
Viktor Englund, Anne Berg, Peter Bernhardsson,  
Janne Holmén, Esbjörn Larsson, Germund Larsson,  

Johanna Ringarp & David Sjögren (red.)

Historiska undersökningar av fostran i offentliga  
och enskilda utbildningsinsatser

fostrande funktioner
Utbildningens



 

 11 

KAPITEL 1  
Inledning 
Fostran – ett mångfacetterat och genomsyrande fenomen 

Viktor Englund 

Det är rimligt att tänka sig att någon form av fostran alltid har varit en del av 
mänsklighetens historia på så sätt att såväl barn som vuxna fått lära sig vad som 
ansetts vara rätt och fel och hur de förväntat uppföra sig. Den här tanken har 
uppmärksammats av Anders Burman som skriver att ”[d]et har alltid funnits nå-
gon form av uppfostran genom vilken äldre generationer har förmedlat kun-
skaper till de yngre.”1 Inom de mer avancerade civilisationerna som successivt 
växte fram blev innehållet som skulle föras vidare och fostra nästkommande ge-
nerationer mer kodifierat och strukturerat, något som till stor del hänger ihop 
med utvecklingen av det skrivna ordet. Vi kan här tänka på sådana lagtexter som 
Hammurabis lag eller religiösa och andliga texter som det hinduiska diktverket 
Bhagavadgita, daoismens Daodejing eller för den delen Bibeln. Många av de mest 
betydelsefulla texterna som skrivits genom historien har haft fostrande funkt-
ioner genom deras förmedling och formering av normer och värderingar. 

Fostran har också utgjort ett av de mest centrala verksamhetsområdena för 
de som haft makt och inflytande. Oavsett om vi tänker på statsmakten, kyrkan, 
hushållet eller olika typer av moderna institutioner har den fostrande verksam-
heten varit omfattande. Redskapen, tillvägagångsätten och innehållet har dock 
skiftat genom tiden. Användandet av rottingen har exempelvis gått ifrån att 
vara en etablerad pedagogisk metod till att genom kriminaliseringen bli det-
samma som barnmisshandel. Kontinuiteten består i försöken att styra normer, 
värderingar och beteenden, oavsett om det sker genom Luthers lilla katekes, 
Läsebok för folkskolan eller presentationen av värdegrunden i Läroplan för 
grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet.2 

Denna antologi demonstrerar på ett tydligt sätt hur genomsyrande fenome-
net fostran var. Ett fostransperspektiv går att anlägga på åtskilliga delar av sam-
hället. Perspektivets betydelse blir också uppenbart mot bakgrunden av att 
människors uppfattning av vilka de är, deras syn på ideal och normer, vad som 
är rätt och fel till stor del är ett resultat av olika former av fostran. Perspektivet 

                                                
1 Anders Burman, Pedagogikens idéhistoria: Uppfostringsidéer och bildningsideal under 2500 år 
(Lund 2014) s. 14. 
2 Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet (Stockholm 2011 reviderad 2019). 
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är relevant för kunskapen om hur såväl barn som vuxna formeras och bearbetas 
moraliskt och identitetsmässigt. En fördjupad förståelse för under vilka struk-
turella villkor människors moraliska uppfattningar tog form får vi genom att 
fostransperspektivet används i studerandet av historiska samhällen. Med detta 
sagt är det också viktigt att se människor som aktörer som tolkar, förkastar, gör 
motstånd, accepterar eller bejakar den fostran som de blir föremål för. I denna 
antologi blir det tydligt att fostransperspektivet kan användas som ett raster 
som gör att vi ser vissa aspekter av tillvaron tydligare. I boken gör författarna 
just detta inom en mängd olika områden och demonstrerar därmed potentialen 
i perspektivet samtidigt som fenomenets genomsyrande karaktär blir tydligt. 
Vi får bland annat ta del av fostran i form av utformandet av kristendomsun-
dervisningen, fångvård, mellan olika samhällsklasser, aga och elevrörelsens mot-
stånd mot vissa former av fostran. 

Fostransbegreppet 

För att få en fördjupad förståelse för vad som vanligen avses med begreppet fost-
ran ska vi titta närmare på hur den tidigare forskningen förhållit sig till fenomenet 
fostran och hur begreppet definierats. Inom det svenska forskningsläget framstår 
det som att de som använt sig av begreppet fostran framförallt avsett en moralisk 
bearbetning av människor. I Eva-Marie Letzer avhandling Med öga för publiken: 
Moralisk fostran genom heliga Birgittas och de svenska predikanternas exempelbe-
rättelser, cirka 1340–1500 råder det exempelvis inte någon osäkerhet om att det 
är den moraliska dimensionen som är i fokus då begreppet som används är just 
moralisk fostran. I det senmedeltida samman-hanget som avhandlingen handlar 
om definieras moralisk fostran som ”en undervisning som kan riktas till både 
vuxna och barn i avsikt att forma deras beteende och samvete.”3 Vad som här 
beskrivs som moralisk fostran skiljer sig inte från vad som vanligen avses när bara 
ordet fostran används. Joakim Landahl har exempelvis i sin avhandling framhållit 
att fostran som aktivitet går ut på ”att forma individer till att bli människor som 
inte bryter mot normer och värden som hålls för viktiga”4 Likheterna med den 
moraliska fostran hos Letzer är avsevärda: 

