avdelningar eller 
söka sig till lämpliga praktiskt orienterade utbildningsanstalter, inte till re-
alskolan. Att extraklasselever ibland togs in vid högre skolor var en situa-
tion som Dahlgren betecknade som grotesk. Han menade att intelligens-
testningar skulle bespara dessa elever besvikelsen med gästspel i lärover-
ken. Över huvud taget borde varje övergång från lägre till högre skolor be-
traktas som ett intelligensproblem, det vill säg att det var en sak för de pro-
fessionella att med rätt tekniker att avgöra vilka elever som skulle läsa vi-
dare.113 
 Det klagades på att allt för många folkskoleelever, eller snarare deras 
föräldrar, trodde sig ha förmågan att läsa vid läroverken. Föräldrarnas am-
bitioner tenderade att göra hela folkskolan till en preparandskola för läro-
verken, menade Frits Wigforss i ovan nämnda utredning.114 Detta ansågs 
vara problematiskt eftersom långt ifrån alla var lämpade för höger skol-
former. I Svensk Lärartidning 1944 menade man under ”Läst och återgi-
vet” att: 

Tron på att alla människor i vår tid är jämlikar synes ha medfört den ba-
rocka uppfattningen, att intelligens, viljekraft och arbetsförmåga också 
skulle vara lika; det är bara skolundervisningen som fattas för att vilket 
barn som helst ska nå ungefär vart som helst.115     

Att avknoppningen från folkskolan kunde komma i konflikt med föräldrar-
nas sociala ambitioner och korsa deras framtida planer var något som man, 
enligt en ledare i Tidning för Sveriges Läroverk, ur ett vidare hygieniskt 
perspektiv fick anse vara av underordnad betydelse.116 Det var problema-
tiskt, hävdade skolutredningen, att många föräldrar hellre tog risken att låta 
barnen misslyckas i högre skolor än att låta dem gå folkskolan ut.117  

                                                      
111 Dahlgren (1938) s 68–70. 
112 Dahlgren (1942) s 41;.Dahlgren (1945) s 72, 88. 
113 Dahlgren (1942) nr 1 s 41, 44–45; ”Typiska intelligensproblem“ kallade han dem i en 

annan artikel, Dahlgren (1943) nr 3 s 8.  
114 SOU 1938:29 s 58–59. 
115 Svensk Lärartidning (1944) ”Ett led i fråga om begåvningarnas tillvaratagande”, nr 19.  
116 Tidning för Sveriges Läroverk (1945) ”Skolhygieniska perspektiv” nr 13. 
117 SOU 1945:43 s 78–79. 
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 Överlärare Axel Hedfors i Göteborg menade att uppfattningen att alla 
människor genom undervisning, skolor, uppfostran och träning och med 
användning av tid och pengar kunde uppnå allt hon önskade var en stor 
villfarelse. Även Hedfors pekade ut privata preparandanstalter som skadli-
ga för intagningsproceduren till läroverken.118 Dessa preparandanstalter 
hade fått till följd att alla föräldrar som hade råd, alldeles oavsett om verk-
lig studiebegåvning fanns, skickade sina söner och döttrar till de allmänna 
läroverken.119 I en skrivelse till kunglige maj:ts hävdade också Folkskollä-
rarförbundet att de många preparandkurserna, som växt upp anknytning till 
inträdesprövningarna, hade ett fördärvligt inflytande. Förbundet menade 
att begåvningstest som gallringsinstrument kunde vara användbart efter 
som man därigenom exakt kunde värdera intelligensen.120  
 Ett annat sätt att lösa de ovan beskrivna problemen var, enligt Frits 
Wigforss, att skapa en mer likformig betygsättning i folkskolan. Detta dis-
kuterades i ett betänkande 1942 angående Betygssättningen i folkskolan. 
Wigforss, som var ordförande i utredning, menade tillsammans med de 
andra sakkunniga att denna likformighet skulle skapas med hjälp av stan-
dardiserade prov på nationell basis. Betygen skulle vara mer differentiera-
de och utgå från begreppet ”medelgod”. Det gällde således, enligt de sak-
kunniga, att bestämma vad som var att betrakta som en medelgod presta-
tion och sedan fördela betygen enligt normalkurvan.121 Så kunde ett be-
gränsat antal elever som var lämpliga för högre studier ringas in. 
 Så här långt har jag pekat på hur hjälp- och svagklasser kunde vara ett 
sätt att styra elever bort från högre utbildning. Men detta ansågs, som vi 
också har sett, inte tillräckligt. Även normalklassernas mindre och medel-
måttiga begåvningar borde hindras från att läsa vidare och istället ledas in 
på folkskolan mer praktiskt inriktade fortsättningsskolor. Det diskuterades 
i vilken grad som intelligensmätningar, inträdesprövningar, betyg eller lä-
raromdömen skulle avgöra vilka elever som skulle läsa vidare.  Ett sätt att 
bara få de mest lämpade till läroverken kunde således vara att differentiera 
folkskolan ytterligare i klasser efter begåvning. De som förespråkade be-
gåvningsklasser i Sverige lyckades inte knyta någon övertygande social 
problematik till de bättre begåvade. Förutom att det uttrycktes tvivel på att 
intelligensmätningarna var tillräckliga sågs den sociala fostran som över-
ordnad. Pedagogikprofessor Rudolf Anderberg hävdade i början av 1930-
talet att de sociala synpunkterna varit de bestämmande i Sverige och att de 
psykologiska hade kommit i andra hand, vilket förde med sig att det var 
svårt att få gehör för de psykologiska insikterna. Medan skolan hade inrät-

                                                      
118 Hedfors (1942) nr 8 s 226. 
119 Degerman (1940) s 261–262. 
120 Tidning för Sveriges Läroverk (1944) ”Olika intagningsprinciper i allmänna läroverk”, 
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tat hjälpklasser och välfärdsinrättningar för de svagt begåvade hade de 
bättre begåvade, enligt Anderberg, lämnats för att klara sig själva. Detta 
”överbegåvningsproblem” hade nu hamnat i förgrunden i den pedagogiska 
debatten.122 I Sverige var uppdelning i begåvningsklass mycket ovanligt, 
men det förekom ett fåtal försök. Mest konsekvent var det differentierings-
försök som genomfördes i Göteborg och det kan därför vara lämpligt att 
återge något av försöket.123  

Differentieringsförsök i Göteborg 
I Oscar Fredriks skoldistrikt i Göteborg påbörjades ett konsekvent diffe-
rentieringsförsök 1928 med en femgradig begåvningsuppdelning.124 För-
söket skulle dock inte, vilket undervisningsnämnden påpekade, inskränka 
på annan pedagogisk försöksverksamhet.125 Efter årskurs två delades ele-
verna in i fem olika begåvningsklasser A-, B-, C-, D- och, om tillräckligt 
många elever fanns, E-klasser. A-klasserna var för de bäst begåvade ele-
verna och det var dessa klasser som betraktades som begåvnings- eller 
elitklasser.126 Mellanskiktet, det vill säga B-, C-, och D-klasserna, motsva-
rade andra skolors normalklasser. E-klasserna var för de svagaste begåv-
ningarna, vilket i övriga Göteborg motsvarades av extraklasser.127 
 Ett år efter starten rapporterade överlärare Axel Hagnell om försöket i 
folkskolans årsberättelse. Han menade att det var för tidigt att dra några 
säkra slutsatser, men att försöket så långt hade varit uppmuntrande. Både 
pedagogiska och ekonomiska skäl talade för att också de bättre begåvade 
skulle få en mer anpassad undervisning.128 Ytterligare ett år senare skrev 
Hagnell att samtliga begåvningskategorier hade vunnit på en mer enhetlig 
klassmiljö. Han menade även att det sporrande moment som begåvnings-
nyanser gav fanns kvar.129 Homogena klasser var bra, men det ansågs vara 
fruktbart med mindre skillnader i begåvning för att behålla ett visst mått av 
tävlingsmoment.  
 I en artikel år 1932 fortsatte Hagnell att argumentera för differentiering. 
Ett nytt samhälle krävde en mer individuellt anpassad undervisning. De 

                                                      
122 Anderberg (1932b) s 295. 
123 För en mer utförlig beskrivning av försöket i Göteborg, se Axelsson (2006) passim. 
124 20/4 1928, Undervisningsnämndens protokoll 1923-1930, A V:4, GAS, RSG. 
125 19/3 1928, Undervisningsnämndens protokoll 1923-1930, A V:4, GAS, RSG. 
126 Den vanligaste benämning på dessa klasser i det studerade materialet är begåvnings-

klasser, men ibland kallades de elitklasser eller försöksklasser, vid några tillfällen geni-
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127 Dahlgren (1945) s 123–124. 
128 Berättelse för läsåret 1928–1929, F 13:14, s 35, GAS, RSG. 
129 Berättelse för läsåret 1929–1930, F 13:14, s 51–52, GAS, RSG. 
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ökade fri- och rättigheter som medborgarna krävde gällde även på skolans 
område. Hagnell påpekade att en ökad hänsyn till individen måste tas. Det 
kunde inte anses rationellt eller ens hänsynsfullt mot barnen att samla alla i 
normalklasser. Hagnell ansåg att såväl de intellektuellt svagare som de in-
tellektuellt dugligare tjänade på avskiljningen. Anledningen till att begåv-
ningsklasser tidigare fått så dåligt rykte berodde, enligt Hagnell, på att 
folkskolans begåvningsklasser, i de fall som sådana hade införts på försök, 
hade fått karaktären av ”preparandskola” för det fåtal som gick vidare till 
läroverken. Gjorde man däremot en uppdelning av hela folkskolans mate-
rial skulle detta vara ändamålsenligt och arbetsekonomiskt och vara till 
nytta för hela folkskolan. Uppdelningen, som skedde med hjälp av omdö-
men från lärarna, gällde alla barn som hade genomgått andra skolåret. Un-
der det tredje året av försöksverksamheten, när andraklassarna skulle delas 
upp, kompletterades lärarnas omdömen med intelligenstest. Skulle det ha 
blivit något fel vid sorteringen fanns det, enligt Hagnell, möjlighet till 
överflyttning. En annan fördel med systemet var att det inte hade ”skyl-
tats” med vilka klasser det rörde sig om. Uppdelningen hade på så sätt bli-
vit en inre angelägenhet för skolan. Fördelen med det var att det inte väck-
te irritation utåt.130 Med andra ord sågs uppdelningen inte som en angelä-
genhet för föräldrarna.  
 I ett brev till folkskoleinspektören Bruno Lundgren skrev Hagnell att 
föräldrarna, i den mån de varit medvetna om uppdelningen, varit förståen-
de. Hagnell hade enbart kunnat se fördelar med uppdelningen för barnen. I 
brevet framhöll han att det var de begåvade barnen som samhället i första 
hand skulle bygga på och skrev att detta var något som hittills inte hade 
uppmärksammats på ett tillfredsställande sätt. Göteborg var ett föredöme 
för det övriga landet, eftersom skolans myndigheter och lärarkår varit 
framsynta i det avseendet.131 Däremot hade lärarnas inställning till uppdel-
ningen varit blandad. 

Lärarnas omdömen och avvecklingen av försöket 
Vid ett möte med kollegiet vid Oscar Fredriks skoldistrikt 1935, togs frå-
gan om lärarnas inställning upp. Vid mötet bestämdes att de lärare som var 
inblandande i försöket skulle redogöra för sina erfarenheter till folkskole-
inspektören.132 I de skriftliga svar som kom in betonade flera lärare vikten 
av ett jämnare ”barnmaterial”. De ansåg att effektivitet saknades i de klas-
ser som var heterogena och att de svagaste barnen hindrade de mer begå-
                                                      
130 Hagnell (1932) s 109–115. 
131 Brev till folkskoleinspektörn från Axel Hagnell 1935, Undervisningsplaner FIIIa:3, 

GAS, RSG. 
132 Protokoll fört vid kollegium med Oscar Fredrikedistriktets lärarkår den 17/10 1935, 

Undervisningsplaner FIIIa:3, GAS, RSG. 
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vade. Det var få lärare som hade något att invända mot differentiering efter 
begåvning i pedagogiskt avseende, men de var mer tveksamma till det ur 
uppfostringssynpunkt.  
 En lärare ansåg sig ha ett belysande exempel på fördelen med homoge-
na klasser. Han berättade om två ”A-barn” och ett ”C-barn” som skulle ar-
beta ihop med en uppgift. Efter några dagars arbete var det bara ”A-
barnen” som deltog i arbetet medan den tredje självmant dragit sig undan. 
Läraren menade att det berodde på att arbetet var för svårt för att fånga ett 
varaktigt intresse hos ”C-barnet”. Vid enskilt samtal med de båda ”A-
barnen” tyckte han sig få uppfattningen bekräftad, då den ene uttalade att 
de två arbetade bättre ihop eftersom de var jämspelta.133 En fortsatt diffe-
rentiering sågs därför som önskvärd främst av pedagogiska skäl. Detsam-
ma skrev en lärarinna som tyckte att det var bra att avskilja de bäst begå-
vade, men ansåg inte att de skulle gå genom folkskolan ett år snabbare än 
de andra eleverna. Istället förespråkade hon en fördjupad kurs.134  
 Flera lärare diskuterade relationen mellan social klass och begåvning. 
Att differentieringen skulle ge upphov till ”fattigklasser” bland de lägsta 
begåvningsgrupperna var, enligt en folkskollärare, inte argument nog för 
att inte ha begåvningsklasser.  

