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Abstract 

Distribution and practice of the upbringing of children between parenthood and teachers. 

Parental responsibility and teacher's foster responsibility as seen by the 

Barnavårdsnämnden in Sundsvall 1913-1924. 

 

The purpose of this study is to examine the schoolteachers and parents distribution of the 

responsibilities of the upbringing of children. To do so my aim is to examine what responsibilities 

was attributed to the schoolteachers as well as the parents and how the responsibilities could take 

shape. By utilizing protocols from the Childcare committee 1913-1924 (Barnavårdsnämnden) my 

aim is to link the questions to the material and examine how this manifested within the committee. 

I also examined if the committee applied a certain gender construction on the parenting.  

I have applied a power perspective derived from Foucault aswell as the usage of Durkehims and 

Marx theories about the schools role in society and a gender perspective developed by Joan Scott 

and Yvonne Hirdman. 

The results of the study shows that schoolteachers possessed a position of power where their 

responsibilities over the social upbringing of the pupils reached beyond the confinements of the 

schools. The schoolteacher was placed with disciplinary responsibilities and was expected to help 

raise pupils of high morality. Teachers held a high role of participation in the work of the committee 

and was expected to hold insights of their pupils home situations. The parents showed to be 

neglected far more in comparison with the teacher but parenthood was nonetheless expected to 

hold responsibilities. However, parents was not allowed to interfere with the responsibilities of the 

teacher whereas the teachers role was not constricted to the interior of the school. Regarding 

mother- and fatherhood the study shows that the mother was given a clear role of parenting while 

the fathers function was more of an authoritarian background figure. The father was expected to 

provide for the family and the mother to care for the upbringing.  

The study proved that the committee was in a position of power where they could affect the 

tasks of parenthood. Meanwhile the committee granted schools and teachers positions of power 

where the teacher’s professional role extended beyond the schools. Within the sphere of 

parenthood a position of power was showing whereas the mother was attributed a larger 

responsibilities over the children’s upbringing but with the father acting as the authority of the 

family.           

Key words: Parenthood, power, upbringing, family, motherhood, fatherhood, teacher, 

barnavårdsnämnd.  
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Inledning 

Bakgrund 

1900-talet har argumenterats för att vara århundradet då barnens röst hördes vilket gav ett ökat 

fokus som innefattade diskussioner kring utbildning och lärande.1 Samtidigt tillkom de första 

barnavårdslagarna 1902 genom lagen om vanartade och sedligt försummade barn som ämnade 

reglera samhällets vård av barn och ungdomar.2 Denna lag gav kommunerna möjlighet att inrätta 

särskilda barnavårdsnämnder som var skyldiga att ingripa ifall barn eller ungdomar till exempel for 

illa, gjorde sig skyldiga till brott eller liknande. Problemen detta utgjorde förväntades förebyggas 

med fostran.3 Folkskolan och barnavårdsnämnden samarbetade med detta då det var 

folkskollärarna som förväntades ha den bästa kontakten med föräldrahemmen.4 

Samtidigt förväntades skolan ha ett fostransansvar medan även föräldraskapets roll i hemmet 

innefattade uppfostran precis som det gjort i alla tider fast tagit sig olika uttryck.5 Lagen om sedligt 

försummade och vanartade barn gav barnavårdsnämnden rätt att tvångsomhänderta barn från 

föräldrahem som de ansåg inte uppfyllde denna uppfostran.6 Uppfostran som skedde inom 

föräldrahemmet kan även argumenteras för att ha präglats av olika roller mellan moder- och 

faderskapet.7  

Således är det en komplex bild som växer fram mellan vilka roller och olika betydelser som de 

enheter som ingicks i ett barns uppfostran förväntades ta. Det var både inom skolan och inom 

hemmiljön som uppfostran skulle ske samtidigt som det påverkades av de förhållanden som rådde 

inom föräldraskapet. Denna undersökning ämnar att titta närmare på detta.    

Syfte och frågeställning 

Undersökningens syfte är primärt att undersöka skola och föräldraskapets ansvarsfördelning i 

uppfostran i början på 1900-talet. För att göra detta ämnar jag undersöka vilket fostransansvar som 

tillskrevs läraren respektive föräldern och hur det fostransarbetet kunde se ut. Genom att jag 

använder mig av Barnavårdsnämndens protokoll ämnar jag koppla den primära frågeställningen till 

materialet och undersöka hur detta tog sig i uttryck i nämnden. Jag ämnar även undersöka om det 

tillskrevs ett specifikt moder- och faderskap eftersom att jag anser att det inte går att betrakta 

föräldraskapet som en gemensam enhet då moder- och faderskapet kan ta sig olika uttryck. 

                                                 
1  Lundgren 2012 s. 69-76.  
2 Barnavårdslagen, Nationalencyklopedin 2017.  
3 Barnavårdsnämnd, Nationalencyklopedin 2017. 
4 Sandin och Sundkvist 2014, s. 58f.  
5 Landahl 2011 s 373.  
6 Barnavårdsnämnd, Nationalencyklopedin 2017. 
7 Berglund 2007.  
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Gemensamt för dessa frågeställningar och denna undersökning är det maktperspektiv som jag 

ämnar applicera och undersöka dels utifrån barnavårdsnämnden och dels de maktyttringar som 

barnavårdsnämnden tillskrev berörda parter.  

 

Mina frågeställningar är således:  

Vilket fostransansvar tillskrevs läraren respektive föräldern?  

Hur såg det fostransarbetet ut?  

Hur tog det sig i uttryck med nämnden?  

Tillskrevs det ett specifikt moder- och faderskap och hur tar det sig i uttryck?  

Källmaterial 

Källmaterialet denna undersökning utgår ifrån är Barnavårdsnämndens protokoll mellan årtalen 

1913-1924 och finns att tillgå på Medelpadsarkivet. Barnavårdsnämnden var en kommunal nämnd 

med uppgift att ansvara över den sociala barnavården. Enligt lagstiftningen 1902 om vanartiga och 

sedligt försummade barn hade kommunerna en skyldighet att ingripa ifall barn eller ungdomar for 

illa eller gjorde sig skyldiga till brott eller upprepad skolk. Protokollen består av fall som berör barn 

och det förs en diskussion om bland annat orsak till varför barnen hamnat där, möjliga lösningar, 

barnets karaktär och hemförhållanden.8 

Detta materials relevans till mitt valda syfte är att det framkommer information om fördelningen 

av fostransansvar mellan hemmiljö och lärare dels genom direkta diskussioner och dels genom 

diskursen. Genom detta framkommer även information om fostransarbete- och krav, berörda 

parters samarbete med nämnden samt uppfostringsansvaret inom hemmiljön mellan modern och 

fadern.  

Dess nackdel är dock att det kan argumenteras för att inte ge en vittomspännande täckning på 

uppfostrans olika samhällsskick som helhet utan rör sig främst inom en arbetarklass.  

Avgränsning 

Den tidsmässiga avgränsningen utgörs av årtalen 1913-1924. Dessa är valda dels av praktiska 

skäl och tillkomst till källmaterialet. Årtalen är också valda genom att jag ämnade undersöka 

Barnavårdsnämndens protokoll. Den kom till som ett resultat av 1902- års lagstiftning som trädde 

i kraft 1 januari 1903 om vanartiga barn och ändrade uttryck 1926 då Lagen om samhällets 

barnavård trädde i kraft.9 Vidare är begreppet uppfostran väldigt brett och sammankopplas lätt 

med pedagogik dock är pedagogiska idéströmningar ingenting som berörs i detta ämne. 

                                                 
8 Barnavårdsnämnd, Nationalencyklopedin. 
9 Sandin och Sundkvist 2014, s. 61f.  
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Metod 

Jag har använt mig utav en kvalitativ textanalys som till viss del består av en diskursanalys där 

den språkliga framställningen varit föremål för analysen. Diskursanalysen består av att jag ämnat 

undersöka det maktanspråk som källmaterialet gör samt de maktanspråk som kommer till uttryck 

i materialet rörande berörda parter. Den övriga textanalysen har bestått av att undersöka dels 

textutrymmet där jag jämfört moder- och faderskap samt läraren och förälderns delaktighet i 

nämndens protokoll men också vad som uttrycks i nämndens protokoll. För att göra detta skapade 

jag fyra kategorier i vilka jag samlade in information. Dessa var direkt kopplad till frågeställningarna 

och bestod av skola/lärare, föräldraskap, moder och fader och utifrån dessa kategorier lästes och 

analyserades källmaterialet. 

