
 

Institutionen för  Rapport: 2011 Vt4854 

pedagogik, didaktik och  
utbildningsstudier. 
Examensarbete i 
utbildningsvetenskap 
inom allmänt  
utbildningsområde, 
15 hp 
Kurskod: 4UK048 
 

 

 

Bildning och fostran av sinnessjuka under den senare hälften av 1800-

talet 

 

 

 

 

 

 

 

 

Författare: Isabelle Mattlar Handledare: Ola Winberg 

Examinator: Samuel Edquist 



2 
 

 

Sammanfattning 

Syftet med uppsatsen är att undersöka vilka pedagogiska perspektiv som var rådande och vilka 

metoder som användes för fostran av sinnessjuka patienter på hospitalen under senare hälften av 

1800-talet, med fokus på Uppsala hospital. Frågorna som ställs är hur hospitalet fungerade som 

fostrande institution och vilka pedagogiska tankar överläkaren N. G Kjellberg uttryckte samt 

vilken pedagogisk funktion arbetet på hospitalet hade och hur den intellektuella undervisningen 

bedrevs.  

Källmaterialet består av stadgor, Sveriges officiella statistik, patientjournaler samt artiklar 

författade av N. G Kjellberg och en historisk hermeneutisk metod används. Foucaults teorier om 

makt och disciplinering utgör den teoretiska utgångspunkten men utan att uppsatsens 

tolkningsbas är ensidigt disciplineringsteoretiskt.   

Resultaten visar på att hospitalets inneboende struktur och ordning hade stor betydelse för 

fostran av de sinnessjuka. N. G Kjellbergs pedagogiska tankar var inspirerade av de psykiatriker 

och läkare på kontinenten som förespråkade den pedagogiska behandlingsformen moraltreatment 

och han var mycket liberal i sin syn på undervisning i stort. Den viktigaste metoden för fostran av 

de sinnessjuka var arbetet på hospitalet. Utifrån viljan och förmågan att arbeta bedömdes denne 

som frisk eller sjuk. Undervisningen på hospitalet bestod främst av religiös underdånighetsfostran 

och fokus låg på religionsundervisningen. Denna undervisning hade främst i syfte att få den 

intagna att förstå sin roll i samhället och bli nöjd med den. Övrig undervisning var av ringa vikt. 
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Inledning 

Jag menar allting är på tok  

Jag är väl icke riktigt klok, 
Som blott vill slåss och rifvas.  

Jag vet det är ej som sig bör, 
Men om jag ej detsamma gör  

Så kan jag icke trifvas.1 

 

Denna dikt finns återgiven i Öfverstyrelsens öfver hospitalens underdåniga berättelse för år 1883 och var 

skriven av en man som led av mani och befann sig på hospital. I dikten kan man skönja en 

medvetenhet hos den intagna över att hans beteende inte var normalt eller önskvärt. Hospitalen 

som växte fram under senare hälften av 1800-talet skulle bota sådana som led av sinnessjukdom 

likt denna man.  I arkivmaterialet från Ulleråkers sjukhus finns det många tragiska människoöden 

som fallit i glömska och nu mera förpassats till att bli gulnade häften med journalnummer och 

namn. I dessa journalmappar döljer sig dock livsöden från 1800-talet och samhällets värderingar 

och attityder till de människor som lades in på hospital skiner igenom de ofta torftiga och 

kortfattade formuleringarna. 

Jag har i två tidigare uppsatser dykt ner i dessa livsöden och i den miljö under vilken de 

levde. Min B-uppsats i historia behandlade vad som ansågs ha orsakat de kvinnliga patienternas 

sinnessjukdom och på vilket sätt deras beteende ansågs normbrytande.2 Min C-uppsats 

behandlade intagningsförfarandet av sinnessjuka mellan åren 1860-1899  utifrån ett 

genusperspektiv.3 

Båda dessa uppsatser har haft fokus på det som förelåg intagning, på beteendena och på 

livsödena. Denna uppsats kommer till skillnad från de förra fokusera på den fostran som skedde 

inom hospitalet.  

 

 

                                                 
1 Bidrag till Sveriges officiela statistik. K) Helso- och sjukvården. II. Öfverstyrelsens öfver hospitalens 

underdåniga berättelse för år 1883, Stockholm 1885. 

2 Eriksson, Isabelle, ”Kvinnliga patienter intagna vid Upsala hospital år 1896. En studie av 

orsaksbeskrivningar av kvinnlig sinnessjukdom”, Opublicerad B-uppsats vid Historiska institutionen , 

Uppsala universitet 2007. 