[a]vsändarna vill att vissa vederhäftiga normer om korrekt uppförande ska för-
ena alla inom deras respektive målgrupp. De måste därför övertyga mottagarna 
om att internalisera de normer som föreläggs dem. Fostraren måste få motta-
garna att göra dessa till sina egna.5  

                                                
3 Eva-Marie Letzter, Med öga för publiken: Moralisk fostran genom heliga Birgittas och de svenska 
predikanternas exempelberättelser, cirka 1340–1500 (Stockholm 2018) s. 57. 
4 Joakim Landahl, Auktoritet och ansvar: Lärares fostrans- och omsorgsarbete i historisk belysning 
(Stockholm 2006) s. 8. 
5 Letzter (2018) s. 57. 
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Ytterligare ett exempel på hur fostran kan användas som stämmer väl överens 
med de två som tagits upp innan, men som ändå uppvisar vissa skillnader hittar 
vi i Ingela Nilssons avhandling. Här blir det viktigt att det finns en medvetenhet 
i utövandet av fostran och dessutom görs en åldersmässig avgränsning gällande 
de som är föremål för denna aktivitet: ”en medveten och avsiktlig påverkan av 
barns och ungas attityder, värderingar och beteenden (karaktärsdaning).”6 Att 
värderingar tas upp explicit gör att det ligger nära tillhands att förstå detta sätt 
att använda begreppet som starkt kopplat till moralisk fostran. Många gånger 
används fostran, moralisk fostran och uppfostran mer eller mindre som syno-
nymer.7 I detta introduktionskapitel görs inte heller någon skillnad mellan fost-
ran och uppfostran. 

Inom det engelskspråkiga forskningsläget finns ingen exakt motsvarighet till 
det svenska begreppet fostran. I antologin Discipline, moral regulation, and 
schooling: A social history används begreppet ”moral regulation” som till stor 
del liknar moraliska fostran.8 Vad moralisk reglering innebär i boken förklaras 
på följande sätt ”moral regulation entails the disciplining of personal identities 
and the shaping of conduct and conscience through self-appropriation of mor-
als and beliefs about what is right and wrong, possible and impossible, normal 
and pathological.”9 Det handlar dels om något som kommer utifrån och bear-
betar, dels något som verkar inifrån som ”practices of self-regulation.”10 Dessa 
förklaringar framhäver vissa betydelsefulla skillnader gentemot fostran. Många 
gånger kan målsättningen med fostran vara en styrning inifrån där normer och 
värderingar internaliserats så pass att individen närmast skulle kunna liknas 
med att vara ”moraliskt programmerad” som gör att denna också handlar på ett 
önskvärt sätt. Detta är dock ett potentiellt resultat av fostran och inte något 
som ryms inom begreppet. Där moralisk reglering handlar om något som verkar 
både utifrån och inifrån, där det senare är ett resultat av det första, handlar 
fostran om den yttre påverkan och bearbetningen. Viktigt att tillägga gällande 
fostran är att beskrivningen som en yttre påverkan inte ska förstås som att den 
eliminerar subjektets aktörskap, individen kan vara högst medvetet aktiv i sin 
egen fostran genom exempelvis motstånd eller stärkandet av denna påverkan. 

Att begreppet fostran inte kan göra anspråk på att inkludera den internali-
serade självregleringen innebär inte att denna funktion inte är oerhört viktig 
                                                
6 Ingela Nilsson, Nationalism i fredens tjänst: Svenska skolornas fredsförening, fredsfostran och 
historieundervisning 1919–1939 (Umeå 2015) s. 16. 
7 Så framstår exempelvis fallet vara i Stefan Rimms avhandling. Stefan Rimm, Vältalighet och 
mannafostran: retorikutbildningen i svenska skolor och gymnasier 1724–1807 (Örebro 2011). Gäl-
lande begreppen fostran och uppfostran används de synonymt i exempelvis Ola Winbergs och 
Tomas Berglunds avhandlingar. Ola Winberg, Den statskloka resan: Adelns peregrinationer 1610–
1680 (Uppsala 2018); Tomas Berglund, Det goda faderskapet: I svenskt 1800-tal (Härnösand 2007). 
8 Kate Rousmaniere, Kari Dehli & Ning De Coninck-Smith (red.), Discipline, moral regulation, 
and schooling: a social history (New York 1997). 
9 Kate Rousmaniere, Kari Dehli & Ning De Coninck-Smith, ”Moral Regulation and Schooling: 
An Introduction.”, i Kate Rousmaniere, Kari Dehli & Ning De Coninck-Smith (red.), Discipline, 
moral regulation, and schooling: A social history (New York 1997) s. 5. 
10 Rousmaniere, Dehli & De Coninck-Smith (1997) s. 9. 
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inom fostransforskningen. I nära anslutning till fostran studeras naturligtvis syf-
tet och målet med fostran. Gällande ”moral regulation” i den tidigare nämnda 
engelska antologin kan vi se att den yttre påverkan hade ungefär samma mål-
sättning som brukar vara fallet med fostran. I antologin presenteras också 
följande syfte med den moraliska regleringen ”the production of self-disci-
plined individuals who adhere to explicit and implicit rules of conduct and 
norms of conscience as if they were their own.”11 Detta sätt att beskriva syftet 
med den inre moraliska regleringen måste ses som väldigt Foucaultinspirerat. 
Den franska idéhistorikern Michel Foucaults förmodligen mest berömda sen-
tens när det gällde den inre styrningens verkan är: ”själen är kroppens fängelse.”12 
Genom att fostra själen så styr du kroppen. 