 

Tidigare forskning  

Den tidigare forskningen som berör detta ämne är av olika karaktär då det både berör 

utbildningshistoria, föräldraskapets historia samt en genusorienterad moder- och 

faderskapsskrivning. En regelrätt forskning som undersöker det fostransansvaret som tillskrevs 

läraren respektive föräldern och hur det såg ut och verkade finns dock inte. Den forskning som 

utgår ifrån barnavårdsnämnden som material undersöker främst deras roll till barnen och bildar en 

barndomshistoria. Genusperspektivet som min undersökning ämnar applicera på ett moder- och 

faderskap har tidigare berörts men den forskningen är främst orienterad till perioden innan 1900-

talet eller den moderna tiden efter 1950-talet.  

Gustav Westberg publicerade 2016 sin avhandling En diskurshistorisk undersökning 1870-2010 som 

är en genealogisk diskurshistorisk undersökning där han gjort nedslag vid tre olika tidsperioder och 

undersökt föräldratidningar med syfte att undersöka föräldraskapet.10 

En till avhandling inom ett liknande område genomförde Tomas Berglund 2007 i Det goda 

Faderskapet.11 Där ämnar han undersöka vad det innebar att vara en far i det svenska 1800-talet. 

Han motsäger sig traditionella syner på en frånvarande fader och ämnar undersöka faderskapet i 

praktiken istället för vilket utrymme det tog i det offentliga. Genom detta berör han även 

moderskap samt föräldraskapet. 1993 uttryckte John Gillis sig i Kvinnovetenskaplig tidsskrift, 

Mansforskning II som att faderskapet genomgick en radikal omritualisering från mitten av 1800-talet. 

Från att ha haft en central del i barnens och uppfostrans liv blev han primärt familjens försörjare.12  

Detta är tre undersökningar som genom sitt genusperspektiv och fokus på moder- och faderskap 

                                                 
10 Westberg 2016.  
11 Berglund 2007.  
12 Gillis 1993.  
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ligger nära en del av min undersökning och presenterar resultat som kan stötta mina. Dock utspelar 

sig deras forskning under 1800-talet vilket motiverar en forskningslucka i min undersökta tidsrymd.  

En endast moderinriktad undersökning har Elisabeth Badinter genomfört och publicerat i Den 

kärleksfulla modern 1980 där hon ämnar undersöka moderskapets historia med fokus på 

kärleksbegreppet. Dock upplever jag att hennes diskussioner kring 1900-talets moderskap saknar 

ett täckande samhällsperspektiv då hon främst undersöker moderskänslor.13 Den är ändock 

relevant för min undersökning och tillsammans med Gunhilds Kyle publicering 1988 av Handbok 

i Svensk kvinnohistoria i vilken hon menar att den svenska moderskapsforskningen är outforskad 

motiveras en undersökning som berör moderskapet i början av 1900-talet vilket är en del av mitt 

valda ämne14 

Inom utbildningshistoria har Joakim Landahl både skrivit en avhandling 2006 samt författat ett 

kapitel i Esbjörns Larssons och Johannes Westbergs bok Utbildningshistoria, 2011. Avhandlingen 

Lärares fostrans- och omsorgsarbete i historisk belysning är en professionshistorisk studie där Landahl 

undersöker förändringar som skett inom läraryrket under 1900-talet med fokus på lärarens relation 

till eleven.15 I boken Utbildningshistoria författar Landahl ett kapitel rörande fostran som praktik 

inom skolan.16 I dessa berör Landahl lärarens fostran i praktiken dock är det utifrån perspektivet 

med läraryrket i förändring samt med fokus på just läraryrket med mindre kopplingar till samhället 

i övrigt.  

Vidare har Thom Axelsson i sin avhandling 2007 Skola, begåvning och styrning 1910-1950 undersökt 

hur skolan organiserades med fokus på de föreställningar om begåvning och kategorisering av 

elever som kom till uttryck i de grundläggande makt- och vetandeprocesserna som formade 

utbildningssystemet.17 Han berör liknande Landahl lärarens fostran men med ett fokus på hur 

barnet betraktades genom föreställningar i skolan. Således är detta tre publikationer som kan 

användas för att stödja de resultat denna undersökning finner samt få en skol- och lärarhistorisk 

kontext.  

Liknande mitt källmaterial har Helena Bergman använt sig av Barnavårdsnämndens protokoll i 

sin avhandling 2003 Att fostra till föräldraskap: barnavårdsmän, genuspolitik och välfärdsstat 1900-1950 

med syfte att undersöka hur kön konstrueras genom statlig politik, lagstiftning och välfärdsstatens 

professioner där hon undersöker sociala, politiska och institutionella förändringar och relationer. 18  

Detta är främst relevant till det genusperspektiv som appliceras i min undersökning som kan sätta 

mina resultat i ett större sammanhang. Samtidigt problematiserar hon denna tids medvetande om 

könsroller och ger ett djup som mitt material inte kan påvisa.  

                                                 
13 Badinter 1980.  
14 Kyle 1988.  
15 Landahl 2006.  
16 Landahl 2011.  
17 Axelsson 2007.  
18 Bergman 2003.  
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Detta ger en kombination av tidigare forskning som berör det ämne jag ämnar undersöka och 

påvisar en forskningslucka som inte entydigt undersökt skolans och hemmets fostransroll och -

uppdrag i det tidiga 1900-talet eller kopplat detta i relation till ett moder- och faderskap.  
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Teoretiska utgångspunkter 

Genom att denna undersökning berör fördelningen av uppfostran och dess praktik är det 

nödvändigt att jag använder teorier som kan tillämpas på var och en av dessa kategorier. Som 

övergripande teoretisk utgångspunkt i den här undersökningen tillämpar jag en diskursanalys vilket 

kan ses som både en teori och metod. Detta gör jag utifrån Foucaults maktbegrepp samt genom 

genusorienterade tillämpningar av Joan Scott och Yvonne Hirdman. För att luta mig mot specifika 

teorier och modeller om uppfostran inom skola och hem lyfter jag även Durkheims och Marx och 

Engels utformningar om detta.  

Foucalt och begrepp 

Genom att genomföra och tillämpa en diskursanalys på valt källmaterial får undersökningen ett 

maktorienterat perspektiv utvecklat av Foucault. Syftet är att undersöka hur föreställningen om 

uppfostran tog form och hur uppfostrans fördelning och praktik reglerades genom språket i ett 

maktperspektiv. Diskursanalysen blir således ett verktyg för att studera detta med ett språkligt 

orienterat perspektiv. Språket betraktas här som centralt för hur fostransuppdraget- och ansvaret 

fördelades mellan de fyra kategorierna skola, hem, moder och fader och för att se hur materialet 

bidrog till att forma fostringsansvaret och dess anspråk. Således agerar diskursen här som en 

skapande kraft som förändrade den sociala verklighet som den utspelade sig inom men även som 

en grund för makten som i den här undersökningen handlar om hur en fostringsdiskurs uttrycks.19  

Således istället för att anta att språket speglar eller beskriver fostringsfördelning och praktik 

utgår jag ifrån att språket skapade och formade ett fostringsideal med en ambition om att 

upprätthålla. Foucault lyfte olika professioner som viktiga diskursbärare vilken läraren kan ses som 

en av dessa förbunden med pedagogiken, fostran och vad som sker inom skolan. Vidare kan, som 

exempel, Barnavårdsnämndens protokoll tillskriva moder- och faderskapet särskilda roller medan 

även läraren eller föräldrahemmet kan tillskrivas en identitet eller specifik roll. 20 

Relaterat till diskurs är Foucaults maktbegrepp då mina frågeställningar kan undersökas i ett 

sådant maktperspektiv. Uppfostran kan i sig själv ses i en maktrelation genom förälder-barn men 

även via de institutioner som växte fram som tog ett fostransansvar.  