3 Eriksson, Isabelle, ”Vägar till hospitalet. En studie av intagningsförfarandet av patienter till Uppsala hospital 

1860-1899”, Opublicerad C-uppsats vid Historiska institutionen, Uppsala universitet 2008. 
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Bakgrund 

1800-talet var ett sekel då det skedde stora förändringar i samhället. Bondesamhället gav allt mer 

vika för industrialiseringen och människors livsvillkor förändrades i och med urbaniseringen. Det 

var även en tid då tron på den starka nationalstaten växte sig stark och därmed förändrades även 

synen på den enskilda individen. Individen började ses som en resurs. Detta har sin grund i den 

merkantilistiska synen på att en stor och frisk befolkning var ett kvitto på en stark nationalstat.4  

Tidigare hade vården av samhällets utstötta och annorlunda skötts i hemmen och inom 

kyrkans hägn men i och med att människan nu sågs som en resurs centraliserades även 

omhändertagandet och kontrollen över människan. En mängd medborgaruppfostrande 

institutioner växte därför fram under denna tid: folkskolan, barnkrubbor, räddningsinstitut, 

polisväsendet och hospital var några institutioner som såg dagens ljus. Det var institutioner med 

en fostrande funktion vilket går hand i hand med framväxten av den progressiva liberalismen.  

Dessa nya institutioners framväxt kan ses som ett resultat av ökad humanism och omtanke från 

samhällets medelklass för samhällets mindre bemedlade och utstötta. Men de kan även ses som 

ett resultat av de övre samhällsklassernas rädsla för revolution och samhällsomvandling. En av 

dessa institutioner som föddes under denna tid var Upsala hospital som är föremål för denna 

studie. 

 Från mitten av 1800-talet tog vetenskapen över kyrkans auktoritet som sanningssägare och 

moralväktare. Det moderna samhällets beslut grundas på vetenskapliga fakta och en mängd nya 

vetenskaper såg dagens ljus. En av dessa nya vetenskaper var psykiatrin. Medicinen och psykiatrin 

utvecklades till att även bli läror om hur samhället skulle organiseras och där gränsen mellan 

normalt och onormalt beteende drogs.5 En person som hade stor betydelse för psykiatrins 

professionalisering var N. G. Kjellberg som var överläkare vid Upsala hospital från år 1856 till 

1893. Han doktorerade år 1863 med avhandlingen Om sinnessjukdomarnes stadier, utkast till en 

psychiatrisk diagnos och blev då den första professorn inom psykiatri i Sverige.6  

 Under Kjellgrens verksamma tid, år 1858, kom den första stadgan angående 

hospitalväsendet i Sverige och där beslutades det att hospitalen endast skulle behandla 

                                                 
4 Björkman, Jenny, Vård för samhällets bästa: debatten om tvångsvård i svensk lagstiftning 1850-1970, Diss. Uppsala: Univ., 

2001,Stockholm, 2001, s.29, 31. 
5 Björkman, 2001, s.24; Gilje, Nils & Grimen, Harald, Samhällsvetenskapernas förutsättningar, Göteborg, 1993, s. 66; 

Johannisson, Karin, Den mörka kontinenten: kvinnan, medicinen och fin-de-siècle, Stockholm, 1994, s. 26; Ussher, 

Jane M., Women's madness: misogyny or mental illness?, Hemel Hempstead, 1991, s. 66 
6 Hjelmstedt Lars, ”Från hospitalsläkare till psykiatri-professor -bakgrunden till den akademiska psykiatrin 

1850-1880” Nordic Journal of psyciatri 1880, 1985 Vol 39, No 5 
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sinnessjuka människor och att somatiskt sjuka, åldringar och fattighjon skulle exkluderas.7 Den 

galna blev nu sjuk och skulle botas och återanpassas till samhället. I och med denna stadga 

bildades en skiljelinje mellan bildbara och obildbara sinnessjuka. Till de senare hörde bland annat 

de som klassades som idioter. Tanken var att det var de bildbara sinnessjuka som skulle vara på 

hospitalen. 

 

Forskningsläge  

Ett verk som i princip alla som är verksamma inom psykiatrihistoria på ett eller annat sätt 

förhåller sig till är Foucaults Vansinnets historia under den klassiska epoken.8 Foucault kan stå som 

företrädare för disciplineringsperspektiv eller ett revisionistiskt perspektiv som kan sägas vara det 

förhärskande perspektivet inom området sedan 1960-talet. Innan 1960-talet var redogörelser för 

hospitalsväsendet främst författade av psykiatrikåren och beskrev forna tiders omhändertagande 

av vansinniga som mörk och hemsk för att därmed betona att den vård som bedrevs i skrivande 

stund var human. Det vill säga en sorts civiliseringshistoria.  

För att kortfattat sammanfatta grundteorin i Vansinnets historia så menade Foucault att 

vansinnet ”hittades” av vetenskapen på 1700-talet. Professionaliseringen av psykiatrin hade 

behov av att skapa ett studieobjekt. Således menade Foucault att uppkomsten av hospital inte var 

en utveckling av civilisering eller strävan efter humanare vård. Den skall istället ses som ett 

redskap för borglighetens rädsla för det irrationella och de avvikande.  

I och med att sinnessjuka nu kunde behandlas utvecklades även nya behandlingsmetoder. 