Mot bakgrund av de exempel som lyfts fram här på hur olika forskare för-
hållit sig till begreppet fostran, där sådant som styrning, internalisering av nor-
mer och formandet av individer blir viktigt är det uppenbart att Foucault är 
en betydelsefull teoretiker gällande hur forskare närmat sig fostran. I flera pub-
likationer blir det tydligt att forskningen om fostran ligger nära och uppvisar 
ett stort släktskap med Foucaults teorier om styrning och disciplinering. Ett 
sådant exempel är Jonas Qvarsebos avhandling där han använder sig av ett väl-
digt Foucault-impregnerat sätt att förhålla sig till begreppet: ”Viljan att fostra 
kan ses som en strävan – både uttalad och outtalad – att forma och styra indi-
vider och grupper på vissa bestämda sätt, utifrån vissa kunskaper och med hjälp 
av olika tekniker.”13 Foucault har haft ett tämligen stort genomslag inom det 
utbildningshistoriska fältet.14 Även i denna antologi är detta något märkbart då 
vi i många av bidragen kan läsa om en fostran som till stor del handlar om 
styrning, kontroll, identitetsskapande och överföring av värden och normer. 
Det foucauldianska är i ett flertal fall närvarande, ibland mer explicit i andra 
fall mer implicit. I många av antologins texter möter vi en moralisk fostran som 
demonstrerar den kontroll och styrning som formandet av människors moral 
och identitet innebar. Detta synliggör en maktutövning som är viktig att pro-
blematisera och lyfta fram för förståelsen av det samhälle som studeras. 

Denna antologi ska förstås som ett bidrag till ett omfattande historiskt forsk-
ningsfält som sällan behandlats inom ramen för en bok. Här finns det en poäng 
i att ta ett bredare grepp om den utbildningshistoriska forskningen på temat 
fostran eftersom bakomliggande idéer, innehåll och metoder i många fall kan 

                                                
11 Rousmaniere, Dehli & De Coninck-Smith (1997) s. 3. Syftet är väldigt likt den del av det 
tidigare angivna blockcitatet där Eva-Maria Letzer skriver om syftet med moralisk fostran: ”De 
måste därför övertyga mottagarna om att internalisera de normer som föreläggs dem. Fostraren 
måste få mottagarna att göra dessa till sina egna.” Letzter (2018) s. 57. 
12 Michel Foucault, Övervakning och straff: fängelsets födelse (Lund 2003) s. 35. 
13 Jonas Qvarsebo, Skolbarnets fostran: Enhetsskolan, agan och politiken om barnet 1946–1962 (Lin-
köping 2006) s. 36. 
14 Detta framgår exempelvis i: Rousmaniere, Dehli & De Coninck-Smith (1997) s. 7. Se också 
t.ex: Esbjörn Larsson, En lycklig mechanism: Olika aspekter av växelundervisningen som en del av 
1800-talets utbildningsrevolution (Uppsala 2014); Germund Larsson, Förbrytelser och förvisningar: 
Bestraffningssystemet i de svenska läroverken 1905–1961 (Uppsala 2018); Qvarsebo (2006). 
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vara desamma eller i alla fall utmärkas av stora likheter inom en rad olika in-
stitutioner och samhällsområden. Att forskningen om fostran utmärks av en 
sådan tematisk bredd kan göra det svårt att identifiera all den forskning som 
kan vara värdefull att ta del av och kommunicera med. Som exempel på tema-
tiska inriktningar kan nämnas utbildningshistoria, socialhistoria, fängelsehisto-
ria, psykatrihistoria och rättshistoria.15 Perspektiven som forskare använder sig 
av utmärks av en liknande bredd. Exempelvis är de tre klassiska perspektiven 
med fokus på klass, genus och etnicitet väl representerade inom forskningsfäl-
tet.16 En antologi som på ett bra sätt demonstrerar den historiska bredden inom 
forskningsfältet är boken Fostran i skola och utbildning: Historiska perspektiv 
som behandlar temat inom utbildningshistoria.17 Boken innehåller så vitt skilda 
teman som rumslig fostran i förskolan, fredsfostran, fostran inom idrottsämnet, 
fostran vid Lundsberg, fostran av flickor och pojkar i skolpolitiska texter, ent-
reprenörsfostran i skolan och fostran utifrån betyg i ordning och uppförande.18 
Publikationen utgör ett viktigt bidrag till forskningsläget och i dess inlednings-
kapitel som är skrivet av redaktören Anna Larsson presenteras en intressant 
överblick gällande hur fostransbegreppet utvecklats och förändrats under 
1900-talet utifrån olika lexikon och uppslagsverk.19 

För den läsare som vill orientera sig ytterligare i forskningsläget om fostran 
rekommenderas också Nordic Journal of Educational Historys temanummer 