Uppfostran och dess fördelning och praktik inom både föräldraskap och inom skola utgörs av 

en social relation vilket i ett Foucaultinspirerat-tänk rymmer en maktrelation. Således kan detta 

appliceras och undersökas i ett maktperspektiv och den maktrelation som ryms inom fördelningen 

och praktiken av uppfostran. Inom maktens analytik som Foucault utvecklat handlar det om att 

definiera det specifika område som utgörs av maktrelationerna samt att utarbeta verktyg för att 

                                                 
19 Berglund och Ney 2015, s. 138. 
20 Nilsson 2008, s. 55.  
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analysera detta område. Enligt Foucault är makt och kunskap oupplösligt förbundna med varandra 

då det inte är möjligt att utöva makt utan kunskap och det är inte möjligt för kunskap att inte 

framkalla makt. Således är kunskap immanent i alla maktrelationer vilket gör att kunskap och makt 

är beroende av och förutsätter varandra. I relation till mitt undersökta material och frågeställningar 

kan den kunskapen ses i flera perspektiv. Dels i lärarens profession som genom denna kan 

argumenteras vara i en maktrelation via och genom kunskap men även moder- och faderskapet 

och förväntade könsroller ger en specifik kunskap om ett väntat agerande.21 

Foucault har också utvecklat begreppet disciplinär makt och normalisering vilket karaktäriserar 

det moderna samhället. Normalisering blir en aktivitet för att med olika medel rätta till eller inordna 

något eller någon till det som i varje konkret sammanhang framställs som normalt. Den disciplinära 

makten utspelar sig främst inom institutioner och agerar genom att vara lokal, kontinuerlig, 

utspridd och produktiv. I relation till undersökningens ämne kan makten som uppfostran för med 

sig argumenteras vara lokal genom de utrymmen den sker inom, kontinuerlig genom sitt utövande, 

utspridd genom att den fördelas i samhället och produktiv då den har ett klart syfte.22 

Foucault utvecklade också begreppet styrningsrationalitet (governmentality) vilket är en 

maktkonfiguration vid sidan om den disciplinära makten och biomakten, den sistnämnda vars inte 

berörs i denna undersökning. Foucault såg även styrning som ett namn på de tekniker och 

procedurer som styr och reglerar människors beteenden vilka kunde ses i en framväxt av 

administrativa apparater och institutioner som ska styra den sociala kroppen. Denna styrning ska 

ses som en praktik syftande till att forma, leda eller påverka hur människor beter sig.23 

Durkheim och Marx 

Förutom Foucalts maktbegrepp väljer jag även att lyfta Durkheims modell för skolans moraliska 

fostran samt Marx och Engels historiematerialism som berörde uppfostrans fördelning mellan 

skola och föräldraskap. Detta kan tyckas kontraproduktivt då Foucault var väldigt kritisk mot 

strukturella betraktelsesätt gällande maktrelationer men jag anser ändock att det kan tillföra ett 

perspektiv i min undersökning som annars hade blivit tunt där Foucaults maktperspektiv inte 

räcker.  

Durkheim utvecklade en modell där skolan stod för en moralisk fostran där skolan tillskrevs en 

avgörande roll i förhållandet mellan samhälle och uppfostran. Uppfostran var således samhällets 

källa. För Durkheim var pedagogik ett begrepp som gav uttryck för en moralisk socialisering via 

skolans fostran som agerade samhällets medel för reproduktion. I relation till familjen skulle skolan 

fungera som en intermediär organisation mellan familjen och det civila samhällslivet. Således skulle 

                                                 
21 Nilsson 2008, s. 85. 
22 Nilsson 2008, s. 90-96. 
23 Nilsson 2008, s. 128f.  
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skolan stå för den moraliska fostran samtidigt som den skulle forma människan genom metodisk 

socialisering. Denna verksamhet vilade på en moralisk auktoritet som samhället utrustade lärarna 

med. 24 Detta kan även kopplas samman med Foucaults maktperspektiv.  

Durkheim utelämnade dock familjen i sin modell för skolans fostran samt kopplade han den 

inte till större strukturer vilket istället Marx och Engels kan tillämpas för. Även de tillskriver skolan 

en central roll i barnets uppfostran och kopplar det till storindustrins utveckling som skapade 

förutsättningar för en övergång från familjeuppfostran till en offentlig insats och sfär. 25 Inom 

historiematerialismen har således familjen fråntagits det primära uppfostringsansvar och överlåtit 

det till en institution som ska göra individen till en del av samhället. Istället sker familjens 

uppfostran i ett nära samarbete med skolans fostran men utan huvudansvar.26  

Moder- och faderskap 

Genom diskursanalys förekommer även ett genusorienterat perspektiv då en del av 

undersökningen ämnar se vilka roller som tillskrevs moder- och faderskapet. Genusbegreppet 

innehåller också en maktrelation och Joan Scott som introducerade begreppet genus i historien har 

menat att könsmakten var förankrad i sättet att klassificera och ordna verkligheten, alltså 

diskursen.27 Genusteori betonar det konstruerade könet och fokuserar på hur roller, förväntningar, 

normer, beteenden och sociala strukturer ändras över tid. Scott ville belysa kvinnors erfarenheter 

och integrera dem i olika övergripande samhälleliga processer. Att således belysa en konstruerad 

och maktgivande skillnad i hur uppfostran tillskrevs och förväntades utföra är att illustrera hur 

kvinnans erfarenhet kan ha skilt sig från mannens eller att uppfostran som föräldraskap inte kan 

betraktas som en enhet. Enligt Scott formas genus av samhället och är ett primärt sätt att uttrycka 

och påtvinga maktrelationer.  

Yvonne Hirdman har utvecklat begreppet genuskontraktet där hon menar att varje samhälle och 

tid har haft någon form av osynligt kontrakt mellan könen som finns på olika nivåer i samhället. 

Det består av faktiska och konkreta föreställningar om hur män och kvinnor bör förhålla sig mot 

varandra.28 Hon formulerar även ett maktperspektiv och menar precis som Scott att genus är ett 

sätt att uttrycka makt mellan relationer.29 

En faderskapsmodell har den amerikanske historikern Robert Griswold utvecklat då han 

arbetade fram en syn på 1900-talets faderskap. I den menade han att en ny syn på faderskapet växte 

                                                 
24 Hermann 2008, s. 72-75.  
25 Hermann 2008, ss. 28, 34. 
26 Hermann 2008, s. 41. 
27 Florén och Ågren 2010, s. 140.  
28 Hirdman 2001.  
29 Scott 1986. 
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fram där fäderna förväntades spendera mer tid med sina barn men att detta inte kan ses som en 

omkonstruktion av föräldraskapet. 30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                 
30 Berglund 2007, s. 36.  
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 Undersökning och analys 

Fostransansvar för lärare och skola i samarbete med Barnavårdsnämnden 

Skolans två mål har under 1900-talet varit fostran och kunskapsfördelning men vart betoningen 

väntats ligga har ansetts oklart. Skolans fostransuppdrag har varit föremål för kontinuerlig 

diskussion trots att idén om att skolan bör fostra eleven visat sig stark under 1900-talet men ändock 

föränderlig. Den roll skolan hade i samhället i början av 1900-talet var inte självklar och i både 

statliga utredningar och vetenskapliga tidskrifter diskuterades skolans främsta uppgifter samtidigt 

som sekelskiftet även medförde ett ökat intresse för barns mognad, fostran och barndom. En vanlig 

tolkningsmodell för början av 1900-talet har varit att hemmets fostrande egenskaper fördes över 

till skolan och att läraren började göra mer än att bara undervisa kunskapsämnen. 31 Således hade 

skolan en självklar del i barns uppfostran men vad innebar detta i praktiken och hur stor del hade 

de egentligen?  

Lärarna tilldelas en nära relation med nämnden och tillskrivs en självklar plats med stor 

delaktighet i utredningarna. Lärarna är alltid den första som intervjuas och vid tillfällen även de 

enda. Om läraren ej har möjlighet att höras av nämnden skjuts ärendena utan undantag upp tills 

läraren kan delta.32 Läraren förväntas ha kunskap och lämna uppgifter om barnets karaktär, 

begåvning och hemförhållanden samt hur de betedde sig inom skolan och om de skolkade eller var 

slarviga. 33 Läraren spelade en stor roll i nämndens bedömning hur de skulle gå vidare med de olika 

fallen och kunde även komma med egna förslag på hur situationer skulle lösas. 34  

Läraren agerade ofta mellanhand mellan barnet och nämnden och familjen och nämnden och i 

en majoritet av fallen överlåter nämnden det åt läraren att följa upp elevernas beteende och 

levnadsförhållanden.35 Således kan lärarens och nämndens relation uttryckas i form av ett nära 

samarbete där lärarens förväntades ha uppsikt och kunskap över eleven. 36 Denna roll i elevens liv 

gjorde att nämnden kunde besluta om omplaceringar där läraren var den tongivande i beslutet och 

dess förväntan att ha koll över den uppfostran som skedde i hemmet gjorde att hembesök utfördes 

utan större bakomliggande misstankar.37 Lärarens fostransroll kunde utökas på nämndens initiativ 

då läraren vid tillfällen fick ta beslut om lämpliga straff. 38 Vidare förväntades läraren att anmäla 

eleven eller föräldrahemmet om det ansågs nödvändigt. Vid de tillfällen läraren och 