Nu är det ju ofta så, att de ekonomiskt och socialt sämst lottade familjerna 
också ofta lämna ett sämre barnmaterial i intellektuellt hänseende. Emeller-
tid är det absolut ohållbart att angripa differentieringen ur den synpunkten, 
att den ger upphov till fattigklasser, om man samtidigt är beredd att erkän-
na det berättigade i extraklasser och hjälpklasser, vilka ju inte äro annat än 
paralleller till differentieringens lägsta begåvningsgrupper.135  

Han hävdade att det var en missuppfattning att elitklassen skulle bestå av 
några slags snillen, eller att den skulle fungera som en preparandklass för 
inträdesökningar till läroverk och andra högre läroanstalter. Han förordade 
en fortsatt differentiering även i mellanskiktet.136 Ett förslag var således att 
differentieringen av de bättre begåvade borde fortsätta och helst utsträckas 
till andra skoldistrikt. Om nu extraklassystemet var inrättat för att undvika 
kvarsittare och hjälpa dem, ”som leva på samhällets skuggsida såväl eko-
nomiskt som intellektuellt. Varför ska då inte även de rikaste begåvningar-

                                                      
133 Brev till folkskoleinspektör Lundgren från Jerker Lundell, 22/10 1935, Undervisnings-

planer FIIIa:3, GAS, RSG. 
134 Brev till folkskoleinspektören från Lisa Linderoth, med instämmande av Karin Binning 

och Cecilia Carlson, 31/10 1935, Undervisningsplaner FIIIa:3, GAS, RSG. 
135 Brev till folkskolstyrelsen från Bj. Morgan, 29/10 1935, Undervisningsplaner FIIIa:3, 

GAS, RSG. 
136 Brev till folkskolstyrelsen från Bj. Morgan, 29/10 1935, Undervisningsplaner FIIIa:3, 

GAS, RSG. 
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na tillvaratas?”137 Det ansågs orätt att beröva dessa barn den bästa arbets-
miljön genom att sammanföra dem med ”utpräglat svagare kamrater”.138  
En lärare önskade att urvalet till begåvningsklasserna skulle vara bättre än 
vad som var fallet i deras lilla distrikt. Men även om urvalsmöjligheterna 
gjordes bättre kunde man inte vänta sig att få endast ”elitbarn”. Fick man 
de bästa borde man dock vara nöjd, menade läraren.139 
 Det rådde en viss oenighet om i vilka sociala grupper de bäst begåvade 
barnen fanns. En lärare hävdade att det var en god gärning om begåv-
ningsklasser kunde hjälpa fram en verklig elit att gå igenom folkskolan ett 
år snabbare. Till skillnad från de ovan nämnda lärarna menade han att det i 
många fall rörde sig om fattiga barn.140  
 Som argument mot differentiering i allmänhet hävdade en lärarinna att 
de socialt sämst ställda och negativt inställda mot skolarbetet inte borde 
sammanföras. Hon påpekade också att för mycket ut- och inflyttningar 
eliminerade de fördelar som möjligen hade vunnits.141 
 I rapporterna, liksom i så många diskussioner kring skolan, fanns det en 
spänning mellan fostran och kunskap. Trots många positiva synpunkter 
avvecklades försöket läsåret 1936–1937 med, bland annat, lärarnas omdö-
men som grund. Det förefaller dock som om överlärare Hagnell och folk-
skoleinspektör Lundgren hade delade meningar om hur lärarnas omdömen 
skulle tolkas.  
 Överlärare Hagnell som sammanställde lärarnas omdömen menade att 
det bara fanns en lärare som uttalat sig mot att försöket skulle fortsätta, 
sexton lärare var obetingat för medan sjutton var för en fortsättning under 
vissa förutsättningar.142 I folkskolans årsberättelse däremot står det att en 
majoritet av lärarna intog en klart avvisande hållning till den form av diffe-
rentiering som provats vid Oscar Fredriks skola.143 Detta påstående här-
stammade förmodligen från Lundgren, som i sin rapport till utbildnings-
nämnden menade att det inte gick att se en enhetlig uppfattning i lärarnas 
inställning. En majoritet av lärarna intog dock, enligt Lundgren, en klart 
avvisande hållning till en fortsatt differentiering i den form som använts i 

                                                      
137 Brev till Göteborgs folkskoleinspektör från Torsten Carlsson 1/11 1935, Undervis-

ningsplaner FIIIa:3, GAS, RSG. 
138 Brev till folkskoleinspektör Lundgren från Frans Agård 29/10 1935, Undervisningspla-

ner FIIIa:3, GAS, RSG. 
139 Brev till folkskoleinspektör Lundgren från Bertil Bjöseth 30/10 1935, Undervisnings-

planer FIIIa:3, GAS, RSG. 
140 Brev till folkskoleinspektören Lundgren från Filip Karlvall 30/10 1935, Undervisnings-

planer FIIIa:3, GAS, RSG. 
141 Protokoll fört vid kollegium med Oscar Fredrikedistriktets lärarkår den 17/10 1935, 

Undervisningsplaner FIIIa:3, GAS, RSG. 
142 Brev till folkskoleinspektören från Axel Hagnell 1/11 1935, Undervisningsplaner FII-

Ia:3, GAS, RSG. 
143 Berättelse för läsåret 1935-1936, F 13:15, s 41, GAS, RSG. 
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Oscar Fredriks skoldistrikt. Skulle försöket fortsätta förespråkade lärarna 
att det skulle begränsas till rena elitklasser. Lundgren menade dessutom att 
några egentliga elitklasser inte kunnat bildas på grund av att det fanns ett 
för litet barnantal i distriktet. Större delen av eleverna i A-klasserna hade 
varit medelbegåvningar och B-, C- och D-klasserna hade inte skiljt sig så 
mycket åt. Med andra ord fanns det ingen nämnvärd fördel med att dela 
upp mellanskiktet. Vidare hade Oscar Fredrik vissa år haft ett lågt barnan-
tal, vilket hade gjort det möjligt att ordna undervisning i små klasser. 
Lundgren ansåg att en fortsättning av försöket skulle ske, men utan upp-
delning i mellanskiktet och att verkliga elitklasser upprättades i samarbete 
med några andra överlärardistrikt. Syftet för Lundgren var att se om det 
var möjligt och lämpligt att läsa in folkskolan på tre år i stället för fyra. 
Han nämnde ett försök som hade prövats i liten skala vid Fjällskolan 1927 
och menade att tiden nu var inne för ett försök i större omfattning.144  
 Hagnell hade tidigare noterat att Oscar Fredriks normalklasser var 
mindre än övriga överlärardistrikt i staden, medan extraklasserna gjorts re-
lativt stora.145 Eftersom normalklasserna var mindre och de svagt begåva-
de i hög utsträckning var bortplockade, höll dessa klasser en hög nivå, en-
ligt Hagnell. Detta var troligtvis ett försök att förklara varför det inte skilde 
så mycket mellan normalklasser och begåvningsklasser som önskat. 
 Lundgrens rapport, tillsammans med ytterligare förslag och utredning-
ar, togs upp vid undervisningsnämndens möte i maj 1936. Efter diskussion 
beslutade utbildningsnämnden, med fyra röster mot två, att bifalla inspek-
törens yrkande. Detta innebar att elitklasser skulle bildas och att detta skul-
le ske, förutom vid Oscar Fredriks, vid ytterligare tre distrikt och att ytter-
ligare uppdelning av elevmaterialet vid sidan av hjälp-, extra-, normal- och 
begåvningsklasser upphörde.146 Det dröjde sedan till 1953 innan undervis-
ningsnämnden, på förslag av folkskoleinspektören, tog ett definitivt beslut 
om att försöket med elitklasser helt skulle upphöra det följande läsåret.147 
 Att Lundgren var emot en fortsättning av försöket med en femgradig 
uppdelning, tycks främst ha berott på ekonomiska och organisatoriska or-
saker. Det kostade för mycket att ha så små klasser, samtidigt som resulta-
tet inte riktigt hade blivit det väntade. Dessutom var det svårt att behålla 
organisationen av differentieringen i mellanskiktet, det vill säga B-, C- och 
D-klasserna. Med tanke på att det, förutom normalklasser, redan fanns 
hjälp- och extraklasser i Göteborg var differentieringen ändå tämligen om-
fattande. 

                                                      
144 Till undervisningsnämnden från Lundgren den 28/1 1936, Undervisningsplaner FIIIa:3, 

GAS, RSG. 
145 Protokoll fört vid kollegium med Oscar Fredrikedistriktets lärarkår den 17/10 1935, 

Undervisningsplaner FIIIa:3, GAS, RSG. 
146 Protokoll vid undervisningsnämnden den 18/5 1936 A V:6, GAS, RSG. 
147 Protokoll vid undervisningsnämnden den 11/5 1953 A V:9, GAS, RSG. 
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 Försöket i Göteborg sågs visserligen som positivt från fler håll, men de 
flesta var ense om att det var förenat med stora praktiska svårigheter att 
genomföra en så lång driven uppdelning av eleverna. Vidare ansågs det, 
med tanke på den demokratiska fostran, önskvärt med någon slags samva-
ro – frågan var hur länge? Begåvningsklasser blev aldrig någon stor sak i 
Sverige, men de diskuterades i flera sammanhang och meningarna gick 
isär. 

Att fostra eller bilda – en tidig eller sen 
differentiering? 
Att differentiering skulle ske var de flesta ense om – det var tidpunkten för 
differentieringen som var den stora tvistefrågan. I början av 1940-talet, i 
samband med den förnyade diskussionen om en gemensam bottenskola, 
blev övergången från folkskolan till andra skolformer ett problem som 
återigen lyftes fram. Diskussionen aktualiserade samtidigt differentierings-
problematiken i folkskolan. Att lösa differentieringen inom folkskolan och 
övergången till högre skolor beskrevs som undervisningsväsendets funda-
mentala problem.148 Två problem som inte förmodades kunna lösas separat 
från varandra.149 
 Diskussionen kan också, som påpekats i tidigare forskning, ses mot 
bakgrund av att skolreformen från 1927 inte var till belåtenhet.150 Detta 
ledde till nya utredningar om skolans organisation, exempelvis skolutred-
ningen från 1940 och skolkommissionen från 1946. Skolutredningens för-
slag var att bygga samman de olika skolformerna och att den obligatoriska 
skolan skulle vara åtta år. Skolan skulle innehålla ett lägre odifferentierat 
stadium, folkskolan, och ett högre differentierat, realskolan. Detta var tänkt 
att bringa enhet i mångfalden, men skolutredningen kunde inte enas om 
vid vilken ålder differentiering skulle ske.151 En majoritet i skolutredning-
en ville ha en åttaårig obligatorisk skola, där fyra av dessa åtta år skulle 
vara gemensamma. En minoritet av utredningen ville däremot att sex år 
skulle vara gemensamma och två år differentierade.152 Återigen uttrycktes 
en oro för att en gemensam skola kunde förstöra begåvningarna samtidigt 
som den demokratisk fostran ansågs gå förlorad om inte alla barnen fick 
mötas i en gemensam bottenskola.  
 Den motsättning som fanns inom skolutredningen visade sig också på 
andra håll. Argumenteringen följde två linjer: den ena linjen var för en ti-
                                                      
148 Dahlgren (1945) s 103.  
149 Dahlgren (1943) nr 3 s 8. 
150 Marklund (1980) s 55. 
151 Marklund (1980) s 45–49. 
152 Marklund (1985) s 52. 
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dig differentiering och för begåvningsklasser medan den andra linjen plä-
derade för en sen differentiering och mot begåvningsklasser. Några korta 
drag ur diskussionen kan lyftas fram. 
 I en promemoria till 1940 års skolutredning påpekades att det ofta hade 
rests betänkligheter mot begåvningsklasser, men att odifferentierade klas-
ser gav ännu mer problem. Det gick inte, menade man, att förbise att be-
gåvningsdifferens var något som allmänt förespråkades i den psykologiska 
vetenskapen. Amerika och England lyftes fram som exempel på utbild-
ningssystem där eleverna delades upp också de gott begåvade. Behovet av 
motsvarande differentiering för de särskilt begåvade ansågs tydligt också i 
Sverige. För tillfället genomfördes en sådan uppdelning enbart genom de 
högre skolorna. I promemorian menade man att den mest vägande invänd-
ningen mot en mer omfattande begåvningsdifferentiering var att urvalsme-
toderna var osäkra. De enda någorlunda säkra metoderna var testproven, 
men dessa var tidsödande och krävde sakkunskap.153 På annat ställe i skol-
utredningen diskuterades det om klassindelning efter ålder var den bästa 
uppdelningen. Liksom det kunde var en stor spridning i längd och vikt 
kunde det vara det i intelligensålder. I åldershomogena klasser som inte 
var differentierade blev arbetet för såväl de sämre som de begåvade många 
gånger meningslöst. En lösning som föreslogs var att de begåvade kunde 
gå igenom skolan snabbare.154  
 I ett betänkande till skolutredningen, Skolpliktidens former 1, hävdades 
att inga meningsskiljaktigheter verkade finnas om hjälpklasserna, med des-
to större oenighet om svagklasser. Enlig betänkandet var man däremot 
ense om behovet av differentiera de intellektuellt bättre rustade. De mena-
de att många såg begåvningarnas tillvaratagande som en av skolorganisa-
tionen viktigaste uppgift. Frågan var när denna differentiering skulle ske 
om den obligatoriska skolan förlängdes. I utredningen hävdade man att 
denna fråga i första hand var en utvecklingspsykologisk fråga. Vidare att 
det var svårt att förena de praktiska kraven på differentiering med kravet 
på enhetlighet.155 I Skolpliktidens former 2, betonades att de svagt begåva-
de elevernas problem i folkskolan blivit uppmärksammat och detta var helt 
naturligt. Men för de bäst begåvade fanns inte samma behov menade man i 
utredningen. Dessa hade i allmänhet lättare att finna sig tillrätta och bring-
as till själverksamhet i en vanlig skolklass. Så länge det parallella skolsy-
stemet kvarstod behövdes därför inga elitklasser, men fanns heller inga 
hinder för de skoldistrikt som vill ha det.156 
 Folkskolans elevmaterial var relativt ogallrat och samhället hade, enligt 
lärare O. H. Dahlgren, inte råd att hindra en tidig differentiering. Detta 
                                                      
153 PM rörande skolväsendets organisation s 23–26, 1940 års skolutredning BII.I, RA. 
154 Handlingar rörande skolhygien 9/10 1944, 1940 års skolutredning F:3, RA.  
155 SOU 1945:60 s 44–47. 
156 SOU 1946:11 s 57–58.  
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rimmade kanske illa med principen om en likformig utbildning för alla in-
divider, men det gjorde intelligensfördelningen också.157 Även om inte ka-
raktären av elit var så framträdande i elitklasserna vid Oscar Fredriks skol-
distrikt i jämförelse med normalklasser, ansåg Dahlgren, att en differentie-
ring ”uppåt” fyllde den viktiga funktionen att homogenisera materialet. 
Det viktigaste var inte fördjupad kunskap, utan att de begåvade skulle tjäna 
tid.158 Han ansåg att bostadsort och förmögenhet, fortfarande spelade en 
alltför stor roll för vilka möjligheter man hade till utbildning. Detta var nå-
got som hade skapat stora orättvisor under lång tid, men nu fanns det hopp 
om bättring. Han menade att det åtminstone fanns indikationer från skolut-
redningen åt det hållet.159  
 Filosofiprofessor Alf Nyman hävdade att vår tids civilisation ropade 
efter begåvningar av alla grader ovanför det ordinära. Det var begåvning-
arna som var lösningen på våra teoretiska, moraliska, tekniska, ekonomis-
ka och sociala problem. Endast genom ett intelligensens korståg kunde den 
vanärade världen hjälpas. Framgallring av begåvningar i de allmänna sko-
lorna var av största vikt.160 Nyman hävdade att intelligens inte var något 
man kunde rösta fram, det som naturen hade gett kunde bara tillvaratas. 
Inte minst med tanke på det pågående kriget var det viktigt att använda sig 
av intelligensmätningar och begåvningsurval, specialklasser och yrkesprov 
för att få rätt man på rätt plats.161 Så länge som undervisningen bara inrik-
tade sig med hänsyn till klassens flertal blev skolan bara till för medelmåt-
tor. Mer homogena klasser var att föredra och inrättande av särklasser för 
de högst begåvade var nyckeln, enligt Nyman.162 Att differentiering av de 
bättre begåvade skulle vara odemokratiskt avvisade han. Intelligensklas-
serna framgallrades av folket och detta kom alla direkt, eller indirekt, till 
del. Nyman underkände den kritik som kom från lärarhåll mot begåv-
ningsklasser och menade att de svagare barnen inte lärde av de begåvade, 
utan tvärtom, de tappade modet av att dag efter dag tvingas läsa och tävla 
med ”överdängare”.163 Nyman ansåg att en av de viktigaste uppgifterna för 
de intelligenta människorna var att kritisera makten och dess utövare. Eli-
ten hade stor betydelse som kulturbevarande och kulturbefrämjande kraft. 
Därför var det viktigt att söka efter de mer framträdande studie- och speci-
albegåvningar, som fanns i våra allmänna skolor. Intelligensmätningar och 
därpå grundade elitklasser sågs som lösningen.164   

                                                      
157 Dahlgren (1940) nr 6.  
158 Dahlgren (1943) nr 3 s 9–10. 
159 Dahlgren (1945) s 86, 123.  
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164 Nyman (1946) s 43, 62, 111; Nyman (1944) s 23. 
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 Professor Rudolf Anderberg upprepade i ett betänkande till skolutred-
ningen sitt tio år gamla budskap. Någon hållbar kritik mot specialklasser 
för särskilt begåvade hade inte blivit framförd. Om differentiering inom 
folkskolan skedde var tidpunkten för övergången till högre skolor av un-
derordnad betydelse. Huvudsaken var att de begåvade fick fullgod under-
visning.165 Hjälpklasser fanns, men de som det verkligen skulle löna sig att 
göra något för, hade lämnats åt sitt öde. Anderberg hävdade att följden 
blev en skola för medelmåttor. Det skulle vara lättare att åstadkomma re-
sultat, att utbilda elever för att inta ledarställning, om begåvningsklasser 
inrättades. Enligt Anderberg vore det en klar fördel om klasserna gjordes 
mindre heterogena.166 
 Men differentiering var omtvistat och det riktades kritik mot sortering-
en av skolbarnen från flera håll, i synnerhet mot svagklasser och klasser 
för särskilt begåvade. Det framkom motstånd mot klasser för de bättre be-
gåvade i dagspressen och kritiska röster mot differentieringen hördes även 
inom lärarnas egna led.167 