De förra hade varit grymma och innehållit våldsamma tvångsmedel. Den nya behandlingen moral 

treatment var en sorts pedagogisk metodik,9 som Foucault menade var ett nytt verktyg för 

kontroll. Foucault menade att kontrollen över dårarna gått från ”vansinnets fria skräck till 

ansvarighetens slutna ångest”.10 I denna nya behandlingsform fostrades de vansinniga så att de 

skulle lära sig att tygla sina egna passioner samt stå till svars för dem, det vill säga att de var 

tvungna till självreglering. Foucault menade att den nya behandlingen och ambitionen att vårda 

de sinnessjuka egentligen var ett vidmakthållande av moral och social ordning.  

                                                 
7 Swensk författnings-Samling, No50, 1858 ”Kongl. Maj:ts nådiga Stadga, angående sinnessjukes behandling och 

wård”. 

8 Foucault, Michel, Vansinnets historia under den klassiska epoken, Stockholm, 1986. 
9 Røren, Owe, Idioternas tid: tankestilar inom den tidiga idiotskolan 1840-1872, Pedagogiska institutionen, Stockholms 

universitet, Diss. Stockholm : Stockholms universitet, 2007,Stockholm, 2007, s.105. 
10 Foucault 1986, s. 265 
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Flera svenska forskare inom psykiatrihistoria är influerade av Foucault och har bedrivit sin 

forskning genom ett foucaldianskt raster. I etnologernas Lars- Eric Jönssons avhandling Det 

terapeutiska rummet. Rum och kropp i svensk sinnessjukvård 1850-187011 och Mikael Eivergårds 

avhandling Frihetens milda disciplin. Normalisering och social styrning i svensk sinnessjukvård 1850-187012  

tar båda fasta på Foucaults maktbegrepp. Foucaults begrepp om den disciplinära makten finns 

inte uttryckt i Vansinnets historia men kan ändå skönjas i de strukturer som han där beskriver. 

Utövandet av den disciplinära makten behövde inte handla om att få den sinnessjuke att 

underkasta sig ett system med hjälp utav mekaniska hjälpmedel så som tvångströjor etcetera. 

Genom ett slags belöningssystem i hospitalets inneboende struktur och praktik så kunde den 

disciplinära makten få den intagne att genom självreglering underkasta sig den normativa 

ordningen på hospitalet. ”De disciplinära och normaliserande procedurerna skulle alltså kunna 

förstås som orienterade mot ett realiserande av individens frihet.”13 Detta är enligt mig ett 

resonemang som har stora likheter med den framställning som Foucault gör av moral treatment.  

Jönsson fokuserar i sin avhandling på hur hospitalets rum fungerade som i ett slags 

belöningssystem genom att den sjuke flyttades mellan olika avdelningar baserat på dennes 

beteende och att rummen fungerade som en viktig förutsättning för bedömningen av den sjuke. 

Eivergårds avhandling är dock av större vikt för föreliggande uppsats då han tar fasta på hur den 

disciplinära makten används för att få den intagna patienten att underkasta sig en norm. Då 

undervisning kan ses som ett medel att få individer att internalisera samhällets normer är denna 

avhandling av vikt. Foucaults maktbegrepp är centralt för Eivergårds analys. Makten ses som 

något som måste göras, att makt måste ske. Makt kan utövas vertikalt i båda riktningarna. Utan 

motstånd, reellt eller förväntat, äger inga makthandlingar rum.14 Med andra ord kunde en 

hospitalspatient trots sin underordnade position utöva makt genom att vägra anpassa sig efter 

reglerna på hospitalet.   

Bengt Sjöström behandlar i sin avhandling Kliniken tar över dårskapen15 förutsättningarna för 

hospitalväsendets expansion under 1800- och 1900-talen. Sjöström menar att hospitalen inte 

botade de sinnessjuka utan istället fostrade dem till goda institutionsmedborgare.16 Han ställer sig 

                                                 
11 Jönsson, Lars-Eric, Det terapeutiska rummet: rum och kropp i svensk sinnessjukvård 1850-1970, Carlsson, Diss. Umeå : 

Univ.,Stockholm, 1998. 
12 Eivergård, Mikael, Frihetens milda disciplin: normalisering och social styrning i svensk sinnessjukvård 1850-1970, Diss. Umeå 

: Univ., 2003,Umeå, 2003. 
13 Eivergård 2003,s.18 

14 Eivergård 2003, s.16. 

15 Sjöström, Bengt, Kliniken tar över dårskapen: om den moderna svenska psykiatrins framväxt, Diss. Lund : Univ.,Göteborg, 

1992. 
16 Sjöström 1992, s.253. 
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kritisk till både civiliseringsperspektivet, som han kallar humanismtesen, inom tidigare 

sinnessjukforskning men är också kritisk mot disciplineringsperspektivet. Han förkastar inte det 

senare perspektivet utan väljer att modifiera det genom att inte förbise att romantikens syn på 

den vansinnige som ett geni samt förändringar i människors religiösa uppfattning förändrade 

förhållningsättet gentemot sinnessjuka.17 Sjöströms avhandling är av stor vikt i min förståelse av 

hospitalsväsendet då han beskriver hospitalsväsendets historia och även behandlar de 

idéströmningar som låg till grund för hospitalens utveckling.  