                                                 
31 Axelsson 2007, ss. 4, 8; Landahl 2006 s. 5; Landahl 2011 s. 373. 
32 Barnavårdsnämndens protokoll 1918 nr 131 Medelpadsarkivet i Sundsvall (Barnavårdsnämndens protokoll 
förkortas hädanefter BP och Medelpadsarkivet i Sundsvall SMA); BP 1918 nr 137 SMA; BP 1918 nr 175 SMA.  
33 BP 1918 nr. 1, SMA, 1918 nr 2, 1921 nr 70.  
34 BP 1923 nr 88, 1918 nr 191, SMA.  
35 BP 1918 nr 2, SMA; 1918 nr 5, 1918 nr 183. 
36 BP 1918 nr 191, SMA.  
37 BP 1918 nr 49, SMA, 1918 nr 139, 1919 nr 17, 1919 nr 66, 1919 nr 198, 1920 nr 39. 
38 BP 1919 nr 176, SMA. 
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föräldrahemmets upplevelser skilde sig åt gick nämnden ofta på lärarens linje. 39 Bergman har också 

diskuterat det samarbete som existerade mellan nämnden och läraren och hon skriver i sin 

avhandling att lärarna regelbundet kontaktades av barnavårdsmän med förfrågningar om barnets 

uppförande samt uppfostran i hemmet.40  

Landahl menar att en del av skolans fostransarbete var att fostra eleverna till bland annat allmän 

moral och sedlighet för att bli välfungerande vuxna medborgare. En viktig del i detta 

fostransuppdrag menar han var hur skolan skulle hantera osanningar vilket sågs som en 

grundläggande del för en sedlig moral medan osanningar betraktades som inkörsportar för framtida 

förseelser. 41 Detta kan ses i relation till den diskurs som rådde kring just lögner och osanningar. I 

de fall som framkommer i nämnden där det lyfts att barnet talat osanning är det ofta just detta som 

betonas som det främsta problemet. 42 Läraren skulle ämna att motverka detta vilket kan ses i 

relation till Landahls undersökning där han menar att en stor del av skolans fostrande roll gällde 

just ärlighet. Under sekelskiftet diskuterades just sanningstalande som ett av skolans främsta ansvar 

och lögner betraktades som en väg till andra förseelser. Således var ett av lärarnas främsta 

fostringsansvar att bekämpa lögnen. 43 

Läraren åläggs dock ingen skuld i protokollen om en elev blir påkommen med osanning vilket 

kan ses i relation med Axelssons påstående i sin avhandling att det var föräldrarna som misstroddes 

i sin uppfostran. Han menar att skolans organisering grundade sig mycket på att många familjer 

misstroddes i sin förmåga att fostra sina barn så att deras fostran i större omfattning blev en 

angelägenhet för statsmakten.44 Detta stämmer in på att barns välfärd och uppförande under 1900-

talet blev en alltmer offentlig angelägenhet. Detta gjorde att uppfostran av barn hamnade i ett 

gränsland mellan privat och offentlighet.45 

Bjurman menar att folkskolan skulle inpränta moral och borgerliga dygder som flit och renlighet 

vilken kan ses i relation till den moraliska fostran som Durkheim menade att skolan skulle bedriva 

vilket kan kopplas samman med synen på osanningar. Landahl benämner lögnen som ett normbrott 

i skolan och den moraliska socialisering som Durkheim argumenterade för kan tänkas ämna 

motverka sådana avvikande tendenser.46  Genom den hårda synen på lögner kan en del av lärarens 

fostransarbete och fördelning av uppfostran ses som en moralisk uppfostran. I enlighet med 

Foucaults normaliseringsbegrepp kan en moralisk fostran ses som den process där eleverna genom 

                                                 
39 BP 1918 nr 49, SMA; 1920 nr 39. 
40 Bergman 2003, s. 247f.  
41 BP 1918 nr 4, SMA; 1919 nr 1; 1919 nr, 23.   
42 BP 1918 nr 4, SMA; 1918 nr 23; 1919 nr 17; 1919 nr 23; 1919 nr 197.  
43 Landahl 2006 ss. 38, 45, 56. 
44 Axelsson 2007 s. 61.  
45 Sandin och Sundkvist 2014, s. 67f.  
46 Landahl 2006 s. 35; Bjurman 1984 s. 135.  
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korrigeringar och bedömningar anpassas till ett homogeniserande beteende. Individen som begår 

normbrott som att ljuga blir således avvikande.47  

Detta fostransansvar framkommer även i nämndens protokoll rörande agan som även påvisar 

ett bestraffningsansvar hos skolan och läraren. Läraren kunde aga elever på eget initiativ i hopp om 

bättre uppförande eller på föräldrars inrådan.48 Eva Bergenlöv har i sin undersökning om våld mot 

barn genom historien tagit upp Barnavårdslagstiftningen 1902 för vanartiga och sedligt 

försummade barn som innebar att barnavårdsnämnden kunde döma barnet till aga om den 

utdelades inom en viss tid och i ojäviga vittnens närvaro och utdelad av en person som ansågs 

lämplig för uppgiften och utnämnd av nämnden. Således verkade lärarens fostringsansvar som en 

direkt följd av den lagtext som befästes 1902 samt ytterligare befäste aga som uppfostringsmetod 

samt ålades skolan och läraren ett fostransansvar som innefattade aga. 49 Att läraren ansågs vara en 

sådan lämplig person att utföra agan på nämndens inrådan framkommer även i nämndens 

protokoll.50 

Då nämnden tilldelar läraren i uppgift att utdela aga till ett barn som dömts till detta befästs 

lärarens maktposition. Både i relation lärare- elev men även lärare- nämnd.  

Landahl menar att skolagan länge diskuterades vara bra eller dålig och vilken plats den egentligen 

hade inom skolan. 51 Denna syn eller mentalitet är ingenting som får utrymme i fostringsdiskursen 

som lärarens tilldelas av nämnden. Endast vid ett tillfälle uttrycker läraren att han anser att aga som 

straff är opassande för gällande förseelse och att en tillrättavisning bör räcka. Nämnden håller dock 

inte med och barnet döms till aga ändå. 52 

Lärarens delaktighet i uppfostran och fostransansvaret förefaller enligt nämndens protokoll ha 

haft ett stort utrymme för bestraffning och elever som redan stod under särskild tillsyn förväntades 

läraren ha en striktare fostran över.  En pojke blir avstängd så länge som två terminer vilket kan 

betraktas som ett straff i fostringssyfte. 53  I lärarhandledningen Uppfostran under skolåldern skriver 

folkskoleinspektören Sven Lundqvist 1901 hur straff och de olika typer av straff kunde appliceras 

vilket stärker den straffdiskurs som uttrycks i nämndens protokoll som påvisar att skolan och 

läraren hade rätt att bestraffa elever som en del i fostransarbetet. 54 

Lärarens delaktighet i elevens uppfostran kunde också utökas på föräldrarnas inrådan både vid 

vardagliga förseelser eller så kunde föräldrarna be läraren att aga barnet. 55 Ett sådant exempel är 

när ett föräldrapar kontaktar läraren och menar att deras barn är besvärligt och vägrar att utföra 

                                                 
47 Nilsson 2008, s. 90.  
48Barnets rätt, Statens offentliga utredningar 1978; BP 1918 nr 91, SMA; 1918 nr 2.  
49 Bergenlöv 2009 s. 132f.  
50 BP 1913 nr 7, SMA; 1913 nr 2; 1919 nr 158.  
51 Landahl 2011 s. 373.  
52 BP 1923 nr 88, SMA.  
53 BP 1919 nr 17, SMA.  
54 Landahl 2006 s. 122.  
55 BP 1919 nr 90, SMA. 
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vissa sysslor hemma. Föräldrarna ber läraren om hjälp för att tillrättavisa barnet vilket läraren gör 

och barnet erkänner och ångrar då sitt dåliga uppförande. Alltså kunde lärarens och förälderns 

fostransroll inverka på varandra och läraren kunde fostra barnet även inom de områden som inte 

tillskrevs skolans sfär. Detta påvisar en auktoritetsroll och en maktposition som läraren besatt där 

lärarens profession kunde utökas till hemmets sfär. 56 Enligt Foucaults maktanalytik så är lärarens 

område inom skolan men eftersom att hen tilldelas en given roll i nämndens utredningar så besitter 

läraren även en maktposition även utanför skolans fysiska sfär så länge det är i relation till eleverna. 

Den produktiva kraft som lärarens makt ger är en utökad möjlighet till uppfostran. Diskursen detta 

påvisar då nämnden tillskriver läraren en självklar roll utanför skolans fysiska sfär skapar ett 

fostringsansvar för läraren då hen genom sin profession intar en auktoritär ställning i samhället. 