Den vederhäftiga kritiken mot externat- (sinnesslö-) och hjälpklasser har i 
Göteborg liksom över allt, där man skaffat sig praktiska erfarenheter av 
dessa klasser, helt tystnat. Diskussionen kring extra- och begåvningsklas-
serna har däremot icke upphört, även om tonen är mer dämpad än förr.168 

Uppdelning efter begåvning gick emot tanken om demokrati menade en 
folkskollärarinna 1944 i en artikel i Svensk Lärartidning. Hon menade att 
begåvningsuppdelningen skulle skapa en ny klasskola, med över och un-
derklass, inte som förr efter sociala eller ekonomiska grunder utan efter 
begåvning: 

Det är ju demokratin vi skulle vara så rädda om, har det sagts. Var blir den 
av, om barnen efter något skolår ska sorteras upp i bättre och sämre barn? 
En sådan uppdelning är minst lika grym och godtycklig (trots all ”test-
ning”) som den forna klasskillnaden efter sociala grunder.”169 

Med stöd i skolutredningen hävdade hon att skolan i första hand skulle 
vara karaktärsdanande, kunskapen kom i andra hand. Skolan borde vara ett 
demokratiskt samhälle i miniatyr och det skulle inte ha någon god inverkan 
på karaktären om vissa valdes ut till elitklasser. En utväg såg hon i att de 
bäst begåvade kunde få börja med främmande språk redan i de lägre klas-
                                                      
165 SOU 1943:19 s 8–9. 
166 Anderberg (1949) s 39–43, se särskilt s 39 och 43.  
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169 Zetterlund (1944) nr 26.  
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serna.170 Behovet av främmande språk och att detta kunde fungera som en 
form av differentiering var också något som lyftes fram i skolutredning-
en.171  
 Ett alternativ till differentierade klasser som förespråkades var mindre 
undervisningsavdelningar. Det var lärarens sak att se till att de begåvade 
inte hämmades och att de mindre begåvade inte kände sig underlägsna.172 
Från medicinskt håll föreslog Urban Hjärne, i ett betänkande till 1940 års 
skolutredning, också mindre klasser. I dessa små klasser skulle läraren ha 
större möjlighet att motverka att de begåvade latade sig och att de mindre 
begåvade pressades allt för hårt. Erfarenheterna från försök med begåv-
ningsklasser och svagklasser ansågs inte uppmuntra till fortsatta försök, 
även om erfarenheterna från Göteborg talade för den typen av uppdelning. 
Även Hjärne framförde argument för en mindre strikt klassindelningen ef-
ter ålder, vilket skulle göra det möjligt för de mer begåvade att gå genom 
skolan snabbare.173 
 Ytterligare risker med begåvningsklasser som påtalades av läkare Tor-
sten Ramer, var att de begåvade skulle få övertygelsen att de var förmer än 
andra och att föräldrarna hängav sig åt okritisk beundran av sina barn. 
Dessutom var många av de överbegåvade inte heller så kroppsligt utveck-
lade, vilket kunde leda till att de pressades för hårt. Det var därför en bättre 
idé att flytta upp de begåvade en klass, men först efter en individuell pröv-
ning.174 Ramer var således skeptisk till att god fysik alltid följde god be-
gåvning.  
 Utifrån det undersökta materialet är det svårt att visa på en tydlig kro-
nologi eller lokalisera specifika ståndpunkter hos särskilda professioner. 
Men ska någon tendens pekas ut så var det framförallt folkskollärarna som 
var tveksamma till begåvningsklasser och en långt driven differentiering. 
Däremot var professorer med anknytning till den psykologiska vetenska-
pen, som Nyman och Anderberg, positiva till begåvningsklasser såväl som 
en tidig och omfattande differentiering.  
 Under 1940-talet blev ett allt starkare argument mot en tidig differentie-
ring, och då i synnerhet begåvningsklasser, att de inte var förenliga med 
demokratin. Den sociala fostran där alla möttes i en och samma klass sågs 
som skolans viktigaste uppgift. Om bara klasserna gjordes tillräckligt små 
skulle det heller inte vara några problem med kunskapsinhämtandet. Under 
1930-talet hade det börjat ske en förskjutning mot miljöförklaringar till in-
dividens förmåga och beteende. Därmed började också intelligensen i stör-

                                                      
170 Zetterlund (1944) nr 26. 
171 SOU 1945:60 s 44–45. 
172 Oskar Dahberg (1937) nr 9, Dahlberg var en av de involverad i försöket vid Oscar Fred-

riks och var, vad det verkar, den ende som var öppet skeptisk till försöket. 
173 SOU 1943:7 s 19–21; Hjärne (1945) s 171–174. 
174 Ramer (1941) s 30–32.         
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re uträckning att betraktas som föränderlig. Det var en linje som drevs av 
Alva Myrdal och 1946 års skolkommission. Skolkommissionen initierade 
fler undersökningar, inte minst var den psykologiska forskningen central. 
Under psykologi- och pedagogikprofessor Johan Elmgrens ledning genom-
fördes lärarenkäter, föräldraintervjuer, kunskaps- och intelligenstester. Be-
tydligt fler intelligensmätningar än vad som ursprungligen var planerat 
kom att genomföras.175 Elmgrens uppgift var främst att undersökta vid vil-
ken ålder som det gick att avgöra om eleverna hade teoretisk eller praktisk 
begåvning. Han menade att den praktisk begåvning visade sig senare än 
den teoretisk och att det därför var lämpligt att vänt med differentiering-
en.176 Skolkommissionens förslag var också att skolan skulle vara en nio-
årig obligatorisk och organisatoriskt sammanhållen skola. Av dessa nio år 
skulle åtta vara gemensamma. I riksdagen togs 1950 ett principbeslut om 
inrättandet av en nioårig enhetsskola.  
 Principbetänkandet är intressant mot bakgrund av statsrådet och chefen 
för ecklesiastikdepartementet, Tage Erlanders, uttalande i mitten av 1940-
talet. Han menade då att skolan borde ha en viss gallring och en viss sor-
tering. Ett gott urval av elever som var lämpliga för högre studier hade, en-
ligt Erlander, framstått som en förutsättning för undervisningsväsendets 
demokratisering.177 Än mer anmärkningsvärt kan Stellan Arvidsons inlägg 
under början av 1940-talet sägas vara. Han hävdade att det inte bara gällde 
att skapa rättvisa, utan ännu viktigare var ett rationellt tillvaratagande av 
existerande intelligens som redan fanns i samhället. Att demokrati var lika 
med en nivellering var en missuppfattning. Det demokratiska programmet 
innebar, enligt Arvidsson, att det var studiebegåvningarna och inga andra 
som skulle till läroverken. Problemet för Arvidsson var hur man effektivt 
skulle rensa läroverken från elever som inte var lämpliga för högre studier, 
och hur de skulle tillföras studiebegåvningar, som nu av ett eller annat skäl 
inte kom dit.178 Erlander, som under en kort inledningsperiod var skol-
kommissionen ordförande, såväl som Arvidsson, som var kommissionens 
sekreterare, skulle ändra sig och ansluta till förslaget om en nioårig enhets-
skola. Deras ändrade ståndpunkter speglar något av den förändrade synen 
på demokrati och vad som var skolans huvudsakliga uppgift.   
 Alva Myrdal, som ingick i skolkommissionen, menade att människan i 
högre grad än vad som tidigare hade ansett var förändringsbar. Intelligens 
spelade visserligen roll, men den gick till viss del att förändra och den följ-
de inte social klass. Även om Alva menade att människan var förändrings-
bar så var detta inom vissa ramar som bestämdes av anlag och begåvning. 
Därmed var det centrala för skolan att ordna goda förutsättningar för alla 
                                                      
175 Psyk-pedagogisk forskning huvudrapport, 1946 års skolkommission FI:29, 30, RA. 
176 SOU 1948:27 s 68. 
177 Erlander 1946 AK protokoll Nr 17 s 6. 
178 Arvidson (1941) s 604, 606. 
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barn. Och att de stannade i skolan ännu längre än tidigare. Differentiering 
skulle enligt skolkommissionen inte ske förrän 15-årsåldern. Det var först 
då som eleverna var mogna att bestämde sin vidare yrkesutbildning. I linje 
med detta hävande också Ungdomsvårdskommittén från 1947 att skolvä-
sendet tidigare utmärktes av en övervärdering av de intellektuella presta-
tionerna och den intellektuella begåvningen i jämförelse med andra livsytt-
ringar och andra sidor av personligheten.179 

Att skapa produktiva medborgare – sammanfattande 
analys 
I detta kapitel har relationen mellan skola, begåvning och arbete diskute-
rats. I början av seklet ansågs det visserligen vara demokratiskt riktigt att 
utbilda var och en efter anlag, men det innebar inte att alla skulle ha rätt till 
valfri utbildning. Som vistats var det de professionella som med olika tek-
niker skulle avgöra i vilka klasser som eleverna hörde hemma. Pedagogi-
ken i de olika klasserna förväntades bidra med att förbättra karaktären hos 
eleverna. Det var en förbättring som syftade till skapa vilja till arbete och 
helst en vilja till rätt arbete. I detta normgivande hade skolan en grund-
läggande roll. Om individens önskemål om utbildning kom i konflikt med 
samhällets intressen, skulle samhällets intressen vara överordnade. Som ett 
sätt att överbrygga den motsättning som kunde uppstå mellan individens 
önskan om utbildning och samhällets, var det en central uppgift för skolan 
att bringa eleverna till insikt om att det rätta var detsamma som att välja 
utbildning och arbete efter de anlag man hade. Att underordna sin vilja un-
der samhällets behov var ett tecken på en god personlighet.  
 Utbildning var kostsamt och under 1920-talet fanns det ingen anledning 
att söka upp alla begåvade eftersom detta förmodades skapa ett överkvali-
ficerat ”lärdomsproletariat” eller ett ”bildat proletariat”. Visserligen ansågs 
intelligensen generellt vara bättre i de högre sociala skikten, men det ut-
trycktes ändå en rädsla för att en ny elit skulle skapas i samhället – en be-
gåvningselit. Skolöverstyrelsen höll fast vid föreställningen om den sociala 
bakgrundens betydelse. Om det blev en överbefolkning inom de lärdes 
bana skulle ju den fattige likväl stå där utan jobb efter avslutad utbildning. 
Den sociala rörligheten skulle därför inte överdrivas, enligt Skolöverstyrel-
sen, och det fanns inget behov av att söka upp begåvade elever på lands-
bygden eller i fattiga miljöer. Att rycka upp barn från dess hemmiljöer 
kunde också leda till att miljö och traditioner gick förlorade. I och med 
skolreformen 1927 blev det enklare för folkskoleelever som ansågs begå-

                                                      
179 SOU 1947:17 s 13. 
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vade nog att läsa vidare vid högre skolformer, men för den fattige var möj-
ligheterna i praktiken få.  
 Sorteringen av skoleleverna skedde framförallt i de större städerna där 
fostran och bildningskrisen sågs som mest omfattande. Att bli placerad i 
hjälp- eller svagklass fick konsekvenser för vilka utbildningsvägar eleven 
kunde välja efter folkskolan. För hjälp- och i svagklasselever var det yr-
kesinriktade ersättnings- och fortsättningsskolor som gällde. Det urbana 
och industrialiserade samhället påstods skapa en bildningskris som förde 
med sig att inte bara familjens fostran behövde kompletteras, utan också 
den fostran som tidigare funnits i arbetslivet. Den oro som under 1800-
talet hade gällt det fria och obundna barnet på gatan kom under 1900-talets 
första hälft att omfatta ungdomarna. Det krävdes en längre tid i skolan och 
som ett resultat av det blev fortsättningsskolan och ersättningsskolan från 
och med 1918 obligatorisk – det vill säga i städerna – för de elever som 
inte läste vidare vid högre skolformer. Den obligatoriska skolan blev också 
längre och 1936 gjordes folkskolan sjuårig. Det sågs också som viktigt att 
följa upp de svagt begåvade eleverna efter den obligatoriska skolans slut.  
 De högre skolformerna skulle vigas åt de elever som betraktades som 
bättre begåvade i folkskolans normalklasser. Att låta elever som kom från 
extra-, B- och svagklasser läsa vidare vid de teoretiska linjerna sågs som 
slöseri med den enskildes tid såväl som med samhällets pengar. Det fanns 
en klar föreställning om att olika begåvningskategorier var lämpade för 
olika samhällsuppgifter. Eftersom intelligensen endast ansågs påverkbar 
inom vissa ramar var det karaktären hos eleverna som skolan framförallt 
borde förändra. Att alla framtida medborgare behövde en djupare politisk 
bildning var således inte detsamma som att alla skulle ha samma bildning.  
Sorteringen av eleverna kan alltså ses mot bakgrund av att olika elever be-
hövde olika former av fostran. De som ansåg ha svårast att få ett fast jobb 
var de efterblivna och dessa borde därför få extra hjälp. De efterblivna 
skulle hindras från att utveckla kriminalitet och andra former av asocialitet, 
socialt missnöje skulle undvikas. Samtidigt skulle de fostras till arbetsvilja 
och ledas till ett lämpligt yrke. De som definierades som mindre begåvade 
i de större städerna fick också hjälp av kurator i kontakten med arbetslivet 
efter avslutade utbildning.  
 Att ha olika sorteringssystem i och efter folkskolan var således ett sätt 
att styra eleverna till olika yrkesbanor. Det är en form av styrning som, 
med Foucaults termer, kan beskrivas som ett sätt att strukturera ett fält av 
möjligheter.180 Den hjälp och frihet, som de svagt begåvade eleverna fick, 
var ofta kopplat till att de höll sig inom vissa givna ramar. Det beskrevs 
som elevens såväl som samhällets bästa. Det är en relation som jag förstår 
som en del i samhällets planering och en del av det socialpolitiska arbetet 

                                                      
180 Foucault (1982) s 221. 
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under uppbyggnaden av den svenska välfärdstaten under sent 1930-talt och 
1940-talet. Den tidiga sortering till hjälp- och svagklasser i folkskolan kan 
också ses som ett sätt att hindra elever från att läsa vidare, vilket betrakta-
des som särskilt angeläget i och med 1927 års skolreform. Men inte heller 
de mindre begåvade eller medelmåttiga eleverna från folkskolan normal-
klasser borde läsa vidare vid högre skolor. Ett förlag var därför att inrätta 
särskilda begåvningsklasser, vilket kunde vara ett sätt att tidigt markera 
vilka elever det var som lämpade sig för högre studier. Begåvningsklasser 
blev dock en marginell företeelse i Sverige, ett förhållande som kan ses i 
relation till den svenska välfärdstaten. 
 Mellankrigstiden i Sverige kännetecknades till stor del av en öppen 
klasskamp. 1920-talet började, liksom decenniet efter, med kris och mass-
arbetslöshet. Med regeringsbildningen 1932 gick det svenska samhället 
från en liberal till en socialdemokratisk styrning. Det skulle bli en period 
på drygt 40 år av regeringsinnehav och inflytande över det politiska livet 
som saknade motstycke i Europa.181 Ett inslag i politiken var den så kalla-
de folkhemspolitiken, vilket innebar en mildring av klassmotsättningarna 
och en inriktning mot samförståndslösningar.182 Blivande statsminister Per 
Albin Hansson menade, i det så kallade folkhemstalet 1928, att alla sociala 
barriärer skull brytas ner i det ideala folkhemmet: 