Nestorn inom svensk psykiatrihistoria Roger Qvarsell menar likt Sjöström att hospitalen 

främst var institutioner för social fostran.18 I avhandlingen Ordning och behandling, undersöker 

Qvarsell en tidsperiod som föreligger den jag ämnar undersöka, men han undersöker vilka tankar 

och idéer läkaren George Engström influerades av och praktiserade inom Vadstena hospitals 

verksamhet. Denna avhandling är av vikt då den till viss del utgår från ett aktörsperspektiv och 

jag i min uppsats även intresserar mig för överläkaren N. G. Kjellbergs tankar angående 

pedagogik. Qvarsell nämner även att hospitalen kan ses som institutioner där det inryms 

pedagogisk fostran men undersöker inte detta närmare. 

Cecilia Riving lyfter i sin avhandling Icke som en annan människa. Psykisk sjukdom i mötet mellan 

psykiatrin och lokalsamhället under 1800-talets andra hälft 19 fram att det inte var hospitalen som 

urskilde det avvikande beteendet, utan att det först och främst var lokalsamhället och familjen 

m.fl. som urskilde det avvikande och därför kan Rivings avhandling sägas anta ett 

postrevisionistiskt perspektiv eftersom hon inte pekar ut hospitalen som den enda arenan som 

hade en disciplinerande funktion i urskiljandet av den sjuka.  

Ingen av dessa nämnda verk behandlar hospitalens inneboende pedagogik men de ger alla 

en ökad förståelse för hospitalens framväxt och historik. Utöver forskning som behandlar 

hospital vill jag lyfta fram några verk som behandlar de skolor som växte fram för dem som 

hospitalen exkluderade. Nämligen forskning som rör idiotskolornas uppkomst samt skolor för 

sinnesslöa och handikappade. Pedagogen Owe Rørens avhandling Idioternas tid undersöker de 

pedagogiska tankestilar som föregick och var rådande bland de föregångsmän och kvinnor som 

var aktiva i bildandet av idiotskolor.20 Det är intressant att se att flera av dessa tankestilar och 

aktörer även var viktiga när det kommer till synen på och behandling av sinnessjuka inom 

                                                 
17  Sjöström 1992, s.66.ff 

18 Qvarsell, Roger, Ordning och behandling: psykiatri och sinnessjukvård i Sverige under 1800-talets första hälft, Univ., Diss. Umeå : Umeå 

universitet, 1982,Umeå, 1982 
19 Riving, Cecilia, Icke som en annan människa: psykisk sjukdom i mötet mellan psykiatrin och lokalsamhället under 1800-talets 

andra hälft, Diss. Lund : Lunds universitet, 2008,Hedemora, 2008 
20 Røren, Owe, Idioternas tid: tankestilar inom den tidiga idiotskolan 1840-1872, Pedagogiska institutionen, 

Stockholms universitet, Diss. Stockholm : Stockholms universitet, 2007,Stockholm, 2007, s.105. 
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hospitalen. I denna avhandling lyfter Røren även fram överläkaren på Upsala hospital, N. G. 

Kjellberg, som en av de drivande aktörerna bakom sinnesslöskolorna i Sverige. Även Staffan 

Förhammar tar upp undervisningen av sinnesslöa i sin bok Från tärande till närande: 

handikapputbildningens bakgrund och socialpolitiska funktion i 1800-talets Sverige  men behandlar även 

andra funktionsnedsättningar än de psykiska.21 Förhammar undersöker förutsättningarna för och 

motiven bakom handikapputbildningens framväxt och synen på de handikappade utifrån 

filantropers och politikers perspektiv under 1800-talet. Denna bok har för mig bidragit till att 

förstå den dåtida synen på de avvikande. För att förstå synen på undervisningen av samhällets 

marginaliserade under 1800-talet så har även Tomas Englunds Samhällsorientering och 

medborgarfostran i svensk skola under 1900-talet22 haft stor betydelse. Englunds fokus ligger på 1900-

talets skola men beskriver utförligt den historiska debatten som ledde dit.  

 

Syfte och frågeställningar 

Mot bakgrund av det beskrivna forskningsläget kan man se att det saknas forskning angående den 

pedagogik som infattades i hospitalets praktik. Vissa författare har undersökt hospitalens 

disciplinerade funktion men inget verk är mig känt som behandlar den intellektuella 

undervisningen som fanns på hospitalen under denna tid. Dock har studier av pedagogiska 

perspektiv gjorts när det gäller de så kallade idiot- och abnormskolorna.   

 Hospitalet hade inte bara en vårdande roll utan fyllde även en samhällsnyttig funktion där 

normer (re)producerades och människor skulle återanpassas till samhället.  Jag finner det 

intressant att undersöka vilka pedagogiska tankar och metoder som var rådande på hospitalen 

under senare hälften av 1800-talet och då med fokus på Upsala Hospital. Eftersom överläkaren, 

N. G. Kjellberg, vid Upsala hospital var mycket engagerad i den så kallade ”idiot”-frågan och hur 

pedagogiken för de sinnesslöa skulle bedrivas är det även intressant att undersöka om liknande 

tankar applicerades på hospitalsverksamheten.  