                                                
15 Se t.ex. Landahl (2006); Ulrika Norburg, Fängelse, skola, uppfostringsanstalt eller skyddshem? 
Åkerbrukskolonien Hall för pojkar år 1876–1940 (Linköping 2015); Larsson (2014) Esbjörn. 2014; 
Larsson (2018); Qvarsebo (2006); Mikael Sjögren, Fattigvård och folkuppfostran: Liberal fattig-
vårdspolitik 1903–1918 (Umeå 1997); Mats Kumlien, Uppfostran och straff: Studier kring 1902 års 
lagstiftning om reaktioner mot ungdomsbrott (Stockholm 1997). 
16 Se exempelvis: Bengt Sandin, Hemmet, gatan, fabriken eller skolan: Folkundervisning och barn-
uppfostran i svenska städer 1600–1850 (Lund 1986); Christina Florin & Ulla Johansson, ”Där de 
härliga lagrarna gro-”: Kultur, klass och kön i det svenska läroverket 1850–1914 (Stockholm 1993); 
Christina Florin & Ulla Johansson, “Three Cultures, Three Stories: Discipline in Grammar 
Schools, Privat Girls’ Schools, and Elementary Schools in Sweden, 1850–1900”, i Kate Rousmani-
ere, Kari Dehli & Ning De Coninck-Smith (red.), Discipline, moral regulation, and schooling: A 
social history (New York 1997); Sara Backman Prytz, Borgerlighetens döttrar och söner: Kvinnliga 
och manliga ideal bland läroverksungdomar, ca. 1880–1930 (Uppsala 2014); David Sjögren, Den 
säkra zonen: Motiv, åtgärdsförslag och verksamhet i den särskiljande utbildningspolitiken för in-
hemska minoriteter 1913–1962 (Umeå 2010); David Sjögren, ”Att undervisa de andra: Studier av 
lärarrapporter från den ambulerande zigenarskolan mellan 1946 och 1958”, i Esbjörn Larsson 
(red.), Ny utbildningshistorisk forskning: Tio bidrag från Nationella forskarskolan i utbildningshi-
storia (Uppsala 2008); Björn Norlin & David Sjögren, ”Educational history in the age of apology: 
The Church of Sweden’s ”White book” on historical relations to the Sami, the significance of 
education and scientific complexities in reconciling the past”, Educare – Vetenskapliga skrifter 
1 (2019); Lars Elenius, Både finsk och svensk: modernisering, nationalism och språkförändring i 
Tornedalen 1850–1939, (Umeå 2001); Daniel Nilsson Ranta, Nödhjälp på villovägar: Implemente-
ring av en filantropisk välfärdsidé, Norrbottens arbetsstugor 1903–1954 (Umeå 2008). 
17 Anna Larsson, ”Fostran i skola och utbildning: Inledning.”, i Anna Larsson (red.), Fostran i skola 
och utbildning: Historiska perspektiv (Uppsala 2010). 
18 Larsson (2010). 
19 Anna Larsson (red.), Fostran i skola och utbildning: Historiska perspektiv (Uppsala 2010). 
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Education and Violence, som till stor del handlar om metoder för uppfostran, 
och antologin Discipline, moral regulation, and schooling: A social history.20 

Antologin och dess texter 

Majoriteten av denna antologis tolv texter handlar om olika former av vad som 
kan beskrivas som institutionell fostran. Vi möter debatter om innehållet i sådan 
fostran, utövandet av den, motstånd mot den och alternativ till officiell sådan. 
Det handlar om både privat och offentligt finansierad institutionell fostran. 

Vid skrivandet av institutionell fostran är en högst avgörande händelse den 
massiva institutionella expansionen som utmärker 1800-talet. Med etableran-
det av sådant som folkskolor, fängelser och sinnessjukhus kan vi börja prata om 
ett institutionssamhälle. I ett sådant kan den institutionella fostran betecknas 
som något som präglar och är utmärkande för tiden, den blir en slags zeitgeist 
som influerar och påverkar långt bortom institutionerna. Roddy Nilsson och 
Maria Vallström visar tydligt hur genomsyrande fostran kom att bli under 
1800-talet när de skriver att ”[b]arnen, fångarna och lösdrivarna, men även pa-
tienterna och de gamla i fattighusen, skulle inte bara vårdas eller straffas, de 
skulle också uppfostras och upplysas om betydelsen av renlighet, arbetsamhet 
och självdisciplin liksom kristendomens nödvändighet.”21 Att det fanns en am-
bition att förändra och reformera människor är uppenbart precis som att det 
moraliserande seendet, som med kritisk blick analyserade och värderade indi-
videns laster och dygder, var grundläggande i detta förändringsarbete. 