Denna tolkning av lärarens profession kan ses i linje med det faktum att familjer och föräldrar 

kunde få svårt att svara på samhällets krav på uppfostran vilket ledde till ett ökande 

omhändertagande av barn.57 

Detta påvisande av lärarens och skolans ansvar kan ses enligt Marx historiematerialism då en 

offentlig insats såsom skolan övertog ett ansvar som traditionell tillskrivits föräldrarna. Då 

föräldrarna ber läraren om hjälp att tillrättavisa sina barn påvisar det skolans betydande roll för 

samhället även om förseelserna som tillrättavisas är irrelevanta för skolan. 58 Axelsson menar i sin 

avhandling att den obligatoriska skolan var ett svar på en bristande fostran av arbetarbarnen och 

att skolans ansvar i barnens uppfostran måste ses till den socialisation som barnen tidigare fått via 

fabriker eller i gemenskap med föräldrarna genom arbete. Denna socialisering försvann alltmer och 

därför kom det att bli skolans uppgift att både fostra och skydda barnen. Detta kan exemplifieras 

med mitt material då lärare både anmäler hemförhållanden för att skydda barnen samt anmäler 

barnen själv som anses behöva en extra fostran. Samtidigt som detta skedde menar Axelsson att 

det utvecklades ett barndomsideal som skolgången var en del av som satte fokus både på barns 

intellekt samt deras mottaglighet för fostran. 59  

Etnologen Eva Lis Bjurman stärker denna uppfattning då hon menar att den vanliga folkskolan 

agerade som ett av statens främsta instrument för att fostra och övervaka barnen vilket i praktiken 

ofta innebar hembesök för att tala med föräldrar. 60 I det perspektivet kan lärarens fostransansvar 

och hur det tedde sig i praktiken ses i relation till historiematerialismen där skolans utbildning skulle 

betraktas som ett instrument för att fostra in dem i samhället samtidigt som påvisandet av lärarens 

auktoritära maktposition stärks.  

Som ovan menats hade läraren ett fostringsansvar som sträckte sig utanför skolan vilket kan 

argumenteras för att läraren hade en given roll i elevens uppfostran. Förutom den fostran som 

                                                 
56 BP 1920 nr 42, SMA.  
57 Sandin och Sundkvist 2014 s. 68.  
58 Hermann 2008 s. 41.  
59 Axelsson 2007 s. 47.  
60 Bjurman 1984 s. 130. 
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skedde i klassrummet skedde skolans och lärarens fostran även inom barnens hem, på föräldrars 

inrådan samt i samarbete med statliga institutioner som barnavårdsnämnden. Maktanspråket 

nämnden gör kan enligt Foucault-vis tolkas besitta en kunskap och vetande där de har förmåga att 

påverka liv. Läraren tillskrivs även en maktbaserad roll där de agerar i ett nära samarbete med 

nämnden samtidigt som det förväntas att läraren ska agera i sin profession utanför det traditionella 

lärarutrymmet.  

Föräldraskapets fostransansvar och delaktighet i Barnavårdsnämndens utredningar 

Människor har i alla tider fött barn vilket gör att föräldraskap kan ses som en historisk 

kontinuerlig praktik medan uppfattningar och föreställningar om föräldraskap varierat mellan olika 

historiska kontexter. I ett socialhistoriskt perspektiv har synen på barn och uppfostran under 

senaste halvan av 1900-talet uppmärksammats i ett större utrymme. Gustav Westberg konstaterar 

i sin avhandling Legitimerade föräldraskap 1870–2010: En diskurshistorisk undersökning att 

föräldraskapets roll är skiftande beroende på dess historiska sammanhang vilket även betyder att 

även uppfostran är det.61  

I barnavårdsnämndens handlingar är föräldrarna sällan med då barnen utreds eller kallas till 

varningar. Istället är det läraren som återkommande intervjuas, får komma med förslag och bli 

hörd. Vid de tillfällen föräldrarna diskuteras i materialet är det via de hembesök nämnden utfört 

medan lärarna intervju blir en primär källa för nämnden. Även vid de tillfällen som beslutar att 

barnet ska skiljas från föräldrahemmet nämns sällan föräldrarnas åsikt. 62 Även relaterat till 

textutrymmet får läraren ett större utrymme medan de hembesök som genomfördes hos 

föräldrarna får betydligt mindre utrymme.  Diskursen detta visar är att föräldrarnas egen upplevelse, 

uppfattning och åsikter värderades lägre för nämnden än lärarens. Vid ett tillfälle tar nämnden ett 

beslut om att omplacera ett barn från föräldrahemmet och en majoritet av textutrymmet som berör 

familjen handlar om det rykte som nämnden sedan tidigare känner till om föräldrarna som menar 

att föräldrarna är ”(…)mycket dåliga personer”.63 Detta kan tolkas som att föräldern fick en väldigt 

liten möjlighet att ta det ansvar som förväntats av dem när nämnden blev inkopplat samtidigt som 

att läraren tilldelades en större och mer självklar roll i hur uppfostran tog sig i uttryck i relation med 

nämnden. Denna maktposition som nämnden befann sig inom bör dock inte klassas som en legitim 

eller suverän makt utan istället kan nämndens makt, enligt Foucaults maktperspektiv, endast 

existera på basis av redan existerande maktrelationer. Dessa maktrelationer kan genom vad ovan 

påvisats av lärarens mer givna samarbete med nämnden än föräldern menas bestå av just 

maktskillnaden som läraren i sin profession har kontra föräldern och deras påverkan och 

                                                 
61 Westberg 2007 s. 13. 
62 BP 1918 nr 1-3, SMA; 1918 nr 215. 
63 BP 1919 nr 4, SMA. 
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möjligheter i samhället.64 Föräldrarna förväntades även att själv kunna be nämnden om hjälp vilket 

påvisar en fostringsdiskurs där föräldraskapet kunde vända sig till en statlig och offentlig instans 

för att få hjälp med sitt föräldraskap.65 Detta är intressant genom att föräldrarna tillskrevs ett särskilt 

ansvar i sina barns uppfostran utan att få det avskrivet ifall de sökte hjälp utan samma förväntade 

roll fortsatte att existera. Nämnden kunde dock också uppmana föräldrar att bättre vaka över sitt 

barns uppfostran eller bättre fylla sina uppfostringsplikter vid de tillfällen föräldrarna inte tog det 

ansvar som tillskrevs dem i sina barns uppfostran.66 Denna uppmaning uttrycker en maktrelation 

mellan nämnden och de berörda föräldrarna. Nämnden kan genom att åberopa ett visst kunnande 

och kunskap i sin position uppmana föräldrar att agera på ett sätt som följer nämndens önskan och 

rekommendationer. Detta innefattar även ett dolt hot då nämnden har laglig befogenhet att skilja 

barn från sitt föräldrahem.  

Vidare diskuterar nämnden uppfostringsmetoder och det ansvar föräldern förväntades ta. Om 

barnet har för mycket friheter, får sköta sig själv eller om tillsynen är bristande på grund av till 

exempel arbete är det en diskurs som benämner föräldrahemmet som dålig. Likaså om föräldrarna 

beskrivs som veka så anses de inte heller kunna uppfylla en bra uppfostran men om uppfostran 

istället var kärlekslös eller för hård kunde det vara anledningen till att barnet blivit och beskrivs 

som vanartig eller med en dålig karaktär.67 Berglund visar på komplexiteten som fanns inom 

fostranssynen där klemighet kunde anses som skadligt för barnen men även likaså för stor hårdhet. 

Istället uppmuntrades föräldrar att finna en medelväg mellan otidig flathet och överdriven 

stränghet.68 Således förväntades föräldrarna att ha en konsekvent uppfostran och en återkommande 

beskrivning som är synonym med ett dåligt föräldrahem är en slapp uppfostran. En sådan kunde 

leda till trotsiga barn eller rymningar där skulden ålades föräldrarna.69 Föräldrarna skulle eftersträva 

en disciplinär uppfostran där föräldern hade kontroll på sina barn, kunde erkänna de förseelser 

barnet begått samt ej ta det i försvar. Ett exempel på detta är ett föräldrapar som ber nämnden om 

hjälp för att de menar att deras dotter visar lättja och sinnesslöhet. Nämnden menar istället att det 