Hemmets grundval är gemensamheten och samkänslan. Det goda hemmet 
känner icke till några privilegierade eller tillbakasatta, inga kelgrisar och 
inga styvbarn. Där ser icke den ena ner på den andre, där försöker ingen 
skaffa sig fördel på andras bekostnad, den starke trycker icke ned och 
plundrar den svage. I det goda hemmet råder likhet, omtanke, samarbete, 
hjälpsamhet.183  

En sådan syn på nationens medborgare märktes även i skolan. Att fostra 
massan och hjälpa de som behövde extra stöd sågs som önskvärt och för-
enligt med demokratin, att hjälpa fram en begåvad elit på ett särskilt sätt 
var det inte. I folkhemmet betonades solidariteten och det var på kollektiv 
väg som den nya människan skulle skapas. Det kan ses som symptomatiskt 
att ett återkommande argument mot begåvningsklasser var att dessa elever 
skulle känna sig förmer än andra. Så länge det parallella skolsystemet 
kvarstod sågs inte behovet av begåvningsklasser som akut.184   
 Mot slutet av 1940-talet betonades vikten av en längre och bättre ut-
bildning för alla. Det bedömdes finnas en outnyttjad begåvningsresurs 
bland de fattiga. Många studiebegåvade ansågs få avbryta sin utbildning på 

                                                      
181 Qvarsell (1991) s 197.  
182 Broberg & Tydén (1991) s 52.  
183 Hansson 1928 AK protokoll nr 3. 
184 Axelsson (2006) s 118–122. 
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ett allt för tidigt stadium, medan svagare begåvningar kunde fortsätta tack 
vare ekonomiska förutsättningar och goda studiemiljöer i hemmen. Att få 
en bredare rekryteringsbas till ledande poster i samhället sågs nu, till skill-
nad mot 1920-talet, som en god väg att mildra klassmotsättningar och be-
fästa demokratin. Visionen om den nya skolan var nu att den tydligare 
skulle bli en del av och ett redskap för social förändring, snarare än för-
valtning, i samhället. Inget fick stå i vägen för en god begåvning. Under 
1940-talet betraktades staten och individens intresse som oskiljbara – de 
gick inte att separera. Staten och folket framställdes som en gemenskap 
och retoriken var att det inte fanns någon motsättning mellan dessa. Maciej 
Zaremba menar att staten och folken framställdes som en gemenskap. En-
het/enhetlighet blev central för föreställningen om maktens legitimitet, det 
goda samhället och den önskvärde medborgaren. I folkhemmets politiska 
mentalitet kunde samhället betyda både stat och folk.185  
 Efter andra världskriget blev det vanligare att tala om miljöns betydelse 
för fostran av anlagen. Anlagen och intelligens uppfattades inte som lika 
determinerande. Under såväl 1920- och 1940-talet handlade diskussionen 
om differentiering och begåvning väldigt lite om vad begåvning var och 
huruvida det var möjligt att mäta. Det handlar snarare om vilken innebörd 
begreppet demokrati gavs och vad som definierades som samhällets, och 
därmed allas, bästa. 1950 års principbeslut om en nioårig grundskola inne-
bar inte att differentieringsfrågan försvann – bra att den blev en senare frå-
ga. 

 

                                                      
185 Zaremba (1987) s 88; se även Zaremba (1999) s 298; Asplund (1991) s 7. 
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KAPITEL 7 

Att vilja och välja rätt 

I den här avhandlingen har jag velat visa hur frågor om begåvning och in-
telligens blev en viktig del av skolväsendets förändring under det tidiga 
1900-talet. Jag har visat hur uppfattningar om samhällets begåvningsresur-
ser och individers förmågor i olika avseende format 1900-talets samhälls-
liv. Mot den bakgrunden har jag studerat i vilken bemärkelse som sortering 
efter begåvning skiljde sig från tidigare sorteringssystem inom skolväsen-
det. Begåvningsfrågan hade två centrala aspekter: hur god begåvning skul-
le tillvaratas och hur låg begåvning skulle motverkas. I skolan var olika 
professionella – läkare, lärare, skolinspektörer, psykologer med flera – en-
gagerade med att samla kunskap om eleverna och utforma tester som rik-
tade sig mot speciella problem och lösningar. Centralt i studien har varit att 
studera hur skolan socialt organiserades och med vilka tekniker eleverna 
sorterades. Avhandlingen har främst syftat till att granska de sociala och 
institutionella sammanhang i vilka intelligenstesterna kom att uppfattas 
som användbara. Det sätter fokus på det inflytande de professionella via 
förhandlingar, professionalisering och vetenskapligörade fick över skolans 
utformning och därmed över de framtida medborgarna. 
 Jag har hämtat teoretisk inspiration hos Michel Foucault, vilket gett en 
utgångspunkt som betonar sambandet mellan kunskapsbildning och makt. I 
det här fallet handlar det om maktens organisering. Grundläggande för det 
synsättet är frågan vad som gör att ett visst fenomen vid en viss historisk 
period uppmärksammas. Historiskt har ny kunskap om människan och 
hennes beteende fått vetenskaplig status, vilket har fört med sig olika kon-
sekvenser för grupper och individer i samhället. Genom olika gränsdrag-
ningar och uteslutningar – ”åtskiljande praktiker” – i utbildningssystemet 
blir individerna synliga i förhållande till olika institutionella arrangemang 
och konstrueras därmed både som individer och som grupper. Mitt per-
spektiv öppnar för frågor om varför begåvning och intelligens tillskrevs så 
stor betydelse och på vilket sätt denna diskussion skiljer sig från andra åt-
skiljande praktiker med annan grund, men också vilka tekniker som kom 
till användning och hur dessa förhöll sig till andra instrument och system 
för sortering av människor. Perspektivet har varit att makt och vetande är 
det som i en given tid formulerar vad som är att betrakta som ett problem i 
ett samhälle.  
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 Utbildning och skola var viktiga i utvecklingen av begreppsbildningen 
kring medborgarskapets innebörder och en del av identitetsbygget, men 
som jag visat också som ett system för differentiering och styrning. Jag har 
därför lyft fram kunskap om; kategoriseringar av människor och vem som 
bär och formulerar kunskapen såväl som vilka som förmedlar och utveck-
lar de instrument och tekniker som kom till användning i skolans vardag. 
För mig har det således varit centralt att studera vilka kunskaper som for-
mulerades om begåvning och hur denna kunskap användes vid sorteringen 
av skolelever. Föreställningar om begåvning kom till uttryck i ett antal 
grundläggande makt/vetandeprocesser.  
 Först synliggörandet: Synen på begåvning kunde i olika skolsamman-
hang under 1900-talets första hälft definiera såväl det normala som det av-
vikande och sökandet efter begåvning och intelligens användes för att visa 
på önskvärda och inte önskvärda normer. Som normal betraktades den elev 
som kunde följa med i normalklassens arbetstakt och i övrigt kunde anpas-
sa sig till folkskolans moraliska och disciplinära krav. Sedan teknikerna 
och teknologierna: Begåvning synliggjordes med olika instrument och 
kunskaper. Det var kunskaper om begåvning och kunskaper för att mäta 
den, som intelligensmätningar och grupprov, men också andra tekniker 
som genealogier, följesedlar och personakter. Tekniker ändvändes för att 
kartlägga och ge kunskaper om individen, vilket sedan kunde ligga till 
grund för kategoriseringar och gränsdragningar. Vidare de olika kunskaper 
och rationella överväganden som spelade in i processerna: Med hjälp av 
intelligensmätningar och andra tekniker och kunskaper genomfördes insti-
tutionella förändringar i skolan och gränsdragningsproblematiken ledde till 
nya system och nya former av sortering. Det var ett system som gick från 
att dela upp eleverna efter kön, geografi och ekonomisk förutsättningar till 
att dela upp dem efter begåvning. Och till sist frågan om subjektet: Denna 
gränsdragning förde med sig att vissa grupper och individer uppfattades 
som problematiska. Främst var det de efterblivna som uppfattades som be-
kymmersamma i det nya systemet, men också de begåvade problematise-
rades. De kategoriserade eleverna skulle ledas till rätt inriktning och in-
ställning till samhället och till rätt yrke. Det som behövdes var att rätt elev 
placerades i rätt klass. Det relaterar också till de professionella – lärare, 
hjälpskoleföreståndare, psykologer, psykiatriker, överlärare, folkskolein-
spektörer och läkare – som utifrån olika agendor gjorde dessa ställningsta-
ganden om subjekten. 