När det gäller det mångtydiga begreppet institution är det viktigt att förtydliga 
hur det används i denna inledning. Ordet används här för att beteckna något plats-
bundet som har en formellt reglerad verksamhet som syftar till att påverka och 
bearbeta människor enligt speciella ändamål. En stor del av den forskning som kan 
knyta an till fostran handlar just om olika former av institutioner som sinnessjuk-
hus, fängelser och inte minst skolor. De avsåg alla att påverka, styra och fostra 
människor. Gällande den viktigaste institutionen i denna antologi, skolan, har det 
framhållits av flera forskare att fostran och disciplinering utgjorde en central del av 

                                                
20 Björn Norlin (red.), Nordic Journal of Educational History: Special Issue: Education and Vio-
lence 5:2 (2018); Rousmaniere, Dehli & De Coninck-Smith (red.), (1997). Vidare forskning på 
området som inte nämns tidigare utgör också exempelvis: Pia Lundquist Wanneberg, Kroppens 
medborgarfostran: Kropp, klass och genus i skolans fysiska fostran 1919–1962 (Stockholm 2004); 
Petter Sandgren, Internatskolorna: Att fostra en elit (Stockholm 2015). 
21 Roddy Nilsson & Maria Vallström, ”Inledning”, i Roddy Nilsson & Maria Vallström (red.), 
Inspärrad: Röster från intagna på sinnessjukhus, fängelser och andra anstalter 1850–1992 (Lund 
2016) s. 20. 
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verksamheten.22 Institutioner kan vara så väl privat som offentligt finansierade, men 
också kombinera finansiering från båda dessa håll. 

Den institutionella fostran utgör det tema som flest texter i den här antologin 
kan kopplas till och då rör det sig nästan uteslutande om olika former av skolor. 
Hur skolan skulle utformas gällande innehåll och fostran har sedan 1800-talet 
varit föremål för alltmer debatt. Reformtätheten ökade också under denna pe-
riod. I Henrik Edgrens kapitel ”’tänkt, talt och skrifwet om uppfostran’: den po-
litiska stockholmspressen om utbildning under 1810- och 1820-talen” får vi ta del 
av debatten om de lärda skolorna (läroverken och universiteten). Det tidiga 
1800-talet präglades av medelklassens framryckning vilket även blir tydligt i den 
politiska stockholmspressen. Viktiga delar i tidningsdebatten utgjorde 1812 års 
uppfostringskommité och 1825 års uppfostringskommité som även är känd un-
der namnet snillékommitén. Fokusen i kapitlet ligger på innehållet i utbildningen 
vid de lärda skolorna och olika uppfattningar gällande hur mycket tid som skulle 
ägnas åt sådant som klassiska språk och teologi. Vidare om de mer samhällsans-
passade ämnena som moderna språk och matematik skulle få ett större utrymme. 
Debatten tog även upp utbildningens fostrande funktion och här kunde det ex-
empelvis finnas olika åsikter gällande vikten av de klassiska språken och i vilken 
utsträckning dessa var moral- och karaktärsdanande. 

Ett annat kapitel i antologin som även det fokuserar på debatten om läro-
verken och deras fostrande roll är Esbjörn Larssons text ”Att uppfostra eller 
undervisa: debatten och de allmänna skolornas funktion vid första svenska all-
männa lärarmötet år 1849”. På lärarmötet ställdes frågan om skolan främst 
skulle ses som ett undervisningsverk eller uppfostringsverk. Under denna väl-
digt omvälvande tid i den svenska skolans historia dominerade synsättet att 
skolan främst handlade om undervisning, men uppfostringsfrågan var långt 
ifrån oviktig. Vid det allmänna lärarmötet år 1849 diskuterades en mängd olika 
frågor kopplade till fostran som exempelvis hur undervisningen kunde verka 
uppfostrande, ämnes- och klassläsningens konsekvenser för fostran, och synen 
på straff och belöningar. En annan viktig fråga som Larsson uppmärksammar 
rör ansvarsfördelningen gällande fostran mellan hem och skola. 

Fostran kunde också riktas mot de som annars hade i uppdrag att fostra 
andra. Detta blir inte minst tydligt i David Sjögrens text ”Att tukta en lärarkår: 
misskötsamma folkskollärare och deras avsked från tjänsten 1842–1862”. Ge-
nom att studera källmaterial från fall där folkskollärare överklagade beslutet 
om deras avsked får vi genom Sjögrens forskning insyn i de förväntningar gäl-
lande uppföranden och färdigheter som ställdes på denna yrkeskår. Fallen som 
studeras ger oss också kunskaper om var gränserna för deras handlade gick då 

                                                
22 Se t.ex. Landahl (2006); Larsson (2014), 30, 54–55, 265; Madeleine Michaëlsson, Privata bidrag till 
folkskolan: Järnbruken och det svenska folkskoleväsendet 1850–1930 (Uppsala 2016) s. 105–109; Made-
leine Michaëlsson, ”Privata bidrag till folkskolan – en reaktionär revolt?”, i Anne Berg, Esbjörn Larsson, 
Madeleine Michaëlsson, Johannes Westberg & Andreas Åkerlund (red.), Utbildningens revolutioner: 
Till studiet av utbildningshistorisk förändring (Uppsala 2017) s. 46, 55; Larsson (2018). 
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en yrkeskodex befann sig i ett formativt stadium. Anledningarna till avskedan-
det varierade mellan exempelvis religiösa irrläror, uppförande, stöld, agitation, 
onykterhet, misshandel och osedlighet. Många gånger kombinerades olika an-
ledningar. I kapitlet får vi också ta del av lärarnas försvar där ett återkommande 
drag var att understryka hur överheten hade brustit i sina förpliktelser gente-
mot dem. 