är mamman som orsakat en dålig uppfostran genom att klema bort henne. Läraren förstärker detta 

och säger att modern alltid tagit dottern i försvar och aldrig kunnat erkänna de misstag dottern 

begått. Nämnden beslutar då att inte hjälpa familjen eftersom att de själva orsakat situationen och 

får således lösa det själv. 70  

                                                 
64 Nilsson 2008 s. 84.  
65 BP 1919 nr 158, SMA.  
66 BP 1918 nr 28, SMA; 1918 nr 137; 1918 nr 152; 1918 nr 154; 1918 nr 164; 1918 nr 198. 
67 BP 1919 nr 17, SMA; 1923 nr 78; 1913 nr 18; 1920 nr 75; 1922 nr 74; 1924 nr 67; 1913 nr 2; 1919 nr 78, 1919 nr 
184-185; 1923 nr 78; 1913 nr 18; 1920 nr 109; 1920 nr 116; 1919 nr 151; 1922 nr 63; 1923 nr 70; 1918 nr 211.  
68 Berglund 2007 s. 135.  
69 BP 1918 nr 138, SMA; 1919 nr 17; 1920 nr 43; 1919 nr 12; 1921 nr 1; 1922 nr 63; 1923 nr 17; 1923 nr 76; 1919 nr 
35; 1919 nr 78; 1921 nr 1; 1921 nr 70; 1923 nr 88; 1918 nr 211; 1919 nr 186.  
70 BP 1919 nr 197, SMA.  
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Detta beslut av nämnden, att neka hjälp trots att de som statlig instans besitter förmåga att 

hjälpa, kan tolkas som en maktyttring där den cirkulerande makten med olika krafter som 

omformas och upplöses kan exemplifieras. Att ta detta beslut är en form av makt som cirkulerar 

dels från föräldrarna som bad om hjälp som möjliggjorde deras makt samtidigt som även läraren 

möjliggör att nämnden kan neka hjälp. Det går inte att sanktionera nämndens makt genom 

resonemanget att de är en statlig institution då man enligt Foucault skulle fastna i abstrakta begrepp 

därför är det av vikt att i ett maktperspektiv se maktens konkreta verkning, vilket i detta fall 

synliggjordes i att nämnden skuldbelade ett föräldrapar som sökte hjälp.71 

Ett annat exempel som belyser det ansvar föräldern förväntades fylla är en flicka som upprepade 

gånger skolkade vars skuld för detta ålades hennes moder som hävdade att hon behövde flickan 

hemma för sysslor. Nämnden menade istället att mamma inte haft tillräcklig kraft och kontroll på 

sin dotter och uppmanades att bättre kontrollera flickans skoltvång. Till skillnad från många andra 

fall som till exempel tjuvnadsbrott tillskrevs hela skulden på föräldern vid de tillfällen barnen inte 

gick i skolan samtidigt som uppfostran diskuterades som dålig om barnets skolbehov inte 

tillgodosågs.72  

Detta kan ses i relation till Landahl som menar att familjen flera gånger betraktades som problem 

inom utbildningshistorian och särskilt under folkskolans framväxt då det var stora problem med 

att få barnen till skolan. Anledningar till detta kunde vara som i fallet för nämnda flicka, att hon 

behövdes för sysslor hemma.73 Även Bjurman berör problemen som kunde uppstå mellan hemmet 

och skolan och att många föräldrar ansågs motarbeta skolan genom att skydda sina skolkande 

barn.74  

Således tillskrevs det ett uppenbart fostringsansvar på föräldrarna men det tycks ha varit viktigt 

att det inte kom emellan skolans fostransuppdrag. Jag tänker att detta kan ses som att både 

hemmiljöns och skolans fostran samverkade inom två närliggande sfärer som till stor del verkade 

självständigt och stundvis kolliderade. Det fostransarbete som skedde i hemmet verkade således 

mot andra mål än det inom skolan. Detta kan ses i linje med Marx och historiematerialismen som 

menade att fostran inom familjen ämnade fylla ett mer arbetsorienterat syfte.  

För att belysa det grundläggande ansvaret som tilldelades ett föräldraskap vill jag lyfta ett 

exempel som utspelade sig inom en familj. Modern var intagen för sinnessjukdom och barnen 

bodde själv med sin fader. Flera gånger hade barnen behövt fly ut på gatan från sitt hem för att 

undkomma faderns misshandel och då nämnden utreder detta menar de att faderns uppfostran är 

för hård och rekommenderar honom istället att vara konsekvent. Det nämnden däremot lägger 

särskild vikt och utrymme vid är familjens fattigdom vilket gör att nämnden lämnar ifrån sig ärendet 

                                                 
71 Nilsson 2008 s 85f.  
72 BP 1919 nr 66, SMA; 1919 nr 121; 1920 nr 98; 1920 nr 72. 
73 Landahl 2011 s. 382. 
74 Bjurman 1984 s. 130. 
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och skickar det vidare till fattigvården. Genom detta legitimeras en diskurs som berättigar fysiskt 

våld mot sina barn då fattigdomen värderas högre än barnens upplevda misshandel och påvisar att 

det primära fokuset var att försörja sina barn.75 Däremot förekommer det även fall där nämnden 

hänvisar till en kärlekslös uppfostran för att förklara barns bristfälliga karaktärer där nämnden 

menar att det är självklart att ett barn kan utveckla ett dåligt beteende om det aldrig fått utveckla 

ett förtroende till sina föräldrar. 76 Detta kan tyckas kontraproduktivt att nämnden betonade kärlek 

samtidigt som de valde att inte lägga vikt vid en uppfostran som enligt barnen innefattade 

misshandel. Det kan däremot tolkas som att det primära ansvaret en förälder hade var en 

försörjningsplikt medan det övriga inte sågs som primärt i en föräldra- och barnrelation.  

Detta påvisar den balansgång som existerade kring ansvaret föräldrarna förväntades fylla i sina 

barns uppfostran. Berglund har problematiserat detta och menar att begrepp som vi idag tillskriver 

särskilda känslor och handlingar, såsom kärlek, bör ses i en historisk kontext och kan rymma andra 

begrepp som idag inte nödvändigtvis kopplas till samma ämne. 77  

Även aga diskuteras flitigt i relation till föräldrarnas uppfostringsansvar. Föräldrar har försökt 

läxa upp sina barn via både vänliga förmaningar och aga utan resultat samt vänt sig till släkt för att 

aga sitt barn. Nämnden uppmuntrar detta och rekommenderar föräldrar att aga sina barn vid 

olydnad.78 Denna diskurs som fortsätter att normalisera agan styr föräldrarnas 

uppfostringsmetoder- och ansvar och kan argumenteras att agera motpol mot de nytänkande idéer 

kring barns uppfostran och disciplin som uppkom under 1900-talet.79 Istället uttrycker den 

normativa agan en självklar maktposition där både nämnden kunde påtvinga föräldrar att aga sina 

barn samt sätta föräldern i en maktposition genom att aga barnet. Detta påvisar hur flytande och 

cirkulerande den makt som omgärdar detta är. Det är dock vanligt att föräldrarna frånskrivs 

ansvaret i att aga sina barn vid de tillfällen nämnden beslutar att agan ska agera straff och istället 

utdelas den av nämnden. 80 Även detta är en maktyttring då nämnden i position av att representera 

samhället tillämpar fysiska straff på barn som ingår i familjekonstellationer med föräldrar som 

menas ha ansvar över dem. Detta kan påvisa en diskurs där föräldern kunde frånskrivas ansvaret 

om det kunde legitimeras via statliga medel. Detta kan ses som ett resultat av 1902 års lag om 

vanartade och sedligt försummade barn som tillät att skilja barn från sina föräldrar. Diskursen som 

skapas bidrar då även till en styrningsrationalitet som genom att styra föräldrarnas uppfostran styr 

och reglerar ett mänskligt beteende medan nämnden får ett utrymme att styra den sociala kropp 

som föräldrar utgör. 81 

                                                 
75 BP 1919 nr 184-185, SMA.  
76 BP 1920 nr 42, SMA.  
77 Berglund 2007 s. 134. 
78 BP 1919 nr 23; 1921 nr 1; 1918 n 91; 1918 nr 130; 1918 nr 137.  
79 Axelsson 2007 s. 47.  
80 BP 1919 nr 35, SMA.  
81 Nilsson 2008 s. 128.  
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Etnologen Eva Lis Bjurman har skrivit om hur fattiga föräldrar betraktades vid sekelskiftet mot 

1900. Hon menar att Tvångsuppfostringskommittén liksom andra myndigheter inte hade något 

större förtroende för fattiga föräldrar att uppfostra sina barn samtidigt som nya idéer florerade som 

bland annat innefattade att barn skulle uppfostras och inte straffas då det i vissa fall ansågs 

problematiskt att barnen skulle agas i uppfostringssyfte. Om ett barn skulle dömas till aga blev det 

väldigt likt det äldre prygelstraffet men om föräldrarna skulle utföra agan befarades det att det inte 

skulle utföras på grund av att många föräldrar ansågs ha en bristande känsla av sitt moraliska 

ansvar.82 Detta kan ses i relation till hur agan utdelades som straff av nämnden och hur det oftare 

lades på nämnden själv eller läraren att utföra agan på föräldrarna. Dock verkar agan ha betraktats 

som ett bra straffverktyg vilket inte återspeglar den mentalitet Bjurman skriver om och inte heller 

de idéer som vid sekelskiftet av framstående pedagoger som motsade sig aga. 83  

Nämnden för också en diskussion om att införa korta och lämpliga notiser i tidningarna med 

tänkespråk som var dels till barnen och dels till föräldrarna. Detta kan tolkas som att nämnden inte 

var tillfreds med det fostransansvar som föräldrarna hittills tog och försökte således få dem att ta 

en större roll. Det tillskriver dock också ett fostringsansvar på barnen själva vilket visar att hemmets 

uppfostran även krävde att barnet skulle tillgodose sig den fostran som förväntades av dem. 84  

Allmänheten ämnades också att tillskrivas ett kollektivt ansvar för barnens uppfostran. 