Synen på begåvning 
Den tidsperiod som avhandlingen omfattar är 1910–1950. Det är skolmil-
jön i de större städerna som Stockholm, Göteborg och Malmö som har stått 
i fokus. Jag har använt mig av är tre olika typer av källmaterial som har 
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bearbetats och analyserats med hjälp av ovanstående frågeställningar. Den 
första delen källmateriel har bestått av arkivmaterial från Stockholms 
stadsarkiv, framförallt från folkskoledirektionens arkiv, och från Göte-
borgs Stads- och regionarkiv, i huvudsak från allmänna folkskolestyrelsen. 
Den andra formen av källmaterial som använts för att analysera den pro-
fessionella diskussionen om differentiering och begåvning har varit olika 
tidskrifter, skriftserier och tidningar. En tredje typ av källmaterial, som rör 
den nationella politiska nivån, är olika statliga offentliga utredningar 
(SOU). Till denna kategori har även fogats olika förarbeten till utredning-
arna och myndigheters rapportserier och tidskrifter.  
 De personer som har varit tongivande i materialet är politiker och 
skolmänniskor som Fritjuv Berg, som var aktiv i kampen för en gemensam 
bottenskala runt sekelskiftet. I Stockholm var under 1910- och 1920-talen 
folkskoleinspektör Karl Nordlund och läkaren Alfhild Tamm centrala figu-
rer i det sorteringsarbete som pågick i folkskolan. På motsvarande sätt var 
folkskoleinspektör Bruno Lundgren och hjälpskoleföreståndare Alfred 
Hässelberg ledande i sorteringsarbetet i Göteborg under 1920-talet, en roll 
som under 1930- och 1940-talen togs över av överlärare Manne Ohlander. 
I Göteborg hade ledningen för folkskolan ett gott samarbete med högsko-
lan. Bland annat med G. A. Jaederholm, som 1919 tillträde tjänsten som 
professor i filosofi och pedagogik och med dennes efterträdare, John 
Elmgren, som från och med 1939 var professor i psykologi och pedagogik. 
Båda var tongivande i begåvningsdiskussionen. Under 1920-talet och 
framåt hördes ofta Rudolf Anderberg – från och med 1932 professor i pe-
dagogik i Uppsala – och Herman Siegvald – från och med 1947 professor i 
psykologi och pedagogik i Lund – i debatten om differentiering och be-
gåvning. Från och med mitten av 1930-talet var de tongivande rösterna in-
flytelserika reformpolitikerna Alva och Gunnar Myrdal och, något senare, 
folkskollärare Siver Hallgren. 
 I den eugeniska rörelse som växte fram mot slutet av 1800-talet var, 
som visades i kapitel två, framsteg och utveckling centralt. Det gällde att 
på ett tidigt stadium uppmärksamma avvikarna. Människor med goda an-
lag skulle hjälpas och de med dåliga anlag skulle hållas under uppsikt. Det 
satte barnen och deras utveckling och mognad i fokus. Om inte barnen 
fostrades och leddes på rätt väg fanns det risk för att dessa skulle stanna i 
utvecklingen och utveckla asocialitet. Det medförde att det var barns intel-
lektuella förmåga snarare än deras fysiska egenskaper som kom att upp-
märksammas. Vad jag främst har velat visa är hur barnens mottaglighet för 
fostran, enligt exempelvis Herbert Spencer, Fridtjuv Berg och Alfhild 
Tamm, stod i relation till den intellektuella förmågan – ju lägre begåvning 
desto svårare att påverka med miljön. När det vetenskapliga och politiska 
intresset allt mer kom att gälla människors inre, deras anlag, förmågor och 
begåvning blev det vikigt att skaffa kunskap om begåvning och kunskap 
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om hur den skulle mätas. Kunskap om begåvning och tekniker för att mäta 
den utvecklades i det internationella vetenskapssamfundet. Engelsmannen 
Francis Galtons teori om att varje nations intelligens fördelades enligt en 
normalkurva, liksom fransmannen Alfred Binets metod för att mäta intelli-
gens fick ett kraftigt genomslag. Begåvning blev på många sätt strukture-
rande för hur skolan skulle ordnas och förde med sig nya kategoriseringar 
av eleverna. Dessa kunskaper kom som jag har visat via Alfhild Tamm och 
G. A. Jaederholm till Sverige under 1910-talet. Meningarna om hur skolan 
utifrån dessa kunskaper, främst med hänsyn till normalkurvan, bäst skulle 
organiseras gick dock isär. Hur skulle man förhålla sig till kraven att hjälpa 
de mindre begåvade barnen samtidigt som de gott begåvade fick en utbild-
ning där deras förmågor utvecklades på ett optimalt sätt? 
 Som visades i kapitel tre, hävdade Fridtjuv Berg mot slutet av 1800-
talet att ett samhälle som genom ståndsuppfostran håller oförmågorna 
inom de styrande klasserna uppe och förmågorna nere bland de styrda är 
dömt till söndring och upplösning. Samtidigt som skolan under början av 
1900-talet gick mot ett mer enhetligt system i organisatorisk mening ökade 
avskiljningen med syftning på begåvning genom att nya typer av klasser 
infördes i de större städerna. I den processen fungerade begåvning som 
motiv för en särskiljande praktik. I Stockholm inrättades de första hjälp-
klasserna 1905 och året efter i Göteborg. Under 1920-talet inrättades i flera 
städer olika typer av svagklasser. De som inte kunde tillgodogöra sig un-
dervisningen i folkskolans normalklasser avskiljdes för att möjliggöra ut-
vecklingen av mera begåvningshomogena klasser, vilket i sin tur skulle 
skapa bättre förutsättningar för lärandet.  
 Under seklets inledande decennier var diskussionen om skolan som 
gemensam eller åtskild en brännande fråga. Debatten visar på skilda sätt 
att se på begåvning och vad man skulle ha de begåvade till. En viktig fråga 
var vilken ambition som skulle vara överordnad för skolan – den sociala 
fostran eller kunskapsförmedlingen. De som motsatte sig differentieringen, 
som exempelvis Fridtjuv Berg och flera folkskollärare, hade som regel 
inget att invända mot hjälpklasser men var emot övrig differentiering. De 
menade att syftet med en gemensam skola, det vill säga en demokratisk 
fostran, gick förlorad om eleverna delades upp i olika klasser efter begåv-
ning. Vidare menade de att folkskolan riskerade att delas upp i ett A- och 
ett B-lag, en uppdelning som i allt väsentligt riskerade att ske på ekono-
miska grunder. En höjning av nationens begåvning på bred front där 
många kunde få en god utbildning var målet. Förespråkare för en långt dri-
ven differentiering som G. A. Jaederholm och Rudolf Anderberg hävdade 
däremot att samhället inte hade råd med att vänta med en tidig differentie-
ring. De menade att alla elever vann på en uppdelning och att utbildning 
efter anlag och begåvning var sant demokratisk. De menade att det var en 
elit som skulle leda nationen till välstånd.  
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 I kapitel fyra framgår det att det var få som uttryckte några tvivel om att 
det fanns skillnader i begåvning eller att det var nödvändigt att avskilja 
vissa elever till specialklasser. Hur gränserna skulle dras mellan olika be-
gåvningskategorier var emellertid allt annat än klart. Många gånger var det 
oklart om eleverna avskildes på grund av bristande begåvning eller av 
andra orsaker. Jag har i kapitlet visat på den omfattande gränsdragnings-
problematiken och hur nya striktare begåvningskategorier formulerads av 
läkare och psykiatriker under 1910- och 1920-talen. De kategorier som an-
vändes för att beskriva eleverna var idiot, imbecill, debil, lätt efterbliven, 
normal och övernormal. Målet med sorteringen av eleverna var att homo-
genisera klasserna på ett sådant sätt att alla elever fick den form av utbild-
ning som de ansågs klara av. Idioten och den imbecille borde helt avskiljas 
från folkskolan. De debila och de lätt efterblivna, borde dock finnas kvar 
inom ramen för folkskolan, men separeras från normalklasserna till hjälp- 
och svagklasser.   
 Avskiljning av de sinnesslöa var inte enkel och föräldrarna vägrade 
många gånger att skicka iväg sina barn till anvisade anstalter. Denna väg-
ran var något som ledde till klagomål från fler olika professionella under 
hela den undersökta perioden. Inte heller avskiljning till hjälp- och svag-
klasser skedde utan ett visst motstånd. Det fanns lärare som protesterade, 
en del öppet, andra genom att inte anmäla elever till dessa klasser som de 
borde. En del föräldrar och elever protesterade och menade att det var 
stigmatiserande att hamna i hjälp- eller svagklass. Men föräldrarnas och 
allmänhetens åsikt kunde inte, som folkskoleinspektör Bruno Lundgren i 
Göteborg utryckte saken i början av 1920-talet, tillmätas någon betydelse. 
Det var framförallt svagklasserna som väckte starka känslor. Fridtjuv Berg 
kallade i början av 1900-talet dessa klasser för fattigklasser och överlärare 
Matilda Holmberg hävdade i början av 1930-talet att klasserna var socialt 
orättvisa.  
 Protester mot differentieringen möttes med utvecklingen av olika tekni-
ker och instrument som kunde användas vid sorteringen för att beskriva 
och definiera begåvning. Det effektivaste sättet att avgöra var en elev hör-
de hemma var intelligenstesten. Intelligenstestet användes för första gång-
en 1910 av Alfhild Tamm i Stockholm för att avskilja elever till hjälpklass. 
I Göteborg användes testet första gången 1926. Andra tekniker som etable-
rades för att beskriva eleverna var genealogier, fysiska mätningar, anmäl-
ningar, följesedlar, personakter och grupprov. De olika teknikerna gav an-
ledning till upprepade observationer, vilket i sin tur genererade ny kunskap 
om dem som iakttogs. Ett argument för att använda teknikerna var att de 
skulle motverka lärarnas ovilja att anmäla barnen och de lojalitetsband 
som stundom utmärkte relationen mellan lärare och föräldrar. Det fanns en 
vaghet i de olika teknikerna som användes, vilket gjorde dem flexibla och 
möjliga att kombinera med varandra. Bland de professionella, som till ex-
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empel psykologer, läkare och inspektörer, rådde sinsemellan konsensus om 
denna vaghet och de flesta var ense om att en teknik som exempelvis intel-
ligenstesten inte ensamt fick avgöra en placering. Gentemot föräldrarna 
och eleverna syntes däremot inget av denna nyanserade hållning – tvärtom. 
Siffror från intelligensmätningar kunde, enligt Herman Siegvald i slutet på 
1920-talet, få motsträviga föräldrar att foga sig. 
 Kategoriseringen av olika grupper och individer bör förstås som ett ut-
tryck för maktutövning. Inte sällan har samhällsinstitutionernas kategorise-
ring riktat sig mot det eller de som uppfattas som ett problem. Jag har visat 
hur många barn började uppfattas som problematiska i relation till skolans 
institutionella och sociala förändringar. Det var ett problem som under in-
ledning av seklet började att beskrivas i relation till begåvning och det var i 
första hand de efterblivna barnen som skulle avskiljas och befinna sig un-
der särskild uppsikt. Det var barn som ofta ansågs få en bristande fostran i 
hemmet och på grund av sin svagare begåvning därför riskerade att hamna 
snett i samhället. Det innebar också en föreställning om att olika elever be-
hövde olika former av fostran och kunskaper för att reda sig i livet, vilket 
de olika klasserna skulle bidra med. 
 Tidigare forskning har pekat på statens ökade inflytande över skolan 
under början av 1900-talet. Så var fallet på en övergripande nivå, men det 
var inget, vilket avhandlingen har visat, som präglade skolans sorterings-
arbete på den lokala nivån. I sammanhanget är det motiverat att tala om en 
social ingenjörkonst underifrån. Därmed har vi sett att skolans utformning 
bestämdes mindre som följd av politiska beslut på nationell nivå och mer 
som följd av olika lokala politiska beslut. Inte sällan var det beslut som 
skedde i samförstånd med professionella som läkare och folkskoleinspek-
törer på väg att göra sig till experter. Ibland var det beslut grundade på 
uppdelningar som redan prövades i praktiken. I den skola som tog form 
under den tidigare delen av 1900-talet kom nya kulturella normer att vara 
avgörande för avskiljning av vissa elever. De elever som avskiljdes var de 
som inte kunde leva upp till skolans normer främst intellektuella, men ock-
så fysiska, moraliska och disciplinära normer.  
 Skolan förstås här som en åtskiljande praktik. De processer som var 
utmärkande i detta sorteringsarbete kan, med Michel Foucaults terminolo-
gi, beskrivas som en disciplinär maktutövning där examinationen kombi-
nerar hierarkisering och normalisering. Det väsentligt i denna form av 
maktutövning är att den sociala normen snarare än lagregleringen är cen-
tral. Examinationen fick sin särskilda karaktär i skolan där experterna allt 
mer kom att prägla bedömningen av eleverna och skolans sociala organise-
ring. Den synliggjorde, som avhandlingen har visat, elever som uppfatta-
des som problematiska och genererade personakter där elever beskrevs och 
karaktäriserades. I personakten kunde uppgifter om uppväxten noteras, 
vilket i sin tur kunde bli användbar i en framtid när exempelvis ett passan-
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de yrke skulle pekas ut eller för att avgöra ansvarsfrågan vid kriminalitet. 
Avskiljningen synliggjorde vissa grupper, men också en syn på vad begåv-
ning är och när den inte finns. Till de olika begåvningskategorierna länka-
des olika egenskaper. Till de mindre begåvade knöts oönskade beteenden 
och till de normalt och bättre begåvades länkades egenskaper som var 
önskvärda. Så tydliggjordes de normer som borde eftersträvas. Att det var 
normen och experten och inte lagstiftningen som formade skolans sociala 
organisering understryks av det faktum att det dröjde ett antal decennier av 
diskussioner innan de sinnesslöas avskiljning från folkskolan reglerades, i 
lagen om de sinnesslöas skolplikt 1944. Hjälp-, svag- och begåvningsklas-
ser kom däremot aldrig att bli reglerade i lag på nationell nivå, utan det var 
upp till de lokala skolledningarna i exempelvis Stockholm och Göteborg 
att ordna denna sortering.  
 De tekniker som nämndes ovan var inte nödvändigtvis kopplade till en 
särskild profession, utan kunde genomföras av vem som helst för att sedan 
tolkas av en expert. Det exemplifierar ett system som inte är beroende av 
en särskild person eller profession. På så sätt var teknikerna opersonliga 
och det var oklart vems ansvar avskiljningen egentligen var. Olika profes-
sioner hade olika syn på begåvning och olika motiv att förespråka eller 
motsäga differentieringen. Med detta resonemang vill jag visa på den loka-
la mångfald som fanns kring differentieringsfrågan. Här fanns olika lös-
ningar, bestämd av olika professionella med hjälp av olika tekniker. Det 
gör det svårt att peka ut bestämda tendenser och kronologiska förlopp. Dif-
ferentieringsarbetet utmärktes snarare av en rad förskjutningar och över-
lappningar och bettecknande för flera av dessa processer var att ingen rik-
tigt kontrollerade dem. Eller, om man så vill, makten var inte lokaliserbar.  
 Givet att kategoriseringar riktar sig mot dem som sågs som problema-
tiska i samhället finns det därför skäl att vidare precisera vad som uppfat-
tades som problematiskt med de eleverna i de olika begåvningskategorier-
na. Jag har pekat på att sortering efter begåvning blev själva grundstenen i 
kategoriseringen av eleverna i de större städerna under 1920-talet och 
framöver, men som vi såg var sorteringen inte oproblematisk i förhållande 
till skolans indelning. Det rådde delade meningar och det existerade kon-
flikter mellan olika professionella, men också mellan professionella och 
föräldrar. Begåvningsdifferentieringen byggde samtidigt på att den var ett 
uttryck för en vetenskaplig grund och därmed kanske till och med var neu-
tral och objektiv i förhållande till andra sorteringssystem.  
 I kapitel fem diskuterades begåvningsdifferentieringen i relation till ti-
digare sorteringssystem, vilka byggde på skillnader mellan stad och land, 
genus och social klass, som av samtidens radikaler uppfattades som socialt 
orättfärdiga. Begåvningsdifferentieringen har också behandlats i ljuset av 
diskussionen kring arv och miljö och i vilket förhållande detta stod i till 
kriminalitet och lösdriveri. Det var arvets betydelse som betonades i början 
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av den undersökta perioden och miljön i den senare delen, men det uteslöt 
inte att båda förklaringarna kunde åberopas och överlappa varandra. Inte 
sällan ansågs de svagt begåvade barnen var dubbelt belastade i form av då-
liga arvsanlag i kombination med undermålig uppväxtmiljö. Intelligens 
blev det begrepp som ersatte tidigare uppdelningar, åtminstone i retoriken. 
Flera variabler som ansågs korrelera med intelligens diskuterades av olika 
professionella. Jag har i första hand pekat på betydelsen av den sociala 
bakgrunden som enligt flera skribenter korrelerade med intelligens. Gene-
rellt kunde man enligt experter som G. A. Jaederholm, Rudolf Anderberg 
och Manne Ohlander förvänta sig att finna de bäst begåvade i de högre so-
ciala skikten och de sämst begåvade i de lägre. Det fanns visserligen un-
dantag, men dessa var få, åtminstone fram till och med 1940-talet. Också 
den sociala bakgrunden kunde användas på ett flexibelt sätt. Alldeles oav-
sett om de undermåliga hemmen var ett resultat av bristande intelligens, 
eller – omvänt – att den bristande intelligensen var ett resultat av undermå-
liga hem krävdes åtgärder. Särskilt eftersom låg intelligens också förmo-
dades korrelera med kriminalitet och lösdriveri. 
 En grundläggande förklaring till att en del individer utvecklade asocia-
litet var att låg begåvning gjorde det svårare att inordna sig i samhället. 
Detta blev tydligt under början av 1940-talet i samband med diskussion om 
de så kallade tattarna. Det fanns flera sätt att förklara varför tattarna inte 
gick att inordna i samhället, jag har särskilt lyft fram den påstådda bristen 
på begåvning. Vissa, som överlärare Manne Ohlander i Göteborg, betona-
de den ärftliga aspekten medan andra, som sysslomannen Tor Jacobsson i 
Jönköping, betonade miljöns betydelse, intelligens kunde vara en del av 
båda. Tattarnas livsstil, inte minst rörligheten, fick inte plats i föreställ-
ningen om det goda samhället utan borde bekämpas. Uppfostringsåtgärder 
mot barnen hade, som underströks i flera statliga utredningar från och med 
1920-talet, större chans att ha framgång än tvångsåtgärder mot vuxna. Ge-
nom barnen skulle familjerna nås, vilket på sikt kunde ändra asociala indi-
viders livsstil och inställning till samhället och inarbeta dem i samhälls-
ordningen. Detta skulle i första hand ske genom en regelbunden skolgång, 
i andra hand genom omhändertagande. Vad gällde tattarna var det skol-
gången som ofta kom i konflikt med deras livsstil och inte sällan fanns det 
en spänning mellan föräldrarnas och statens intresse. Det knöts en rad ve-
tenskaper som på olika sätt skulle hjälpa till att kartlägga tattarna. Samlan-
det av kunskap om tattarna kulminerade under den första halvan av 1940-
talet. Vad tattare var för något och hur de skulle kategoriseras blev dock 
aldrig entydigt definierat. Trots det sågs de som kostsamma avvikare och 
därmed ett hot mot välfärdstaten. Detta gällde inte enbart tattarna, utan alla 
lågt begåvade befann sig i ett slags riskzon.  
 De grupper och individer som inte ville anpassa sig till det som be-
skrevs som samhället bästa, det vill säga fast bostad, fast jobb och regel-
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bunden skolgång, tillskevs ofta låg intelligens och förknippades med social 
problematik. Intelligensmätningar kan ses som ett alternativ till tidigare 
kategoriseringar. Om någon hade låg IQ var det inte så viktigt vilken kate-
gori denne tillhörde. Graden av intelligens ersatte tidigare uppdelning, men 
hade samma mönster. Intelligensmätningarna förmodades göra vissa osyn-
liga skillnader synliga och då spelade det ingen roll om personen var tatta-
re, zigenare, lösdrivare, kriminell, osedlig, arbetsovillig, alkoholist eller 
bara fattig. Låg begåvning kunde vara skäl nog för olika myndigheter som 
skola, fattigvård eller sinnesslövård att intervenera om de fann att det nöd-
vändigt. Desto snabbare det kunde göras – i bemärkelsen tidiga barnaår – 
desto bättre. Här hade skolan två viktiga uppgifter att fylla: genom intelli-
gensmätningar kunde särskilt de mindre begåvade bli upptäckta i tid och 
skolan fostra dem på ett riktigt sätt. Skolan, särskilt hjälpklasserna, skapa-
des som verktyg för att förebygga det asociala. Så samverkade skolpolitik 
med socialpolitik. 
 I kapitlet sex behandlades relationen mellan individ och samhälle. Mer 
specifikt handlade det om hur folkskolan förväntades vägleda eleverna till 
rätt utbildning och rätt yrke efter begåvning. I början av seklet var det vis-
serligen demokratiskt riktiga att utbilda var och en efter anlag, men det in-
nebar inte att alla skulle ha rätt till valfri utbildning. Samhällets intressen 
skulle vara överordnade individens. Samhällsnyttan skulle vara vägledan-
de. Som ett sätt att överbrygga den motsättning som kunde uppstå mellan 
individens önskan om utbildning och samhällets intressen var det en cen-
tral uppgift för skolan att leda eleverna till insikt att välja vägar efter anlag. 
Individens framtida utsikter i förhållande till samhällets utveckling uppfat-
tades i relation till speciella medborgerliga roller som begåvningssärarter-
na förväntades uppfylla. Olika begåvningskategorier ansågs vara lämpade 
för olika samhällsuppgifter. 
 Det urbana och industrialiserade samhället påstods skapa en bildnings-
kris som förde inte bara med sig att familjens fostran behövdes komplette-
ras, utan även den fostran som tidigare funnits i arbetslivet. Alla elever 
borde stanna en längre tid i skolan. Folkskolan fick från och med 1920-
talet en allt viktigare funktion i vägledning och yrkesutbildning av elever-
na. Det gällde för skolan att väcka insikt hos eleven att vilja rätt efter för-
måga och den yrkesförberedande sidan som fanns i hjälp- och svagklasser-
na var påtaglig. Krav på en längre tid i skolan resulterade i yrkesinriktade 
fortsättnings- och ersättningsskolor, som från och med 1918 gjordes obli-
gatorisk i städerna för de elever som inte läste vidare vid högre skolformer. 
Utbildning sågs som en kostsam historia och under 1920-talet fanns det 
ingen anledning att söka upp alla begåvade eftersom detta förmodades 
skapa ett överkvalificerat ”lärdomsproletariat”. För de individer som an-
sågs begåvade nog skulle inga formella hinder finnas för att läsa vidare, 
vilket skolreformen från 1927 vittnar om, men för den fattige var möjlig-
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heterna i praktiken få. Skolöverstyrelsen höll fast vid föreställningen om 
den sociala bakgrundens betydelse och menade att den sociala rörligheten 
inte skulle överdrivas. Det uttrycktes en rädsla för att en ny elit skulle ska-
pas i samhället – en begåvningselit. Den tidiga sortering till hjälp- och 
svagklasser i folkskolan kan också ses som ett sätt att hindra elever att läsa 
vidare. Men inte heller de mindre begåvade eller medelmåttiga eleverna 
från folkskolans normalklasser borde läsa vidare vid högre skolor.  
 Moderniseringen av samhället krävde en modernisering av individen 
och då behövdes nya tekniker för styrning. Det fanns en rädsla för att de 
svagt begåvade skulle utveckla asocialitet, kriminalitet och en samhällsfi-
entlig inställning om de inte fick en rätt anpassad utbildning. Pedagogiken 
i de olika klasserna förväntades bidra med att förbättra karaktären hos ele-
verna. Den förebyggande sidan av hjälp- och svagklasserna innebar även 
att det sågs som viktigt att följa upp dessa elever efter avslutad skolgång. 
Skolan skulle fungera stöttande och produktivt, i de större städerna innebar 
det att hjälpklasseleverna under 1940-talet fick extra hjälp av kuratorer att 
skaffa arbete. Men det uttalades även en oro för att de gott begåvade ele-
verna skulle spåra ur om de inte fick en rätt utbildning med tillräckligt 
höga krav. Experter som Jaederholm och Anderberg förespråkade under 
1920-talet att man skulle vinnlägga sig om att ta vara på de goda begåv-
ningarna och att ge dessa en utbildning som var anpassad efter deras för-
måga. Att hjälpa de bättre begåvade och förädla deras intelligens var något 
som på sikt skulle komma hela samhället till del. Ett förslag var därför att 
inrätta särskilda begåvningsklasser, vilket kunde vara ett sätt att tidigt 
markera vilka elever som var lämpade för högre studier. I praktiken blev 
dock begåvningsklasser en sällsynt företeelse i Sverige. Behovet sågs inte 
som akut så länge det parallella skolsystemet kvarstod.  
 Men det var vikigt hur övergången från folkskolan till dessa skolformer 
praktiskt skulle lösas och att fastställa vilka som var lämpliga för högre 
och mer teorietiskt inriktade skolformer. Mot slutet av 1930-talet diskute-
rade bland andra Frits Wigforss om intagningarna till de högre skolorna 
skulle grunda sig på inträdesprövningar, betyg, läraromdömen eller intelli-
gensmätningar. Det var slöseri med tid för den enskilde och slöseri med 
pengar för staten att låta svagt begåvade elever läsa vidare vid högre skol-
former. Intelligensen var endast påverkbar inom vissa ramar. Att alla fram-
tida medborgare behövde en djupare politisk bildning var således inte det-
samma som att alla skulle ha samma bildning.    
 I 1946 års skolkommission betonades vikten av en längre och bättre ut-
bildning för alla. Att få en bredare rekryteringsbas till ledande poster i 
samhället sågs nu, till skillnad mot 1920-talet, som en god väg att mildra 
klassmotsättningar och befästa demokratin. Visionen om den nya skolan 
som till exempel Alva Myrdal drev var att den skulle bli ett redskap för so-
cial förändring i samhället. Inget fick stå i vägen för en god begåvning. Ef-
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ter andra världskriget uppfattades inte längre arvet som alltigenom deter-
minerande, utan det blev vanligare att tala om miljöns betydelse för fostran 
och intelligens. Under såväl 1920- som 1940-talet handlade diskussionen 
om differentiering och begåvning väldigt lite om vad begåvning var och 
huruvida det var möjligt att mäta. Det handlade snarare om vilken inne-
börd begreppet demokrati skulle ges och vad som definierades som sam-
hällets – och därmed allas – bästa.   
 Huvudpoängen för mig har varit att visa på den betydelse som begåv-
ning fick för skolans sociala organisering under 1900-talets första hälft. I 
ett demokratiskt samhälle som byggde på meritokratiska ideal var det svårt 
att motivera en skola som var uppdelad efter social klass, kön och geogra-
fi. I det sammanhanget fungerade begåvning överbryggande. Det centrala 
var alltså hur begåvning definierades och vad den skulle användas till för 
individen och för samhället. Förståelsen av begåvning kom dock inte upp-
ifrån, utan bars av många aktörer och kunskaper. Jag menar att begåvning 
också kunde fungera som ett sätt att forma och styra de framtida medbor-
garna i önskvärd riktning. Vad jag har velat visa i min avhandlig är hur 
medborgarna förmåddes att göra rätta utbildningsval, det vill säga val som 
var förenliga med samhällets bästa, och hur man behandlade dem som inte 
förmådde detta. Skolan producerade medborgare som visste att begripa 
sina rättigheter, men kanske främst sina skyldigheter. Låt mig därför skifta 
perspektiv och utveckla diskussionen om begåvning i relation till välfärds-
staten. 