 Syftet med kommande uppsats är således att utröna de pedagogiska perspektiv och 

metoder som var rådande inom hospitalsväsendet under senare hälften av 1800-talet. Jag kommer 

att undersöka sinnessjukvården i stort men främst se hur det kom till uttryck inom Upsala 

hospitals praktik. Således ställer jag följande frågor:  

                                                 
21 Förhammar, Staffan, Från tärande till närande: handikapputbildningens bakgrund och socialpolitiska funktion i 1800-talets 

Sverige, Stockholm, 1991. 
22 Englund, Tomas, Samhällsorientering och medborgarfostran i svensk skola under 1900-talet, 2. uppl., Pedagogiska 

institutionen, Uppsala univ., Uppsala, 1994. 
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 Hur fungerade hospitalet som en fostrande institution och vad utryckte överläkaren N. G 

Kjellberg för pedagogiska tankar? 

Resultaten på denna ovan ställda frågeställning har utmynnat i följande delfrågor: 

 Vilken pedagogisk funktion hade arbetet i hospitalets praktik? 

 Hur bedrevs den intellektuella undervisningen på hospitalet? 

 

Metod  

I den föreliggande studien används en historisk hermeneutisk metod.  Jag måste således försöka 

tolka det källmaterial som lämnats utifrån min vetskap om den tid och de idéströmningar som då 

var rådande. Det källmaterial som jag kommer analysera kvalitativt är dokument som skrevs 

utifrån den dåtida verklighetsuppfattningen och människosynen. Att kvalitativt analysera texter 

innebär att jag bör fråga mig vad texten betyder för mig men även vad den betyder för 

avsändaren.23 Esaiasson m.fl., särskiljer på att systematisera och kritiskt granska innehållet i 

texterna.24 Jag kommer i min uppsats både att försöka klargöra tankestrukturer, vilket kan ses 

som att innehållet systematiseras, men även kritiskt granska text. Enligt den franska filosofen Paul 

Ricœur bör det dock inte finnas någon motsättning mellan tolkningsläran och ideologikritiken.25 

Den historisk hermeneutiska tolkningen fokuserar dels på den yttre verkligheten vid källornas 

tillkomst, dels en existentiell verklighet som syftar till att förstå företeelser som uttryck för 

existentiella situationer, det vill säga en inre verklighet där man genom källorna kan tolka hur 

personer upplevde sig själva och de personliga villkoren.26 Tidigare forskning ger mig förståelse 

och redskap för tolkning. Den utgör därför en viktig del i den hermeneutiska cirkeln.27 

Människosynen som då var rådande är inte den som idag är förhärskande inom psykiatrin eller i 

samhället. Även om vi uppfattar människosynen som främmande så betyder det inte att den var 

ogiltig under senare hälften av 1800-talet. Gilje & Grimen skriver:  

Om man bortser från de sociala aktörernas beskrivningar och begrepp så kan man lätt hamna i en 

position som gör att man inte lyckas förstå vad de gör och varför. Om man däremot uteslutande 

bygger på deras beskrivningar så kan man lätt bli vilseförd av deras missuppfattningar som 

                                                 
23 Esaiasson, Peter, Mikael Gilljam, Henrik Oscarsson och Lena Wängnerud, Metodpraktikan, Stockholm 2007, s. 245.  

24 Esaiasson, Gilljam, Oscarsson, Wängnerud 2007, s.234 ff. 

25 Ricœur, Paul, Från text till handling: en antologi om hermeneutik, 4. uppl., Stockholm, 1993 , s. 101 ff.  

26 Ödman, Per-Johan, Tolkning, förståelse, vetande. Hermeneutik i teori och praktik, Stockholm 2005.  

27 Gilje, Nils & Grimen, Harald, Samhällsvetenskapens förutsättningar, Göteborg 1992, s. 190 ff. 
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egentligen är ett uttryck för mer eller mindre osynliga maktförhållanden i samhället.28 (min 

kursivering) 

Ovanstående citat ger utrymme för att appliceras på den konflikt som rått inom psykiatrihistoria 

mellan disciplineringsperspektiv och civiliseringsperspektiv. Det senare perspektivet ser inte 

maktförhållandena utan förespråkar hospitalväsendets expansion utifrån ökad vetenskaplig 

rationalitet och ökad humanism.29 Samtidigt kan disciplineringsperspektivet i för stor utsträckning 

ta fasta på de maktförhållanden som rådde inom hospitalens murar. Således kan det något 

förenklat sägas råda en kamp om huruvida hospitalen var något positivt eller negativt. Även 

begreppet bildning kan ses ur olika perspektiv. I förordet till antologin Bildning skriver 

redaktörerna att bildning kan ses som en nyckel till frihet men de menar även att begreppet bildas 

kan ses som att bli disciplinerad in i den tradition och de tanketraditioner man lever inom.30  

Teoretiska utgångspunkter 

Då makt och normalisering är centrala begrepp och något som starkt gör sig gällande i 

källmaterialet kommer Foucaults maktbegrepp att vara centralt som teoretisk utgångspunkt i 

föreliggande studie. Foucaults maktbegrepp innebär att makt måste ses som något som 

praktiseras och att makt sker vertikalt i båda riktningar. Utan motstånd kan inte makt ske. 