Socialdemokratiska kvinnoklubben för en diskussion med barnavårdsnämnden där de yrkar att 

nämnden måste vidta åtgärder för att förhindra minderårigas förvildning med syfte att allmänhetens 

kontroll över barnen måste skärpas. Den fostranssfär som befann sig utanför skolan ålades då på 

de stora massorna att kollektivt ansvara och fostra barnen vilket även tog bort en del av föräldrarnas 

ansvar.85 

Föräldrarnas ansvar i barnens uppfostran kan således tolkas som att det i början av 1900-talet 

fick ett mindre utrymme än lärarens roll. Föräldrarna fick en mindre chans att uttrycka sig i relation 

med föräldrarna och det kan argumenteras för att både nämnden samt skolan utövade en makt 

gentemot föräldraskapet vars fostransansvar inte fick inkräkta på skolans område. Läraren och 

skolan hade däremot möjlighet att påverka hemmiljön. Förälderns fostringsarbete förväntades 

tillgodose barnets skolbehov samtidigt som den praktiska uppfostran var föremål för diskussion 

inom nämndens protokoll.  

 

                                                 
82 Bjurman 1984 s. 129.  
83 Axelsson 2007 s. 47.  
84 BP 1920 nr 29, SMA.  
85 BP 1919 nr 143, SMA.  
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Moder- och faderskap enligt Barnavårdsnämnden  

Föräldraskapets historia har i både svenska och internationella studier beskrivits som att i det 

sena 1800-talet fått en tvådelad sfäruppdelning. I denna placerades män i det offentliga rummet 

som frånvarande och arbetande medan kvinnan underordnades männen och placerades inom 

hemmet och familjen som mödrar. 86 Berglund lyfter fram denna teori om de två sfärerna som 

tongivande inom tidigare genus- och familjehistorisk forskning. Han menar att denna uppdelning 

har lett till generaliseringar och tolkningar gällande mäns och kvinnors vardag i familjen. Denna 

teori har även skapat en diskurs som omöjliggjort studier av faderskapet under 1800-talet då det 

menats att det inte funnits något att studera.87 

I Westbergs undersökning utgår han ifrån familjetidningar publicerade vid tre olika tillfällen där 

det första är 1870. Han motiverar detta med att synen på moderskap som biologiskt givet eskalerar 

under den tiden där moderskapet kom att betraktas som ett kall och yrke för att slutligen befästa 

föreställningen om den goda modern.88  

I mitt undersökta källmaterial är det främst moden som tillskrivs en uppfostrande roll och det 

läggs en vikt vid moderns karaktär och husliga plikter. Modern benämns ofta med positivt 

beskrivande ord som ordentlig, pålitlig, uppriktig, huslig och arbetsam eller med negativt 

beskrivande ord som utarbetad och nervös. 89 Beskrivs modern som duktig och arbetsam med ett 

snyggt hus är hon uteslutande en bra moder och kapabel att fostra sina barn. Då antas barnets 

förseelser bero på någonting annat än uppfostran.90 Fadern benämns istället yrkesrelaterat såsom 

sjökapten eller smed och utan karaktärsgivande egenskaper. Även vid adoptionsutredningar där 

äkta makar tillsammans diskuteras är det endast kvinnans egenskaper som lyfts. Ett sådant exempel 

är hur kvinnans beskrivs som en synnerligen ordentlig person medan mannen ställs i bakgrunden och 

förekommer endast i form av sitt namn.91 

Badinter menar i Den kärleksfulla modern att moderskapet i tidiga 1900-talet gavs en annan 

innebörd som placerade modern som en självklar del i barnets uppfostran och tillskrevs en naturlig 

roll för moderskapet som inte kunde ersättas av någon annan. 92 Detta är intressant i relation till 

nämndens protokoll då det finns flera fall som består av ensamstående män som nästan uteslutande 

är änklingar. Dessa fall utgör en majoritet av de fall där fadern beskrivs på liknande beskrivande 

sätt som modern såsom präktig och ordentlig.93 Detta kan tolkas som att vid moderns död fadern får 

axla den egentligen givna modersrollen. Mer förekommande är dock att barnens förseelser åläggs 

                                                 
86 Westberg 2016 s. 60. 
87 Berglund 2007 s. 45. 
88 Westberg 2017 s. 61. 
89 BP 1918 nr 2, SMA.  
90 BP 1918 nr 1, SMA; 1918 nr 2.                
91 BP 1918 nr 31, SMA; 1919 nr 179. 
92 Badinter 1980 s. 169f. 
93 BP 1918 nr 23, SMA.  
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barnen själva om modern är död. Om modern var död var det vanligare att äldre syskon fick sköta 

hemmet medan fadern arbetade och om hemmet då enligt nämnden föreföll orent eller om fadern 

inte hade förmåga att rätt uppfostra barnet åläggs han sällan skuld. Istället åläggs skulden endera 

på barnet själv eller på äldre syskon. Vid ett tillfälle konstaterar nämnden att hemmet och barnets 

fostran har vanvårdats i ett hem där den enda vuxna var fadern. Ändå beläggs skulden på barnet 

själv och dess äldre syskon.94 Detta kan ses i relation till vissa av de tillfällen då modern tycks 

skuldbeläggas barnets förseelse genom att klema bort hen eller ta hen i försvar. 95 

Badinter uttrycker det som att kvinnan snärjs i modersrollen där hon drabbades av moralisk 

fördömelse om hon försökte undkomma den vilket även gjorde att det var modern som ställdes 

till svars vid behov. Detta är som ovan visat vanligt förekommande i källmaterialet och nämndens 

protokoll där de ofta försöker finna modern som orsak och hennes uppfostran till att barnet 

hamnade hos nämnden. Om kvinnan inte anammade denna givna roll blev hon enligt Badinter 

istället betraktad som egoistisk och elak. 96  

Ytterligare ett konkret fall där fadern frånskrivs skuld är i en familj där modern är död men 

genom att hon var en väldigt slarvig och verkligt dålig kvinna är hemmet fortfarande dåligt. Nämnden 

utvecklar detta med att mena att fadern i sig troligen inte är dålig men moderns ondska, genom sitt 

slarv, hade smittats av sig och därför hade fadern drivits till brott. Brottet bestod av stölder av tyg.97 

Detta nedtecknande av nämnden är intressant genom att det påvisar att modern tillskrivs en 

specifik moders- och kvinnoroll även efter hennes död. Fast hon ej längre lever är det hennes fel 

att fadern begått brott. Detta påvisar en diskurs som tillskriver modern en specifik roll som gäller 

utan några undantag. Om synen och uttryckssättet av modern hade blivit mildare efter hennes död 

hade det kunnat argumenteras för att forma och skapa en diskurs där de specifika kvinnorollerna 

tonas ned. Detta är i linje med Scotts perspektiv som menar att maktyttringen som fanns mellan 

könsskillnader är och var förankrad i diskursen. I detta fall skuldbeläggs kvinnan för att vara en 

dålig moder även då hon omöjligt kan uppfylla den förväntade rollen eftersom att hon är död.  

Badinter lyfter även in skolans roll i hur uppfostran mellan föräldraskapets utvecklades under 

1900-talet. Hon menade att skolan försökte skapa enhetliga mentala, dock inte sociala, 

förutsättningar genom att ge de flesta samma undervisning vilket ledde till att barnet blev mer 

uppfostrat av sin lärare än föräldrarna och menar att detta skedde på en bekostnad av fadersrollen. 

Modern bibehåller sin roll som utvecklas till en naturgiven lag medan fadern placeras i 

bakgrunden.98 Detta kan ses i relation till Berglunds undersökning där han menar att fadern hade 

ett större ansvar i barnets undervisning medan modern förväntades sköta vården och omsorgen.99 

                                                 
94 BP 1919 nr 198, SMA.  
95 BP 1918 nr 91, SMA; 1919 nr 197.   
96 Badinter 1980 s. 169f.  
97 BP 1919 nr 198, SMA.  
98 Badinter 1980 s. 203.  
99 Berglund 2007 s. 170.  
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När skolan då istället övertar undervisningsrollen blir således faderns utrymme i föräldraskapet 

mindre.  