Begåvning och medborgarskap 
Demokratin och den framväxande välfärdsstaten under den tidigare halvan 
av 1900-talet krävde nya sätt att styra medborgarna. Inte sällan skedde det 
i namn av begåvning. Demokratin och den personliga frihetens ideal byg-
ger på två förutsättningar. Det ena är att genomsnittsmedborgaren kan bil-
da sig en egen mening om frågor som berör hans personliga, intressen inte 
bara för ögonblicket utan också på längre sikt. Det andra är att medborga-
ren kan överblicka följderna av sina handlingar och åtagande, att denne 
kan ta fullt ansvar för hur han eller hon nyttjar sin lagliga fri- och rättighe-
ter.1 Symptomatisk nog definierades intelligens som förmågan att anpassa 
sig till kringliggande omständigheter. Herbert Spencers definition av onds-
ka var att inte kunna anpassa sig, Alfred Binet och Alfhild Tamm menade 
att god intelligens var lika med att kunna anpassa sig och hos Myrdalarna 
var anpassning till samhället centralt. Den lågt begåvade, ofta ärftligt be-
lastad, förmodades ha särskilt svårt att anpassa sig och var i liten mån på-
verkbar av miljön. Medborgare är alltså inte något man föds till, det är nå-

                                                      
1 Wright (2000) s 83.  
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got man görs till, och begåvning blir en viktig aspekt av att vara medbor-
gare, något man delvis kan påverka via gränsdragning, avskiljning och dif-
ferentiering.2 
 Som påpekades i den internationella forskningen i inledningskapitlet 
var det ingen slump att efterblivenhet uppmärksammades som ett problem 
under början av 1900-talet. Mental efterblivenhet blev till en biologisk 
gränslinje mellan de goda och ansvarsfulla medborgarna och de socialt, 
moraliskt och intellektuellt inkompetenta. I och med att olika tester sågs 
som vetenskapligt legitimerade kunde gränsdragningen mellan medbor-
garna accepteras i ett demokratiskt samhälle. Jag har velat visa hur sociala 
problem länkades till bristande begåvning och hur detta kan förstås som en 
form av styrning. Det innebar inte att alla svagt begåvade betraktades som 
asociala eller kriminella, men att risken för dessa var större. Problemen låg 
framförallt i en tänkt framtid och måste förhindras genom riktig utbildning 
och fostran. Givet perspektivet att makt producerar sanningar som problem 
innebär det att kategoriseringar av skolelever inte kan ses som neutrala. 
Foucault menar att makt är som mest produktiv när dess effekter inte di-
rekt framträder för de berörda som just makteffekter.3 Makten ska dock 
inte i första hand ses som ”negativ”, bestraffande eller hindrande, utan 
”positiv”, skapande, producerande och uppmuntrande.4 Det finns därför 
skäl att diskutera den profylaktiska socialpolitiken i det tidiga välfärsstats-
bygget under 1930- och 1940-talen. 
 Staten gavs en ny roll i relation till välfärden under början av 1900-
talet. Två aspekter brukar anföras för att precisera vad välfärdsstaten var 
för något. Dels att samhällets alla medborgare var tillförsäkrade vissa 
grundläggande rättigheter och sociala trygghet, dels att det var staten som 
ytterst stod som garant för denna trygghet. Välfärdstaten innebar att staten 
i allt högre grad tog över socialpolitiken.5 För Sveriges del bör begreppet 
välfärdsstat reserveras för tiden efter andra världskriget. Många tankar som 
skulle ligga till grund för den socialdemokratiska socialpolitiken formule-
rades emellertid av blivande socialminister Gustav Möller i samband med 
riksdagsvalet 1928. Under 1930-talet använde de svenska socialdemokra-
terna mer allmänna begrepp som ”välfärdspolitik” eller ”folkhemspolitik” 
                                                      
2 Cruikshank (1999) s 3. 
3 Foucault (1993) s 219; Foucault (1988e) s 118; Beronius (1986) s 41. 
4 Foucault (1980c) s 119; Deleuze (1990) s 110–111; Olsson (1997) s 40; Maktens produk-

tiva aspekt är en ofta missförstådd del av Foucault syn på makt, se t ex Nilsson (2000) s 
190–191, 201–205; Hunter (1996) s 144. 

5 Välfärdsstaten och välfärdspolitik kan hållas isär från begrepp som socialpolitik eller fat-
tigvård. Det senare är något som förkommit under århundraden, medan det tidigare, 
välfärdsstaten, var en specifik samhällsform som växte fram i vissa länder under 1900-
talet, Tydén (2002) s 76–79. I något förenklade ordalag kan den skandinaviska välfärd-
statens utmärkande drag beskrivas som universell och generell med ett betydande stat-
ligt ansvar, Esping-Andersen (1990) s 26–29.  
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när de beskrev sina strävanden och syftade då på en politik för det allmän-
nas bästa. Tidigare, inom filantropin, hade det funnits en pedagogisk tanke 
i hjälpverksamheten, det vill säga att den skulle vara fostrande och föränd-
ra människor. Filantropins dubbla ansikten, hjälp och kontroll, fick en fort-
sättning i välfärdsstaten. Det nya med den statliga fattigvården var att den 
skulle verka förebyggande, vara rättighetsbaserad och lika för alla.6 Hjäl-
pen var emellertid inte till för vem som helst. Den gode medborgaren skul-
le ge något tillbaka till samhället.7 Med socialpolitikens hjälp sorterade 
man ut de skötsamma som skulle få ta del av välfärden från dem som inte 
borde få hjälp. Det var inte alla människor som blev fullvärdiga samhälls-
medborgare och medborgarskapet kom att kopplas till begåvning. Vissa 
individer föll utanför ramarna.8  
 Systemet innebar samtidigt en ökad individualisering eftersom det för-
utsatte autonoma individer som kunde fungera i samhället. Det ”nya” 
medborgarskapet som infördes i början av 1900-talet skulle bygga på prin-
cipen om människors lika värde och rättigheter. Hur detta såg ut i prakti-
ken var dock en annan sak. Demokrati, i en modern politisk mening, rym-
mer en rad principer som kan komma i konflikt med varandra. Statens rela-
tion till sina medborgare brukar beskrivas med två i grunden oförenliga 
principer. Den ena är autonomprincipen och den andra den kommunitära 
principen. Autonomprincipen innebär i korthet att låta medborgarna full-
följa sina livsprojekt som de själva önskar. Den kommunitära principen in-
nebär att individen inte helt fritt kan välja vilka mål som denne ska sträva 
efter. Lite tillspetsat kan man säga att staten vägleder till det goda livet för 
varje medborgare. Det bör noteras att ingen välfärdsstat är helt och hållet 
inriktad på det ena eller andra, utan på både och. Det är däremot fullt möj-
ligt att säga att tyngdpunkten ligger på någon av principerna. Vad gäller 
den tidiga socialpolitiska staten var dess ideal kommunitärt.9   
 Detta kan utvecklas med hjälp av Isaiah Berlin som pekar på två olika 
sorters frihet: positiv och negativ. I mycket grova drag kan den negativa 
friheten sägas vara frihet från något, individen är autonom och ingen män-
niska eller grupp kan lägga sig i dennes förehavanden. Den positiva frihe-
ten däremot är en frihet till något. Berlin menar att det ibland finns ett ma-
nipulativt drag hos dem som förespråkar en positiv frihet. Eftersom männi-
skan inte alltid inser sitt eget bästa är det inget fel med att socialreforma-
torn styr dem mot de mål som de inte själva inser att de bör sträva efter. 
Med andra ord, experten väcker ditt förnuft så att du vet ditt eget bästa och 

                                                      
6 Qvarsell (1991) s 202–203; Qvarsell (1993b) s 224–225, 234; Qvarsell (1995) s 23, 37. 
7 Se t ex Hirdman (1990) s 126; Zaremba (1999) s 33; Sigurdson (2000) s 210. 
8 Se t ex Svenson (1993) s 30; Qvarsell (1995) s 40; Berge (1998) s 619–623; Tydén (2002) 

s 77, 126, 202–204; Jfr Storbritannien, Thomson (1998) s 304. 
9 Berge (1995) s 118–120, 122; För en vidare diskussion om välfärdsstaten, se Tydén 

(2002) s 73–83. 
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kan göra de rätta valen.10 Det var den positiva friheten som dominerade i 
svensk politik under bygget av välfärdsstaten. Regeringen blev runt sekel-
skiftet allt starkare och en av dess viktigaste uppgifter var att skapa insikt 
om solidaritet hos alla medborgare. Staten agerade i namn av social solida-
ritet och utvecklade sin sociala lagstiftning för att motivera sin ekonomiska 
intervention. I detta arbete var institutioner i statlig regi omistliga, de var 
reformpolitikens stabila grund.11  
 Under den tidigare delen av den undersökta perioden, det vill säga 
1920-talet, var det samhällets intresse som skulle stå i första rummet. I 
samband med uppbyggnaden av välfärdstaten under 1940-talet var argu-
mentet detsamma, men retoriken var att det inte fanns någon motsättning 
mellan stat och invid. Det retoriska greppet från staten var att låta som om 
vi, hela samhället, var en spontan altruistisk gemenskap som arbetade för 
allas bästa. Denna ”gemenskap” var överordnad individen. Detta måste 
dock accepteras och för vissa grupper var den inte frågan om att ta del av 
välfärdstatens hjälp, utan snarare att drabbas av dess fostrande ambitioner. 
 Vi har blivit ledda till att känna igen oss själva som samhället, som en 
del av en social enhet, som en del av nationen eller staten. Den logik eller 
rationalitet som träder fram i samband med välfärdsstaten var att staten 
hänvisade till sin egen natur och till sin egen rationalitet.12 Eller, om man 
så vill, en rationalitet som påstås gynna allas bästa. För att bli en fullvärdig 
medborgare måste vissa rationaliteter accepteras. Bristen på anpassning 
efter samhällets krav sågs som farlig. Till vilken grad människan var 
formbar avgjordes av begåvningen. Intelligensmätningen var en teknik att 
avgöra individens formbarhet. I den här avhandlingen har detta syftat på 
utbildning och vem som skulle få möjlighet att utbilda sig. Samhället skul-
le inte betala för onödig utbildning och individen slapp förödmjukelsen att 
bli utkuggad från en utbildning som denne inte klarade av. Så kunde sam-
hällsintresset förenas med föreställningar om individens bästa. Intelli-
gensmätningarna och andra tekniker kan ses i ljuset av en tidig form av so-
cial ingenjörkonst. När samhället allt mer skulle ordnas på ett rationellt 
och vetenskapligt sätt var detta användbara tekniker. 
 Göran B. Nilsson menar att det som varit gemensamt för de sociala in-
genjörerna, inte minst representerade av makarna Myrdal, var att de utgick 
från en politiks accepterade, gemensamma värden som skulle omsättas i 
praktiken. Hur detta gick till spelade mindre roll, det var en fråga om tek-
nik. Den logik som präglade den sociala ingenjörkonsten var antagandet att 
folket behövde upplysas eller ledas av olika experter. Vetenskapen var det 
som skulle ordna samhället på bästa tänkbara sätt, genomgående var det 
ökad expertmakt som förespråkades som den strategiska lösningen på sam-
                                                      
10 Berlin (1969) s 121–134 se särskilt 121–122, 133–134; Sigurdson (2000) s 38–42. 
11 Liedman (2000) s 17, 104.  
12 Jfr Foucault (1988f) s 146, 150.  
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hällets problem. Medel för att skapa god ordning i samhället var socialpo-
litiken. Det var en profylaktisk socialpolitik som visserligen tidigare libe-
rala ingenjörer också pläderat för och som i någon mån började realiseras 
under 1930-talet.13  
 Själv pekade Alva Myrdal i början på 1940-talet på olika epoker i soci-
alpolitiken. Den första var en patriarkal konservativ epok, den andra liberal 
individualistisk epok där samhällets icke-inblandning var central och en 
tredje social demokratisk epok där det onda skulle förebyggas genom om-
fattande samhälleliga insatser. 