Den religiösa fostran utgjorde länge själva fundamentet i den moraliska be-
arbetning och påverkan som människor blev föremål för. Det skedde exem-
pelvis genom sådant som predikningar, läsning av katekesen och husförhör. 
Med införandet av folkskolan fortsatte kristendomen att inneha denna starka 
ställning.23 Fram emot slutet av 1800-talet hade dock kristendomsämnet kom-
mit att bli föremål för allt fler debatter. I det antologikapitel som skrivits av 
Emma Hellström ”Svensk Läraretidning och nordisk kulturprotestantism: de-
batten om folkskolans kristendomsundervisning 1882–1919” får vi följa hur 
kristendomens ställning inom folkskolan blev föremål för debatt. Detta stude-
ras utifrån de debatter som publicerades i Svensk lärartidning. Kristendomen 
som var central i fostrandet av folkskoleleverna var inte omstridd på så sätt att 
debatterna handlade om dess avskaffande. Istället var det frågan om hur under-
visningen skulle genomföras, vilken roll katekesen skulle få och om undervis-
ningen skulle vara konfessionell eller icke-konfessionell som debatterades. Mot 
bakgrund av kristendomens avgörande betydelse för det idémässiga innehåll 
som länge utgjorde grunden i närmast all fostran är de frågor som artikeln berör 
av stor vikt för antologins tema. 

Ett annat av antologins kapitel där kristendomen utgör ett centralt fokus är 
Viktor Englunds text ”Den fostrande moralvården: predikningar och kristen-
dom i fängelsetidningen Solglimt år 1913”. Här får vi följa hur svensk fångvård 
under tidigt 1900-tal tog sig uttryck genom predikningar och andra religiöst 
präglade texter i fängelsetidningen Solglimt som började ges ut julen 1912. Tid-
ningen ger insyn i en praktisk fångvård som sällan beskrivits i tidigare forskning. 
Framför allt handlade budskapen i texterna om att fostra fången utifrån en 
målsättning som tog fasta på fångens själ och livet efter döden. Kristendomen 
och dess frälsning presenterades också som den övergripande lösningen på fång-
ens situation. I linje med detta varnades de intagna för ateismen och arbetarrö-
relsen, där den sist nämnda rörelsen länkades till det först nämnda. 

Ett betydligt mer handfast sätt att forma och fostra människor möter vi i 
Germund Larsson kapitel ”Skolagans fostrande roll – från formell bestraffning 
till nödfallsåtgärd”. Larsson har här undersökt hur förståelsen och diskussionen 
om agan som ett medel för fostran förändrades mellan 1893 års allmänna 
svenska folkskollärarmöte och debatten i Svensk lärartidning under 1930- och 
                                                
23 Se t.ex. Tomas Berglund, Det goda faderskapet: I svenskt 1800-tal (Härnösand 2007) s. 117; 
Henrik Edgren, ”Kungsådran av den lilla läroanstaltens bildning – 1870-talets pedagogiska för-
väntningar på Läsebok för folkskolan”, i Anne Berg, Esbjörn Larsson, Madeleine Michaëlsson, 
Johannes Westberg & Andreas Åkerlund (red.), Utbildningens revolutioner: Till studiet av utbild-
ningshistorisk förändring (Uppsala 2017). 
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1940-talet. Utifrån Larssons undersökning är det tydligt att agan kom att bli en 
alltmer villkorad och genomreglerad metod för fostran. Under perioden som 
undersöks sker det en förändring i hur debattörerna närmar sig frågan om 
skolaga. Fokusen som i slutet av 1800-talet legat på metodens fostrande och 
disciplinära funktion blir mer inriktad på vad som skulle hända vid ett förbud 
och vilka alternativ som i så fall kunde användas. Larsson visar också hur agan 
förlorar legitimitet och går från en praktik som anses normal till att vara en 
sista nödåtgärd. 

I Jörgen Mattlars kapitel ”’Kulturell växelverkan’ – fostran in i den mång-
kulturella modellen vid tiden för läroplansreformen 1980” undersöks de ut-
tryck för medborgarfostran som diskuterades i samband med att Sverige lade 
om sin invandrar- och minoritetspolitik i mitten av 1970-talet. Mer specifikt 
handlar det om hur Skolöverstyrelsen och professionen diskuterar de nya sko-
lämnena svenska som främmande språk (SFS) och hemspråk. Dessa nya sko-
lämnen etablerades och fick kursplaner i samband med läroplansreformen för 
grundskolan 1980, Lgr80. Med utgångspunkt i det övergripande syftet be-
handlas frågorna om hur de migrationsrelaterade utmaningarna formulerades 
genom Skolöverstyrelsen samt vilka integrationsrelaterade frågor svenska 
som främmande språk och hemspråk ansågs lösa? Den andra frågan rör sig 
från policy-nivån till skolverksamheten och gäller vilka frågor som behandlas 
i lärarkollegiet angående invandrarelever, svenska som främmande språk och 
hemspråk vid tiden för läroplansreformen? 

Janne Holméns antologibidrag ”Från omvänd höger-vänster till GAL-TAN 
– Rumslighet och politisk fostran i svenska samhällskunskapsläroböcker” är det 
som för oss närmast vår samtid då texten kommer in på 2010-talet. Texten tar 
sitt avstamp i hur samhällskunskapen haft en viktig roll i skolans fostrande 
uppdrag sedan demokratins införande. Holmén visar i sitt kapitel hur diagram 
över partifältet använts i samhällskunskapsläroböcker för att legitimera den 
politiska makten och orientera eleverna på vänster-högerskalan inför deras roll 
som framtida väljare. Han analyserar även hur nya diagrammatiska former ta-
gits i bruk under de senaste årtiondena, inte bara för att rymma nya politiska 
dimensioner utan också för att i normativt fostrande syfte staka ut gränser mot 
odemokratiska ideologier. 