Foucaults maktbegrepp kan enligt Fredriksson betraktas som ett allmänbegrepp för all påverkan 

som beskrivs som utbildning, fostran eller exempelvis terapi.31 Disciplineringsbegreppet ses som 

en form att försöka normalisera individer och korrigera människors beteenden eller som en 

internaliseringsprocess där individer genom disciplinering ska fås att internalisera de rådande 

normerna.32  

Även om jag i föreliggande studie kommer att låta Foucault ansatser och begrepp utgöra 

teoretiska utgångspunkter finner jag det fruktlöst och en aning manipulativt att välja att se på 

hospitalet som en entydigt kontrollerande institution utan humanistiska ideal. Med andra ord är 

min ambition att inte enbart utgå ifrån ett ensidigt disciplineringsteoretiskt perspektiv eller att 

enbart se hospitalet som en indikator för en ökad humanism och omtanke utan att alls redogöra 

för den makt som finns inneboende i institutionaliseringen. Civilisering och disciplinering kan 

                                                 
28 Gilje & Grimen 1992, s. 181.  

29 Exempel på detta perspektiv kan ses Eva Eggebys avhandling Vandringsman, här ser du en målning av världen: 

vårdande, vård och ekonomi på Danevikens dårhus 1750-1861, Stockholm 1996.  

30 Burman, Anders & Sundgren, Per (red.), Bildning: texter från Esaias Tegnér till Sven-Eric Liedman, Göteborg, 2010, 

s.12. 
31  Fredriksson, Johannes, ”Maktbegreppets bruk. Analysen av fängelsestraffet i Övervakning och straff”. I: Westberg, 

Johannes & Larsson, Esbjörn (red.), Att rätt förfoga över tingen: historiska studier av styrning och maktutövning, 

Historiska institutionen, Uppsala universitet, Uppsala, 2007, s.43 f. 
32 Fredriksson 2007, s. 51. 
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vara två sidor av samma mynt och därför vill jag inte att Foucault ska få styra undersökningen i 

den grad att jag endast söker belägg för hans perspektiv.  

Begreppet bildning är viktigt i föreliggande uppsats. Under 1800-talet användes begreppet 

för både fostran och utbildning. Burman och Sundgren skriver ”[…] att bildas är samtidigt att 

formas, vilket innebär att den bildade människan inte bara är fri utan också i viss mening 

disciplinerad, anpassad, inte minst i förhållande till den tradition eller de traditioner man hör eller 

kanske snarare väljer att höra till.”33 Termen pedagogik förknippar vi oftast i dag till de 

utbildningssituationer som vi möter inom förskola och skola. Men termen pedagogik innefattar 

vetande och metoder som tillämpas i uppfostran, undervisning och utbildning.34 I föreliggande 

uppsats är det främst begreppens inneboende betydelse av fostran som kommer till uttryck i 

material och undersökning.  

 

Avgränsning och material 

Det empiriska materialet avgränsas till att undersöka perioden 1858 – 1893. Anledningen till detta 

är att sinnessjukhusstadgan kom år 1858 och N. G Kjellberg avgick från sin tjänst som överläkare 

på Upsala hospital år 1893. Den senare avgränsning motiveras även av att det under denna period 

infördes nya behandlingsmetoder som fick vården av sinnessjuka att mer likna den somatiska 

vården. Detta genom att man med start 1896 införde sänglägesbehandling av de sinnessjuka 

patienterna. Detta skifte i behandlingsform var slutfört tio år senare.35 Den valda avgränsningen 

ramas med andra ord in av två brytpunkter inom hospitalväsendets historia. 

 Källmaterialet för min uppsats är av olika karaktär. Dels består det av handlingar ur 

Ulleråkers sjukhus arkiv som finns i Uppsala Landsarkiv (ULA). Min främsta källa har varit Bidrag 

till Sveriges officiella statestik.  K)Hälso och sjukvården II. Öfverstyrelsens öfver hospitalens underdåniga berättelse 

som fanns i en arkivaries personliga ägo på ULA. I denna statistik finns det bland annat 

årsberättelser från centralhospitalen som är utgiften av generaldirektören på hospitalen.  Dels 

består källmaterialet av artiklar som N. G Kjellberg främst publicerade i Upsala läkareförenings 

förhandlingar. Utöver detta källmaterial tillkommer även 1858-års sinnessjukhusstadga. 