Under den nya epoken kommer socialpolitiken att vidgas till att omfatta 
socialt ansvar för alla människor, icke blott de hjälpsökande. Utgifterna får 
i motsats till fattigvårdens karaktären av kapitalplacering i de ungas hälsa 
och arbetsförmåga. Dessa investeringar i mänskligt kapital kan bli lika eller 
mer produktivt än investeringar i jord, fabriker och maskiner. Till barmhär-
tigheten och rättvisan, vilka redan länge varit motiv, kan alltså läggas det 
ekonomiska intresset. Det kan dröja innan en sådan nationell kapitalbudget 
i finansiell mening balanseras, men icke desto mindre måste man upphöra 
med att betrakta kostnaderna för sociala reformer endast som improduktiva 
utgifter. De är utgifter för en produktiv, social konsumtion, som efterhand 
kommer att stegra nationens arbetsförmåga och inkomster, vilket även är 
grundvalen för de offentliga finanserna.14 

Samtidigt som skolan var en väg att tidigt förebygga oönskade beteenden 
skulle den förvalta det kapital eleverna utgjorde och i förvaltandet låg ock-
så synen på att det i sig ledde till en förändring av samhället. Därför var 
det viktigt att få barnen till skolan och att de stannade där hela den utsatta 
tiden. Hos Alva Myrdal och den sociala ingenjörskonsten fanns något av 
ett reifierande av skoleleverna.  
 Det råder delade meningar om hur den svenska välfärdstaten ska förstås 
och hur mycket av makarna Myrdal och den sociala ingenjörkonstens vi-
sioner som omsattes i politiken.15 Det finns från mitt perspektiv ingen an-
ledning att ansluta till någon av dessa linjer. Jag har i stället betraktat väl-
färdstaten som en form av styrning i Foucaults anda, i den bemärkelsen att 
den strukturerar ett fält av möjligheter.16 Här har detta handlat om att välja 
rätt inom de ramar som strukturerades upp inom skolan. Dessa ramar be-
stämdes under uppbyggnaden av välfärdstaten allt mer i termer av begåv-
ning. Begåvning sågs som avgörande för vilken utbildning och den plats 
samhället som individen senare förväntades ta. Att ha olika sorteringssy-

                                                      
13 Nilsson (1990) s 27–29, 34; Sjögren (1997) s 35; Lindgren  (2001) s 241.   
14 Myrdal (1944) s 184–187, citat s 186. 
15 Hirdman (1990) s 17, 227–239; Jfr Rothstein (1994) s 206–225. 
16 Foucault (1982) s 221. 
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stem i folkskolan kan ses som olika former av fostran och var ett sätt att 
styra eleverna till rätt yrke efter skolan.  
 Jag tror att Ola Sigurdson tecknar något centralt när han antyder att i 
makarna Myrdals tappning var det dumhet, snarare än ondska, som hind-
rade människor från att göra det rätta. Detta kunde man få människor att 
inse på ett rationellt sätt genom att ge dem ”rätt” kunskap. Okunskap kun-
de avhjälpas med uppfostran och undervisning. Rationalitet var något som 
måste präglas in. På så sätt fick den gode medborgaren veta vad som var 
att betrakta som allas bästa. Folket liknades vid barn och det var experten 
som skulle vara den fostrande föräldern. Sigurdson menar att politiken 
kring den tidiga välfärdstaten utmärktes av att inte kräva moralisk legitimi-
tet. Vad den behövde var legitimering genom rationalitet och nytta.17  
 Intelligensmätningar, som blev en teknik för att definiera begåvning 
och kopplat till det goda medborgarskapet, skriver tillsammans med andra 
tekniker in skillnader och olikheter och bestämmer vem individen är och 
vad man kan förvänta sig av denne. Intelligensmätningarna blev i samband 
med demokratin ett sätt att avkoda gamla kategorier, men tycks i allt vä-
sentligt haft samma effekt för den enskilde individen. Det avgörande var 
var man bodde och vilka ekonomiska möjligheter man hade. De frågor 
som har diskuterats i denna avhandling har fortfarande stor vikt. Utbild-
ningssystemet bygger på tanken om att elevernas förmåga att tillgodogöra 
sig kunskaper ska speglas i betygssättning och framtida karriärer men är 
samtidigt en demokratisk rättighet för alla, oavsett bakgrund och individu-
ella förutsättningar. Begåvning är ett begrepp som inte används mycket 
idag, kanske för att det är så kopplat till ärftlighet. Men de nya diagnoserna 
har också en biologisk grund. Inom skolans ramar skapas idag instrument 
och redskap att beskriva både det normala och det avvikande. Den funk-
tionen fyller till exempel diagnoserna av de så kallade bokstavsbarnen och 
inte sällan är det läkare och psykologer som står för tekniken att avskilja. 
På så sätt kommer nya kategoriseringar av beteenden, kulturella föreställ-
ningar och politiska ambitioner till uttryck. 

 

 

 
                                                      
17 Sigurdson (2000) s 30, 146–147. 
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SUMMARY 

The organisation of schools and 
knowledge of children 

This thesis is about how questions about talent and intelligence became an 
important part of the changes in the educational system during the early 
20th century.  Perception of society’s talent resources and the gifts of indi-
viduals have in different respects shaped the social life of the 20th century. 
Views on talent led to two central aspects: how good talent should be made 
use of and how poor talent should be counteracted. In schools teachers, 
school inspectors, psychologists etc, were engaged in gathering knowledge 
on pupils and designing tests that were aimed at special problems and solu-
tions. The thesis has mainly aimed at studying the social and institutional 
connections in which intelligence tests came to be seen as useful. It fo-
cuses on the influence that the professionals via negotiations, professional-
izing and scientification had over the shaping of schools and by that means 
over future citizens. The period that the thesis covers is 1910–1950. It is 
the school environments in cities such as Stockholm, Gothenburg and 
Malmö that have been focused on. 
 Theoretic inspiration has been derived from Michel Foucault, which 
gives a starting point that emphasises the connection between the forma-
tion of knowledge and power. Historically, new knowledge on the human 
race and her behaviour has received scientific status, which has led to dif-
ferent consequences for groups and individuals in society. Through differ-
ent boundaries and exclusions – “separating practices” – in the educational 
system the individuals become visible both as individuals and as groups. 
My perspective opens the door for questions about why such great impor-
tance was attached to talent and in which way this discussion was different 
from other separating practices, but also which techniques came into use 
and how they stood in relation to other instruments and systems for the 
sorting of people. The perspective has been that power and knowledge are 
things that in a given time formulate that which is considered as a problem 
in society. 
 Education and school was important in the development of concept 
formation around the significance of citizenship and a part of identity 
building, but also as a system for differentiation and control. I have there-
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fore emphasised knowledge about; categorising of people and who carries 
and formulates knowledge as well as who mediates and develops the in-
struments and techniques that came into use in the schools’ weekdays. It 
has consequently been central for me to study which knowledge that is 
formulated as talent and how this knowledge was used when sorting pu-
pils. 
 The thesis begins in the eugenic movement that grew towards the end 
of the 19th century. It was important to observe deviations at an early stage, 
which placed children and their development and maturity in focus, espe-
cially their intellectual ability. The children’s receptivity to upbringing was 
considered to stand in relation to their intellectual ability, the less the tal-
ent, the harder it is to influence the environment. When the scientific and 
political interests started to apply to the inner man, his aptitude, abilities 
and talents, it became more important to gain knowledge on talent and 
knowledge of how to measure it. Knowledge was also developed in the in-
ternational academy of scientists. The Englishman Francis Galton’s normal 
curve, i.e. that every nation’s intelligence was divided in accordance with a 
normal curve, like the French man Alfred Binet’s method for measuring 
intelligence made an incredible breakthrough. Talent became in many 
ways a structure for how schools should be arranged and led to a new 
categorisation of pupils. This knowledge came to Sweden via doctors, psy-
chologists and school inspectors between 1910 and 1920. Opinions on how 
schools could use this knowledge, above all with regards to the normal 
curve, could best be organised were not however shared. How should you 
act to the demand to help less gifted children whilst giving the talented 
children an education where their talents could best be optimised? 
 At the same time as schools during the beginning of the 20th century 
went towards a more uniform system in the organizational sense the sepa-
ration widened with allusion to talent within elementary schools through 
new class types being introduced. In this process talent acted as an incen-
tive for a separation practice. In Stockholm remedial classes were intro-
duced in 1905 and the following year in Gothenburg, during the 1920s 
many towns introduced different types of B, extra and weak classes. In this 
context an important question was which ambition should be superior for 
schools, the social upbringing or educational intermediary. Those who 
were opposed to differentiation were of the opinion that there was no point 
in having comprehensive schools, i.e. a democratic upbringing, if pupils 
were then divided into A and B teams. An increase in the nation’s talent on 
a broad front where many could receive a good education was the goal. 
Advocates of a long practised differentiation who claimed on the other 
hand that society could not afford to wait with an early differentiation. 
They were of the opinion that all students gained from being divided up 
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and that education according to talent and aptitude was truly democratic. It 
would be an elite that would lead the nation to prosperity. 
 As the thesis shows, on many occasions it was unclear whether pupils 
were separated because of lack of talent or for other reasons. The compre-
hensive problems of drawing up boundaries led to new stricter talent cate-
gories formulated by doctors and psychiatrists between 1910 and 1930. 
Those categories that could be used to describe pupils were idiot, imbecile, 
moronic, slightly backward, normal and supernormal. What was central 
with the sorting of pupils was to homogenise the classes in a way that all 
pupils received the type of education that with reference to talent they 
were seen to be able to cope with. The idiots and imbeciles should be 
completely separated from elementary schools. The moronic and the 
slightly retarded should however remain within the frame of elementary 
school, but separated from normal classes and placed in remedial classes 
and weak classes. 
 Separation into remedial and weak classes did not occur without a cer-
tain amount of opposition. There were teachers who protested, some 
openly, others by not reporting pupils as they should have. Parents and pu-
pils also protested and were of the opinion that it was stigmatising to end 
up in remedial and weak classes. The opinions of parents and the public 
could however, according to several professionals, not be attached any im-
portance. Protests against differentiation were met with the development of 
different techniques that could be used to define talent. The most effective 
way of determining where a pupil belonged was an intelligence test, which 
was used for the first time in Sweden in 1910. Other techniques established 
during the same time to describe and map out the pupils were genealogies, 
physical measurements, reports, personal files and group tests. The differ-
ent techniques gave cause for repeated observation, which in turn gener-
ated new knowledge about those observed. 
 Earlier research has pointed at the state’s increasing influence over 
schools during the beginning of the 20th century. That was also the case on 
an overall level, but as the thesis has shown there was nothing that charac-
terised the schools’ sorting work at a local level. The schools’ formation 
was decided less as a result of political decision at a national level and 
more as a result of different local decisions. In this context it is justified to 
speak about a social engineering from below. Not infrequently it was deci-
sions that were taken in agreement with professionals such as doctors and 
elementary school inspectors. In those schools that took shape during the 
earlier part of the 20th century new cultural norms became crucial for the 
separation of certain pupils. Many children started to be perceived as prob-
lematic in relation to the schools’ institutional and social changes. Those 
pupils that were separated were those that could not live up to the schools’ 
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norms, mainly intellectual, but also physical, moral and disciplinary 
norms. 
 The school should here be understood as a separating practice. The 
processes that were characteristic in this sorting work can, with Michel 
Foucault’s terminology, be described as a disciplinary exercise of power 
where the examination combines hierarchisising and standardizing. What 
is important in this form of exercise of power is that the social norm, rather 
than law regulations, is central. The examination received its particular 
character in the school where different professionals – such as teachers, 
remedial school principals, psychologists, psychiatrists, senior masters, 
elementary school inspectors and doctors – more and more began to char-
acterise the evaluations of the pupils and the schools’ social organisation. 
As I have shown here different qualities that were described as desired or 
undesired were linked to the different talent categories. Examining and 
separating showed students that were understood to be problematic and 
herein lies also a view of what talent is and when it is not there. The tech-
niques that were used were not necessarily connected to a particular pro-
fession, but could be conveyed by anyone to later be interpreted by an ex-
pert. This exemplifies a system that does not depend on a particular person 
or profession and to that extent the techniques were impersonal. One ar-
gument for the techniques, as for example the intelligence test, was that 
they would counteract the teachers’ unwillingness to report the children 
and do away with the band of loyalty that sometimes characterised rela-
tionships between teachers and parents. There was a weakness in the dif-
ferent techniques that were used, which made them flexible and possible to 
combine with each other. Among the professionals there was a consensus 
about this weakness and most agreed that one technique alone could not 
determine this attitude – on the contrary. 
 With the help of intelligence tests institutional changes were carried out 
that led to a new system and new forms of sorting in schools. Sorting after 
talent became the foundation stone in the categorisation of pupils in cities 
during the 1920s and onwards. Previously, pupils had been divided accord-
ing to gender, geography and financial conditions, something that radicals 
of that time saw as social injustices. Talent differentials shall also be seen 
in the light of the discussions around heritage and environment. During the 
beginning of this scrutinised period the importance of heritage was empha-
sised, while environment was emphasised during the latter part, but both 
explanations could be referred to and overlap each other. Not infrequently 
the less talented children were seen to be doubly loaded in the form of 
poor genes in combination with inferior adolescent environment. Quite ir-
respective whether genes or environment were referred to, talent was seen, 
according to several professionals, to correlate with the social background. 
Generally one could expect to find the most talented in the higher social 
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layers and the least talented in the lower social layers. There were of 
course exceptions, but these were few, at least up to and including the 
1940s. Independent of whether the inferior homes were a result of a lack of 
intelligence or vice versa, that the lack of intelligence was a result of an 
inferior home, measures needed to be taken. Especially since low intelli-
gence was also seen to correlate with criminality and vagrancy. 
 As the thesis shows, a fundamental explanation as to why some indi-
viduals developed asociality was that a low level of talent made it harder to 
conform to society. This became clear in connections with discussions on 
the so called travelers (tattare) during the beginning of the 1940s.1 There 
were several ways at that same time of explaining why Tattare were un-
able to conform to society. Some emphasised the heritage aspect whilst 
others emphasized the environment’s importance, intelligence could be a 
part of both. The Tattares’ lifestyle, not least movability, was not a part of 
the good society and should be fought against. Upbringing measures 
against children had, as was pointed out in several State inquiries, a greater 
chance of success than coercive measures against adults. The families 
would be reached through the children, which in the long run could change 
the asocial individuals’ lifestyle and attitude to society and establish them 
in the established order. Tattar problems even show a connection to views 
on talent and intelligence. Those groups and individuals  who do not wish 
to adapt to that which is described as society’s best, i.e. permanent ac-
commodation, permanent employment and regular school attendance, were 
often put down as having low intelligence and not infrequently associated 
with social problems. 
 Intelligence tests can be seen as an alternative to previously categorisa-
tions. If someone had a low IQ it was not so important which category they 
belonged to. The degree of intelligence replaced earlier divisions, but built 
on the same pattern. Intelligence tests were presumed to make certain in-
visible differences visible and it did not matter if the person were a Tat-
tare, vagrant, gipsy, criminal, immoral, unwilling to work, an alcoholic or 
merely poor. Low levels of talent could be reason enough for different au-
thorities such as schools, poor relief or care for the mentally retarded to in-
tervene if they believed it were necessary. In this context, schools had two 
important tasks to carry out: through intelligence testing the less talented 
could be discovered in time and by that means the school could educate 
them correctly. The school, especially remedial classes, was created as a 
tool for preventing the asocial and offers the potentially dangerous the 