Majoriteten av bidragen i antologin handlar om fostran i och via utbildning 
som varit offentligt organiserade eller finansierade. Resterande uppsatser behand-
lar fostran i huvudsakligen privata utbildningsinitiativ. De organiserade enskilda 
eller privata utbildningsinsatserna blev allt starkare i takt med etableringen av 
ett civilsamhälle från slutet av 1700-talet och framåt. Inte minst var de stora 
folkrörelserna som växte fram under 1800-talet och början av 1900-talet, nyk-
terhetsrörelsen, väckelserörelsen, arbetarrörelsen och idrottsrörelsen, utövare av 
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en omfattande fostransverksamhet.24 Vad gäller folkrörelserna är arbetarrörelsens 
och folkbildningens fostrande funktioner väl utforskade ämnesområden. Här 
märks inte minst Ronny Ambjörnssons stilbildande Den skötsamme arbetaren 
och studier som visat hur folkliga föreningar fostrade samhällets arbetande och 
fattiga till demokratiska medborgare.25  

Förutom de folkrörelser som nämnts här finns det även andra som ägnat sig 
åt fostran. Björn Lundberg har undersökt scoutrörelsens svenska historia utifrån 
ett fokus på den medborgarfostran som medlemmarna fick ta del av.26 Fostran 
inom den här typen av rörelser kunde utmärkas av en hel del likheter med den 
som utövades inom de institutioner som tidigare uppmärksammades. Exem-
pelvis gällde det användandet av olika disciplinära straff och belöningar.27 

En grupp i samhället som fostrade sina medlemmar både i och utanför in-
stitutioner var adeln. Det antologibidrag som behandlar den äldsta perioden i 
boken fokuserar på fostran inom just adelsståndet och är skrivet av Ola Win-
berg: ”’Hey, där dansar en kavaljer’: Adlig fostran som satir på 1600-talet”. I 
denna text tittar Winberg på hur fostran kunde se ut inom den svenska adeln 
på 1600-talet genom att undersöka ett samtida drama, ett källmaterial som inte 
blivit föremål för särskilt mycket forskning inom utbildningshistoria. Genom 
att närma sig vad fostran kan vara utifrån en bred bemärkelse, som inkluderar 
så väl ideal och normer som färdigheter i exempelvis fäktning, och med per-
spektiv från forskningen om fransk adeln så problematiseras sådant som sällan 
tagits upp gällande den svenska adelns fostran och utbildning. Det rör sig ex-
empelvis om hur en tämligen statisk syn på adelns roll i samhället kom att 
kollidera med en kunskapssyn som ifrågasatte tradition i takt med att empir-
ismen gjorde sitt insteg och konflikter mellan generationer gällande adelns sätt 
att hantera utbildningsfrågor. 

Ett kapitel i antologin som handlar om hur elever organiserar sig för att göra 
motstånd och sätta gränser för den institutionella fostran är Joakim Landahls 
text ”Operation ordningsregler: elevrörelsens kamp mot skolan som girig in-
stitution”. Landahl undersöker hur elever under efterkrigstiden gjorde organi-
serat motstånd gentemot ordningsregler som handlar om vad de gör på fritiden. 
Bildandet av Sveriges elevers centralorganisation (SECO) möjliggjorde organi-
serade elevprotester i form av exempelvis anmälningar till Justitieombuds-
mannen, skrivelser till Skolöverstyrelsen, tidningsartiklar och att de kontaktade 

                                                
24 Under 1960- och 70-talet bedrevs ett omfattande forskningsprojekt i Uppsala om folkrörelserna 
i Sverige under namnet ”Klassamhällets funktioner: Folkrörelserna”. En översikt gällande detta pro-
jekt utgör: Sven Lundkvist, Folkrörelserna i det svenska samhället 1850–1920: [The popular mo-
vements in Swedish society, 1850–1920] (Uppsala 1977). 
25 Ronny Ambjörnsson, Den skötsamme arbetaren: Idéer och ideal i ett norrländskt sågverkssam-
hälle 1880–1930 (Stockholm 2001). 
26 Björn Lundberg, Naturliga medborgare: Friluftsliv och medborgarfostran i scoutrörelsen och 
Unga örnar 1925–1960 (Lund 2018). 
27 Se t.ex. Björn Lundberg, “Discipline and Punish at Camp: Citizenship and the Issue of Violence 
at a Swedish Boy Scout Camp”, i Björn Norlin (red.), Nordic Journal of Educational History: 
Special Issue: Education and Violence 5:2 (2018). 
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rektorer. Kampen som eleverna förde blev framgångsrik då deras fritid blev 
mindre reglerad. Ett annat område där SECO kom att vara aktiva som Landahl 
undersöker är sexualmoralsfrågan.  