                                                 
33 Burman & Sundgren 2010, s.12. 

34 http://www.ne.se/lang/pedagogik (2013-09-19) 

35 Luttenberger, Franz, Freud i Sverige: psykoanalysens mottagande i svensk medicin och idédebatt 1900-1924, Omarb. utg., 

Carlsson, Stockholm, 1989, s.114ff. 

http://www.ne.se/lang/pedagogik
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Utöver detta ovan nämnda material har jag även undersökt de tjugo första journalerna för 

individer intagna år 1875.36  Anledningen till att jag valt att undersöka journaler detta år beror på 

att detta är i mitten av min undersökta period. Jag har valt att undersöka ett brett materialurval.37 

Det innebär att jag även undersökt annat material så som lönelistor, personallistor, 

inventarielistor, korrespondens och så vidare vilket gett mig en ökad förståelse av 

hospitalsverksamheten men det har inte fått utgöra denna uppsats källmaterial då det inte bidragit 

till att besvara ovan formulerade frågeställningar.  

  

Forskningsetiska reflektioner och en liten kommentar om reliabilitet och validitet 

I vissa delar av min uppsats behandlas nu avlidna individers anamneser och journaler. Enligt VR 

räknas personuppgifter som rör hälsa som känsliga men det gäller nu levande människor.38 De 

individer vars journaler jag kommer ta del av är inte längre sekretessbelagda. Dock rör det sig om 

känsligt material om personer som har levt och som kan ha anhöriga som är i livet. Jag kommer 

därför i min uppsats undvika att nämna patienter vid dess riktiga namn i största möjliga 

utsträckning. Patienternas namn är ovidkommande för min studie. Däremot vet jag, baserat på 

tidigare erfarenhet, att det ibland kan vara oordning när det gäller patientnummer mellan 

exempelvis patientliggare och journaler. I de fall jag nämner en individ vid dess rätta namn beror 

det på att andra ska kunna hitta de akter jag diskuterar i uppsatsen.  

Denna typ av kvalitativa studier brukar inte behandla reliabilitet och validitet även om 

frågan är relevant. Syftet med studien måste kunna besvaras genom det material och den metod 

man använder. I denna typ av kvalitativa studier talar man oftare om trovärdighet och rimlighet 

av de tolkningarna man gör. 

                                                 
36 ULA, Ulleråkerssjukhus arkiv, Överläkaren F 2A:1: 1875. 

37 Esaiasson, Gilljam, Oscarsson, Wängnerud 2007 2007, s. 244. 

38 VETENSKAPSRÅDET ämnesrådet för medicin [ www.vr.se/medicin ] Dnr 511-2003-6403 
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Undersökningen 

Hur fungerade hospitalet som en fostrande institution och vad utryckte överläkaren N. G 

Kjellberg för pedagogiska tankar? 

Under första hälften av 1800-talet fördes det diskussioner om hur samhället skulle ta hand om 

sinnessjuka människor. Hospitalen var då en plats för olika grupper som alla gemensamt kan 

sägas tillhöra samhällets utstötta.39 Under denna tid växte sig behandlingstanken sig allt starkare. 

Sinnessjukdom skulle kunna botas och detta bottnar i upplysningstankarna om alla människors 

inneboende värde och förmåga. Diskussioner pågick om att reservera de få hospitalen som fanns 

i Sverige för botbara sinnessjuka. Genom upplysningsfilosofin alstrades tanken att människan 

formades efter de sociala villkor under vilka hon levde, men också att hon kunde förändras. 

Enligt äldre tankesätt kunde människan bara förändras med Guds nåd.40  Dessa nya tankar fick 

inte bara betydelse för behandlingstanken inom sinnessjukvården utan påverkade även 

skolundervisning och institutioner såsom fängelser. Hospitalen skulle reserveras för de som 

kunde botas och förbättras och de som inte ansågs ha den förmågan skulle exkluderas och vårdas 

inom hemmen eller fattigvården. 

De som skulle exkluderas från hospitalen var fånar och idioter, de som hade lidit av 

fallandesot41 en längre tid, de som av ålderdom blivit senila samt de som var lama.42 Idiot var en 

beteckning som under undersökningens period betydde att en person var född med abnormt 

svagt förstånd.43 Flera av dessa grupper fanns dock fortfarande kvar på hospitalen efter 1858-års 

sinnessjukstadga.  De som enligt stadgarna skulle vårdas på hospitalen var: 

a) företrädesvis de sinnessjuke, hvilka nyligen insjuknat och av sådan anledning anses mera 

sannolikt kunna till helsan återställas 

b) de sedan längre tid sjuke, hvilka äro våldsamme eller opålitlige, och alltså måste såsom vådlige 

för samhället anses; 

c) de, hvilka i anseende till tvifvelaktiga i deras sinnesbeskaffenhet, för rättsmedicinska frågors 

besvarande, behöfva närmare undersökas, samt 

                                                 
39 Sjöström 1992, s.139. 

40 Qvarsell 1982, s. 22 f. 

41 Fallandesot var dåtidens beteckning för epilepsi. 

42 Sjöström 1992, s. 150f. 

43  Røren 2007, s. 40. 
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d) de, hvilka af domstol förklarats, i anseende till vansinne, icke kunna fällas till ansvar för brottslig 

handling.44 

 

En anledning till att de som klassades som idioter, led av senilitet eller fallandesot hittas i 

journalerna efter år 1858 beror på att man i de flesta ansökningar om vård på hospitalen beskriver 

personen som våldsam och därför klassar de in under benämningen ”våldsamme eller opålitlige”. 