                                                      
1 Tattare was a name for different transient groups who were characterized by certain cul-

tural traits, Broberg & Tydén (1996) p 125. 
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right direction and attitude for society. In this way school politics collabo-
rated with social politics. 
 At the beginning of the century it was seen as a democratic right to 
educate each individual based on their natural ability, but relationships be-
tween the individual and society were not without problems. As a way of 
bridging the opposition that could arise between the individual’s educa-
tional wishes and society’s interests it was a central task of the school to 
lead the pupils to come to the decision themselves to want to make the 
right choices depending on ability and capability. Different talent catego-
ries were seen to be adapted for different social tasks. From the 1920s on-
wards elementary schools were given a more important role in guidance 
and vocational training of the pupils. The urban and industrialised society 
was claimed to create an educational crisis that led to not only the family’s 
upbringing needing to be supplemented, but also the upbringing that could 
previously be found in working life. All pupils ought to remain at school 
longer. At the same time, education was seen to be an expensive affair and 
during the 1920s there was also the worry that an overqualified learning 
proletariat was being created. For those talented individuals there were no 
formal obstacles to further studies, but for the poor the opportunities in 
practice were few. The National Agency for Education held onto the con-
ception of the importance of social background and was of the opinion that 
there was no need to look for gifted children in rural areas or poor envi-
ronments. It was a waste of time for the individual and a waste of money 
for the State to allow less talented children to study further at higher forms 
of school. That all future citizens required a deeper political education was 
consequently not the same as allowing everyone to have the same educa-
tion. 
 The modernisation of society demanded a modernising of the individual 
and thus new steering techniques were required. There was a fear that the 
less talented would develop asociality, criminality and a hostile attitude to 
society if they did not receive a suitable education. Teaching methods in 
the different classes were expected to contribute by improving the pupils’ 
characters. The preventive side of remedial and weak classes meant that 
they would function as supportive and productive. The preparatory side of 
practical occupations was tangible and in cities during the 1940s students 
were given extra help to find work by welfare offices. It was mainly the 
retarded who were seen to be the cause of anxiety in the new system, but 
the talented were also problematised. There was a risk that these would go 
off the rails if they didn’t receive the right education with sufficiently high 
demands. By helping the more talented and cultivating their intelligence 
was something that would benefit all of society. It was therefore essential 
to establish those that were more suited to higher and more theoretical 
types of schooling. A proposal was therefore made to set up classes for the 
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particularly talented. In practice however these classes were a marginal 
phenomenon in Sweden.  
 Towards the end of the 1940s the importance of a longer and better 
education for all pupils was emphasised. A wider recruitment base for 
leading positions in society was now seen upon, unlike the 1920s, as a 
good way of reducing class conflicts and strengthening democracy. Vi-
sions of new schools were that they would be a part of and a tool for social 
changes in society. Nothing was permitted to stand in the way of talent. 
After the Second World War the importance of the environment on up-
bringing and intelligence was also emphasised. During both the 1920s and 
40s discussions on differentiation and talent dealt very little with what tal-
ent was and whether it was possible to measure. They mainly dealt with 
the concept of democracy and that which was defined as best for society – 
and with that, everyone. 
 The main point for me has been to show the importance that talent had 
on schools’ social organisation during the first half of the 20th century. In a 
democratic society that built on meritocratic ideals it was difficult to jus-
tify a school that was divided according to social class, gender and geogra-
phy. In that context talent functioned as a bridge. What was essential was 
how talent was defined and how it would be used for the individual and 
society. How talent would be understood did not come from above but was 
carried by many figures and much knowledge. I mean that talent could also 
work as a method of forming and steering future citizens in the desirable 
direction. What I have wanted to show in my thesis is how citizens were 
capable of making the right choice of education, i.e. choices that were con-
sistent with what was best for society, and how people who were not capa-
ble of this were treated. Schools produced citizens that knew about their 
rights, but perhaps more about their obligations. Allow me therefore to 
shift perspective, develop talent in relation to the welfare state. 
 
As previous research and this thesis have shown, democracy and the de-
veloping welfare state demanded new ways of steering their citizens dur-
ing the first half of the 20th century. Not infrequently this occurred in the 
name of talent. Symptomatically enough intelligence was defined as the 
ability to adapt to surrounding circumstances. The less talented, often he-
reditary tainted, were supposed to have difficulty in adapting and were, to 
a slight degree, easily influenced by their environment. It was no coinci-
dence that mental retardation was observed as a problem during the begin-
ning of the 20th century. Mental retardation became a geographical bound-
ary became the good, responsible citizens and the socially, morally and in-
tellectually incompetent. Since different tests were seen as scientifically 
legitimate the drawing of boundaries could be accepted in a democratic so-
ciety. 
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 I have wanted to show how social problems were linked to a lack of 
talent and how this could be perceived as a form of control. It does not 
mean that all the less talented were looked upon as asocial or criminal, but 
there was a risk of this. The problems lay mainly in an imaginary future 
and had to be prevented through proper education and upbringing. As the 
thesis has shown, future citizens were directed to recognise themselves as 
society, as a part of a social unit, as a part of the nation or State. The logic 
and rationality that emerged in connection with the welfare state was that 
the State referred to its own nature and its own rationality. Or, if you like, 
rationality that claimed to favour everyone. In order to be a satisfactory 
citizen, certain rationalities had to be accepted. In that way public interest 
could be united with conceptions of an individual’s own good. 
 Intelligence tests and other techniques can be seen in the light of an 
early form of social engineering. The logic that characterised the social 
engineering was the acceptance that people needed to be informed or led 
by different experts. The science was that which should organise society in 
the best conceivable way, throughout was the increased expert power that 
was advocated as the strategic solutions to society’s problems. Means for 
creating good order in society were prophylactic social politics, something 
which to a certain degree started to be carried out during the 1930s. Alva 
Myrdal, keen reform advocate, at the beginning of the 1940s pointed out 
the differences from three different epochs in social politics. The first was 
a patriarchal conservative epoch, the second was liberal individualistic ep-
och where society’s non-interference was central and the third social de-
mocratic epoch, where evil should be prevented through comprehensive 
social contributions. Expenses should, according to Myrdal, as opposed to 
the poor relief, get their character in the form of investment in the health 
and ability to work of the young.2 
 At the same time as school was a way of preventing undesired behav-
iour at an early stage it would also administer the capital that the pupils 
constituted and in that administration was also the view that would lead to 
a change in society. It was therefore important to get the children into 
school and ensure that they remained there for the stipulated time. There 
was something of a reification of school pupils with Alva Myrdal and the 
social engineering. Opinions differed on how the Swedish welfare state 
should be understood and how much of Myrdal’s versions that were car-
ried out in politics. From my perspective there was no reason to adopt any 
of these lines. Instead I have considered the welfare state as a form of con-
trol in the spirit of Foucault, in the sense of it structuring a field of oppor-
tunities. This has been about making the right decisions within the frames 
that were formed within schools. These frames were decided during the 

                                                      
2 Myrdal (1944) p 184–187. 
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construction of the welfare state more and more in terms of talent. Talent 
was seen as crucial for which education and the position society and the 
individual would later be expected to take. To have different sorting sys-
tems in elementary schools can be seen as different forms of upbringing  
and was a way of steering pupils to the right occupation after school. 
 Intelligence tests, which became a technique for defining talent and 
connected to good citizenship, together with other techniques tell us differ-
ences and dissimilarities and determine who the individual is and what can 
be expected from him/her. Together with democracy, intelligence tests be-
came a way of decoding previous categories, yet were judged to essentially 
have the same effect on the particular individual. Those questions that 
have been discussed in this thesis are still of great importance. The educa-
tional system builds on the thought that the pupils’ abilities to utilise 
knowledge shall be reflected in the setting of grades and future careers yet 
is at the same time a democratic right for everyone, whatever their back-
ground and individual conditions. Talent is a conception that is not used so 
much today, perhaps because it is connected to heredity, but the new diag-
noses are based like talent on biology. Within the school’s frames, instru-
ments and tools are created that describe both the normal and abnormal. 
This function fills for example diagnoses of ADHD and it is usually doc-
tors and psychologists who are responsible for the separating technique. 
This is about new categorisation of behaviour, cultural notions and politi-
cal ambitions that in that way find expression. 
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(1949) ”Rapport över svenska hjälpskolans utveckling och svenska hjälps-
koleförbundets verksamhet år 1946–1949”, Hjälpskolan.  

(1950) ”Hjälpklassproblemet”, Hjälpskolan.  
(1952) ”Hjälpklasselever vinner anställning vid S. J.” Hjälpskolan. 
(1952) ”Citat och glimtar”, Hjälpskolan.  
 
 
Offentligt tryck 

Riksdagstryck 
Första kammarens protokoll 
1941:24 
Andra kammarens protokoll 
1928:3 
1946:17 
 
 
Svensk författningssamling (SFS): 
1842:19 Kong. Maj:ts nådiga stadga angående folkundervisningen i 

riket. 
1882:8 Kong. Maj:ts förnyade stadga angående folkundervisningen i 

riket. 
1897:108 Kong. Maj:ts förnyade nådiga stadga angående folkundervis-

ningen i riket. 
1918:1001  Kong. Maj:ts nådiga stadga för fortsättningsskolan. 
1921:604 Kong. Maj:ts förnyade stadga angående folkundervisningen i 

riket. 
1924:361  Lag om samhällets barnavård. 
1936:305  Kong. Maj:ts kungörelse om vissa ändringar i förnyade stad-

ga den 26 september 1921 (604) angående folkundervisning-
en i riket.  

1944:477  Lag om undervisning och vård av bildbara sinnesslöa. 
 
 
Betänkande och Statens offentliga utredningar (SOU): 
Skolkommissionens betänkande I:1 Grunderna för en ny läroverksorgani-

sation: Undernådigt betänkande avgivet 22 april 1922, Stockholm.  
SOU 1923:2 Förslag till lag om lösdrivares behandling m fl författ-

ningar. Angivna av utsedda kommitterade: Del V. av Fat-
tigvårdslagstiftningskommitténs betänkande. 

SOU 1924:24 Kungliga skolöverstyrelsens utlåtande över skolkommis-
sionens betänkande. 
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SOU 1926:5 Utredning angående skolväsendets organisation verkställd 
av inom kungliga ecklesiastikdepartementet tillkallade 
sakkunniga. 

SOU 1926:9 Betänkande med förslag till lag om behandling av vissa 
arbetsovilliga och samhällsvådliga m fl. författningar. 
Avgivet den 30 juni 1926 av Ragnar von Koch. 

SOU 1929:9  Betänkande med förslag till lagstiftning om åtgärder mot 
lösdriveri samt åtgärder mot sedeslöst leverne av sam-
hällsskadlig art. 

SOU 1935:58  Betänkande och förslag angående obligatorisk sjuårig 
folkskola: Avgivet av inom ecklesiastikdepartementet till-
kallade sakkunniga. 

SOU 1936:31  Betänkande med utredning och förslag angående åtgärder 
för särskild undervisning och utbildning av psykiskt efter-
blivna barn i barn- och ungdomsåren. Avgivet av 1932 års 
seminariesakkunniga.   

SOU 1936:46  Betänkande angående sterilisering. Avgivet av befolk-
ningskommissionen. 

SOU 1938:29  Betänkande med utredning och förslag angående intag-
ning av elever i första klassen av de allmänna läroverken 
och med dem jämförliga läroanstalter. Avgivet av inom 
ecklesiastikdepartementet tillkallad sakkunnig. 

SOU 1939:25 Betänkande med förslag till lag om arbetsfostran m. m. 
Avgivet av 1937 års lösdriverilagstiftningskommitté.  

SOU 1942:11 Betänkande med utredning och förslag angående betygs-
sättningen i folkskolan. Avgivet av inom ecklesiastikde-
partementet tillkallade sakkunniga. 

SOU 1943:7  Hygieniska förutsättningar för skolarbetet. Utlåtande av 
docent Urban Hjärne (1940 års skolutredning Bilaga 1.)  

SOU 1943:19  Den psykologiska forskningens nuvarande ståndpunkt i 
fråga om den psykiska utvecklingen av barn och ungdom 
m.m. Utlåtande angivna av professorerna G. A. R. Ander-
berg, J. K. G. Elmgren, D. Katz och J. Landqusit. (1940 
års skolutredning. Bilaga II.) 

SOU 1943:29  Betänkande rörande sinnesslövårdens organisation: Med 
hänsyn till erforderliga åtgärder för beredande av skolun-
dervisning åt bildbara sinnesslöa. 

SOU 1944:20  Skolan i samhällets tjänst: Frågeställningar och problem-
läge. 1940 års skolutrednings betänkanden och utredning-
ar. 

SOU 1944:30  Psykisk barna- och ungdomsvård. Ungdomsvårdkommit-
téns betänkande I. 
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SOU 1945:43  Skolungdomens vägledning till utbildning och yrke. Av 
Ejnar Neymark. (1940 års skolutredning. Bilaga V.) 

SOU 1945:60  Skolpliktstidens skolformer 1. Allmän organisationsplan. 
1940 års skolutrednings betänkanden och utredningar IV. 

SOU 1946:11  Skolpliktidens skolformer 2. Folkskolan A. Allmän del. 
1940 års skolutrednings betänkanden och utredningar IV. 

SOU 1947:11  Utredning och förslag rörande vissa socialpedagogiska 
anordningar inomskolväsendet. 1940 års skolutrednings 
betänkanden och utredningar VIII. 

SOU 1947:17  Stöd åt utvecklingshämmad ungdom. Ungdomsvårdskom-
mitténs betänkande del V. 

SOU 1948:27  1946 års skolkommissions betänkande med förslag till rikt-
linjer för det svenska skolväsendets utveckling. 

SOU 1949:4 Utredning med förslag om lösdrivarlagens upphävande m. 
m. Avgiven av 1948 års lösdriveriutredning. 

 
 
Övrigt 

Historisk statistik för Sverige: Statistiska översiktstabeller utöver i del I 
och II publicerade T. O. M. 1950, Statistiska centralbyrån: Stockholm 
(1960).  

Elever i obligatoriska skolan 1847–1962, Promemoria från SCB 1974:5. 
Sociala Meddelande 1940–1945, Socialstyrelsen. 
Social Årsbok 1939–1945, Centralförbundet för Socialt Arbete. 
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