I Westbergs undersökning kommer han fram till att det sena 1800-talet legitimerade 

föräldraskap som en primärt kvinnlig praktik och plikt samtidigt som moderskapet sågs som den 

primära föräldraskapspositionen genom det specifika emotionella och kvinnliga bandet de hade till 

sina barn. Han problematiserar även faderskapet i sin undersökning och menar att genom att fäder 

inte legitimeras i lika hög grad är det lätt att göra en förhastad slutsats som kan kopplas till den 

särartsteori som växte fram i 1800-talet som gav olika attribut till kvinnor och mäns olika 

egenskaper och rättigheter. Genom att ta stöd i Berglunds undersökning menar Westberg att 

moderskapet kan betraktas som ett ideal som inte nödvändigtvis överensstämde till fullo med 

verkligheten genom att Berglund påvisar att faderskapet inte var så marginaliserat som Westbergs 

material kan visa.100 Detta är av vikt i min undersökning då mitt resultat faller snarlikt med 

Westbergs. Det påvisar att modern tillskrevs en given roll i barnets uppfostran medan fadern agerar 

i bakgrunden. Dock visar även mitt material på en given auktoritetsroll som fadern hade inom 

familjekonstruktionen. Vid de tillfällen nämnder menar att aga ska utdelas är det fadern som 

tilldelas detta och även då det framkommer att familjen tidigare agat barnet är det fadern som gjort 

detta. Den auktoritära rollen som tillskrivs fadern blir även tydlig i de fall nämnden uppmanar 

fäderna att bättre fylla sina uppfostringsplikter även fast det är modern som belastats med en dålig 

uppfostran. Således tillskrivs fadern en auktoritär roll där han förväntas övervaka sin fru och hennes 

uppfostran mot barnet.101 I linje med vad Gillis menar så har fäderna också en given försörjarroll. 

Om fäderna var änklingar och deras hem ej sköttes adekvat lades ingen vikt vid det då det 

argumenterades för genom att fadern arbetade. 102 Således legitimeras en försörjarroll som var av 

större vikt än ett delaktigt faderskap. Även om fäderna såsom Berglund påvisat hade en stor roll i 

sina familjers och barns liv så förefaller diskursen främja ett arbetarideal som jag tolkar kan ske på 

bekostnad av föräldraskapet. Även Bergman menar detta men lyfter in det i en större kontext och 

argumenterar för att det i början av 1900-talet utformades politiska system som slog fast fastslog 

att familjen hade ett stort ansvar för barnens välfärd men som främst präglades av faderns primära 

försörjning och moderns omsorg och uppfostran medan det var lika av vikt att modern erbjöd en 

kärleksam och omsorgsfull uppfostran för barnets bästa. Dock problematiserar Bergman 

könsrollerna och menar att det inte fanns några enkla sanningar om manligt eller kvinnligt i den 

svenska genuspolitiska debatten i början av 1900-talet.103 

Min undersökning och det resultat som påfinns i Barnavårdsnämndens protokoll och faderns 

roll undersöker inte vad ett fader- eller moderskap innebar utan istället vilka roller de tillskrivits. 

                                                 
100 Berglund 2007 s. 71.  
101 BP 1921 nr 1, SMA; 1921 nr 91, 1921 1; 1924 nr 67. 
102 BP 1919 nr 184, SMA; 1920 nr 1; 1921 1.  
103 Bergman 2003 ss. 56, 58, 111. 
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Berglund har kritiserat föräldraskapshistorisk forskning för att ha ett för stort fokus på 

maktfördelning mellan kön istället för att se vad det praktiskt innebar att vara det ena eller det 

andra. 104 Min undersökning påvisar att moderskapets självklara roll legitimeras i diskursen samtidigt 

som fadern får en roll som auktoritet och överhuvud. I linje med Hirdmans genuskontrakt så kan 

detta nämndens protokoll påvisa att det fanns ett kontrakt där kvinnan förväntades fylla vissa 

moderskapsroller medan mannen i mitt undersökta material inte tillskrivs lika specifika uppgifter 

utan där förväntas han främst vara en försörjare. Liknande Robert Griswols faderskapsmodell har 

inte min undersökning påvisat en omstrukturering av föräldraskapet utan i de enda fall där fadern 

tillskrivs någon form av fostransroll som inte grundar sig på en auktoritär överhuvudsroll är i de 

fall han är änkling.  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

                                                 
104 Westberg 2016 s. 61.  
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Sammanfattning  

Den här undersökningen har intresserat sig för att undersöka hur fördelningen av hemmets och 

skolans fostringsansvar såg ut i början av 1900-talet. För att göra detta undersökte jag hur 

fostransarbetet tog sig form enligt barnavårdsnämndens protokoll 1913- 1924 i Sundsvall samt om 

denna fördelning inbegrep en skillnad i tillskrivandet av ett moder- och faderskap. Jag hade ett 

maktorienterat perspektiv där jag ämnade undersöka de maktrelationer som uppstod med 

hänvisning till Foucault i relation till barnavårdsnämnden men jag använde även skol- och 

utbildningsteorier utvecklade av både Durkheim och Marx och Engels. I den del som berörde 

moder- och faderskapet applicerade jag ett genusperspektiv av Hirdman och Scott.  

Metoden för denna undersökning genomfördes genom en textanalys som även inbegrepp en 

diskursanalys och avgränsade mig både tidsmässigt i relation till källmaterialet samt till att endast 

beröra det som står i nämnden om fostransfördelningen och dess praktik. Således avgränsade jag 

mig från idépedagogiska strömningar.  

Forskningen som fanns inom ämnet berörde olika delar såsom lärarens fostringsuppgift eller 

faderskapet på 1800-talet. Forskningsläget påvisade en lucka där en undersökning med ett 

maktorienterat perspektiv utifrån hur barnavårdsnämnden tillskrev fostransvaret och dess praktik 

mellan skola och hemmiljö kan ge ny kunskap.   

Resultaten jag fick delade jag upp i 3 grupper. Lärare och skola och dess samarbete med 

barnavårdsnämnden, föräldraskapet och hur det tog sig i uttryck med nämnden samt moder- och 

faderskap enligt nämnden.  

Läraren och skolan visade sig ha ett nära samarbete med nämnden där deras profession 

betraktades som tongivande vid diskussioner samt tillskrevs läraren en aktiv roll i elevens liv och 

väntades ha kunskap i hemförhållanden och karaktär. Dess praktiska fostransarbete innefattade att 

fostra moraliska individer som passade in i samhället medan läraren också tilldelades ett självklart 

bestraffningsansvar. Detta gav en diskurs där läraren i egenskap av sin profession fick ett 

maktutrymme som tog plats inom och utanför skolan.   

Föräldraskapets fostransansvar och delaktighet i barnavårdsnämndens utredningar visade sig få 

ett mindre fostringsutrymme tillskrivet även om de förväntades uppfylla en särskild och 

grundlägande fostran. De hade ett betydligt mindre samarbete med nämnden än läraren och fick 

inte inkräkta på skolans fostran. Däremot kunde läraren verka utanför den givna skolsfären för att 

agera i en fostringsroll som inte självklart tillskrevs skolan.  

Nämndens maktposition diskuterades och jag menade att nämnden dels besatt en egen 

maktposition genom att nämnden accepterades och förväntades fylla en roll men de tillskrev även 

läraren en auktoritet som kan tolkas ha stått över föräldern.  

Vidare diskuterade och exemplifierade jag fostransansvaret i praktiken som förekom inom 

nämnden vilket innefattade en diskurs som uttryckte och formade bra och dåliga 
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uppfostringsmetoder. Exempelvis förespråkades aga medan föräldrar som tog sina barn i försvar 

fördömdes. Det existerade således en balansgång kring hur föräldern enligt nämnden bör uppfostra 

sitt barn.  

Gällande moder- och faderskap visade mitt material att modern tillskrevs en mer given roll i 

uppfostran medan fadern agerade auktoritär bakgrundsfigur. Med tidigare forskning visade jag att 

faderns primära roll var att försörja familjen medan det var modern som fick skulden vid dålig 

uppfostran. Modern får ett större textutrymme samtidigt som hon beskrivs med många adjektiv 

medan fadern endast får det utrymmet i de fall han är änkling. 

Detta visade på ett fostransansvar med maktyttringar där läraren intog en given roll till viss del 

på bekostnad av föräldraskapet medan även föräldrahemmet innehöll maktrelationer och olika 

roller tillskrevs modern och fadern. Uppfostran i det tidiga 1900-talet kunde således argumenteras 

för att bestå av flytande maktrelationer inom de enheter som enligt barnavårdsnämnden tillskrevs 

ett fostransansvar för barnet.   
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