Ett annat av kapitlen i antologin som kommer in på temat organiserat mot-
stånd gentemot fostran är Tuva Skjelbred Nodelands ’”Fremtidsfolket’: sosial-
istisk oppfostring i den norske arbeiderbevegelsens barnelag, 1910–1925”. Här 
handlar det om en alternativ socialistisk motfostran inom så kallade barngillen. 
Denna fostran fungerade som en uppgörelse med den fostran som barn fick i 
folkskolan och de kristna söndagsskolorna. Inom de socialistiska barngillena 
fick barnen i stället lyssna på fördrag med ett socialistiskt idégods och lärdes 
upp i en kritisk förståelse av det kapitalistiska samhället. De fostrades för klass-
kamp genom sådant som en alternativ förståelse av historien och färdigheter 
som var till nytta i fackföreningar och partiarbete. Nodeland visar i sin studie 
hur barnuppfostran blev till en viktig politisk arena under åren 1910–1925. 

I Johanna Ringarps text ”Skötsamma husmödrar och bildade arbeterskor: 
Fostran av arbetarkvinnor i Frölanderska huset och Tolfternas samtalscirklar 
1900–1920.” får vi följa hur kulturradikala frisinnade kvinnor bedrev fostran av 
arbetarkvinnor under 1900-talets två första decennier. Detta görs genom en stu-
die av organisationerna Tolfterna och Maria husmodersskola med barnavård. 
Ringarp visar hur de borgerliga kvinnorna genom dessa organisationer försökte 
forma arbetarkvinnornas karaktär och moral i hopp om att förbättra deras livs-
villkor. Syftet var också att värva arbetarkvinnor till den samtida kvinno-rörelsen 
genom att engagera dem i frågor som rörde kvinnors jämlikhet där särskilt röst-
rättsfrågan var av avgörande betydelse. 

Utöver de tolv empiriska kapitlen i denna antologi så finns det också en 
avslutande mer teoretiskt inriktad text skriven av Johannes Westberg med ti-
teln: ”Från statsapparater och disciplin till ’educationalization’”. Här lyfter 
Westberg in antologins bidrag i ett vidare internationellt forskningsläge och de 
teoretiska trender som utmärkt detta. Perspektivet leder till en givande förstå-
else för hur den här bokens texter bidrar och relaterar till ett större samman-
hang. Westberg understyrker såväl de värden som utmärker forskningen i den 
här boken som den utvecklingspotential som finns kopplad till användningen 
av en rad teoretiska perspektiv och begrepp från internationellt inflytelserika 
arbeten i utbildningshistoria. 

För att summera bokens innehåll så vill jag anknyta till inledningskapitlets 
undertitel där det understryks att fostran är ett mångfacetterat och genomsy-
rande fenomen. Detta blir inte minst tydligt med tanke på alla de olika histo-
riska inriktningar som samlats i denna antologi. Denna pluralism i vad som på 
ett givande sätt går att undersöka utifrån ett fostransperspektiv kan förhopp-
ningsvis inspirera till vidare forskning samtidigt som det ger en orientering 
inom relevanta forskningslägen. Det kan vara lätt att tro att fostran skulle för-
lorat aktualitet i förhållande till vår samtid. Begreppet har något ålderdomligt 
och repressivt över sig. Att vi kanske inte pratar lika mycket om fostran som 
tidigare innebär dock inte att detta försvunnit. Som exempelvis Donald Broady 
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visat med sitt begrepp den dolda läroplanen sker det en fostran i skolan genom 
sådant som att elever får lära sig att vänta på sin tur, att vara tysta, att räcka 
upp handen, att sitta stilla etc.28 Fostran framstår också tämligen annorlunda 
om vi istället pratar om demokratifostran och värdegrund. Även detta är dock 
fostran, vilket demonstrerar ämnets ständiga aktualitet. 

 

                                                
28 Donald Broady, Den dolda läroplanen (Göteborg 2007). 



Fostran som ett sätt att överföra kunskap och erfarenheter över 
generationer är något som kan sägas ha varit ständigt närvarande i 
mänsklighetens historia och även varit en viktig del av dess utveck-
ling. Under de senaste århundradena har fostran i allt högre grad 
kommit att förknippas med utbildning även om fostran också före-
kommer i andra sammanhang.

I denna bok behandlas utbildningens fostrande funktioner ge-
nom en rad olika historiska undersökningar av såväl offentliga som 
enskilda utbildningsinsatser med fokus på hur de fungerat fostrande. 
Detta sker inom ramen för tolv empiriska kapitel som sträcker sig 
från 1600-talets fostran för svenska adelspojkar till hur användning-
en av diagram över politiska positioner i läromedel förändrats fram 
till och med 2010-talet. Vidare innehåller boken en rad undersök-
ningar vilka omfattar synen på fostran vid läroverken och dess före-
gångare samt studier av lärare, kristendomsundervisning, skolaga, 
fångvård, verksamhet för arbetarkvinnor, scouter, skolans ordnings-
regler och medborgarfostran vid tiden för 1980 års läroplansreform. 
Därutöver inleds den med en introduktion till historiska studier av 
fostran och avslutas med ett mer teoretiskt kapitel som sätter in de 
empiriska kapitlen i ett vidare sammanhang.

Dessutom ger boken också en översikt över den forskning som 
för tillfället bedrivs inom ramen för forskningsgruppen Uppsala 
Studies of History and Education (SHED) vid Uppsala universitet. 
Därigenom är den tänkt att vara av intresse för både utbildnings-
historiska forskare och personer med ett mer allmänt intresse av 
historia och utbildning.
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