I och med 1858-års stadga klassas nu de som förut omnämndes som dårar som sjuka. Termen 

sinnessjuk visar på att personerna kunde behandlas. Hur behandlingen skulle vara utformad 

nämns kortfattat i stadgan från år 1858: 

För de sjuke skall, efter deras olika förhållanden och förmåga, beredas lämplig sysselsättning, så 

som med trädgårdsskötsel, handslöjder, läsning m. m., och skall, om så erfodras, underwisning 

häruti dem meddelas. Tillfälle till tjenliga förströelser, såsom musik m. m., bör dem äfwen beredas; 

allt med noga bestämd indelning af tiden.45 

 

Detta ovanstående citat är det som kom att styra de intagnas dagliga liv på hospitalen runt om i 

Sverige. Tillvaron skulle bestå av arbete, undervisning och förströelser och det var inom dessa 

aktiviteter som patienten skulle återuppfostras, formas och utvecklas för att kunna återpassas till 

livet utanför hospitalsmurarna. Qvarsell skriver angående behandlingstanken: 

Vi kan likna de behandlingshospital som inrättades runt om i Europa under 1800-talets början vid 

skolor där eleverna var vuxna människor som samhället ansåg inte hade fått tillräcklig uppfostran 

eller vars liv och leverne var sådant att en återuppfostran var nödvändig.46 

 

Vilket redan berörts i inledningen till denna uppsats, var inte hospitalens tillkomst och 

behandlingstanken en isolerad händelse under mitten av 1800-talet.  Många institutioner kom till 

under denna tid. En tanke om den nyttige samhällsmedborgaren fanns i samhällets styrande skikt, 

samtidigt som rädslan för samhällsomstörtning hängde i luften som ett resultat av den franska 

revolutionen och den växande arbetarklassen. Den filantropi och det ökade sociala ansvaret från 

statligt håll för samhällets mindre bemedlade och utstötta, kan ses som ett sätt att försöka hålla 

den ökade sociala oron i schack.47 Även folkskolans tillblivelse kan ses med dessa glasögon. 

                                                 
44 Swensk författnings-Samling, No50, 1858, ”Kongl. Maj-.t nådiga Stadga angående sinnessjukes behandling 

och vård, paragraf 2. 

45 Swensk författnings-Samling, No50, 1858, ”Kongl. Maj-.t nådiga Stadga angående sinnessjukes behandling 

och vård, paragraf 15. 

46 Qvarsell 1982, s. 23. 

47 Qvarsell 1982 s. 20; Englund 1994, s.75. 
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Englund menar att folkskolans tillblivelse var ett resultat av ”det samhälleliga behovet av social 

kontroll av de egendomslösa skikten genom en institutionaliserad utbildning […].”48   

 I och med 1858-års stadga togs det på allvar avstånd från kränkande behandling av 

sinnessjuka. I paragraf 14 står det ”De sjuke skola wid hospital med mildhet behandlas. Inga 

andra tvångsmedel må anwändas, än sådana, genom hwilka den sjuke, utan att kroppsligt 

misshandlas eller moraliskt förnedras, sättes ur stånd att skada sig själv eller andra”.49 Dessa 

tankar att tvångsmedlen i möjligaste mån skulle undvikas kan först sägas ha kommit till uttryck i 

den behandling som på olika håll utarbetats ute i Europa, nämligen moral treatment. 

Moral treatment är en viktig beståndsdel behandlingsoptimismen av sinnessjuka.  Denna 

pedagogiska behandling växte fram på olika håll i västvärlden under slutet av 1700-talet och i 

början av 1800-talet.50 En grundval för denna pedagogik var tanken om att vansinnet främst var 

ett resultat av ett dåligt leverne, brist på uppfostran och otyglade passioner. Foucault menar i 

Vansinnets historia att behandlingen moral treatment var en ny sorts kontrollmekanism som ersatte 

våldet och tvångsmedlen. De sjuka skulle inte längre utsättas för våld och tvång utan skulle istället 

botas med hjälp av moralisk behandling och bli självdisciplinerade. Han menar att kontrollen 

över dårarna gått från ”vansinnets fria skräck till ansvarighetens slutna ångest”.51  

 Istället för att patienten genom straff skulle tvingas att korrigera sitt beteende så skulle nu 

individen ta värderingar, attityder och normer till sina egna. Genom att vara medveten om att 

man bröt mot dessa så infann sig skammen. I denna nya behandlingsform fostrades de vansinniga 

så att de skulle lära sig att tygla sina egna passioner samt stå till svars för dem, det vill säga att de 

var tvungna till självreglering. Foucault menar att detta nya pedagogiska förhållningssätt och 

ambitionen att vårda de sinnessjuka egentligen var ett vidmakthållande av moral och social 

ordning. Moral treatment kan således ses som ett sätt att fostra en person in i den sociala normen. 

Metoden kan därför ses som en uppfostringsmetod där patienten skulle lära sig att följa de 

normer och föreställningar som fanns i samhället. Så har även Scull analyserat moral treatment: 

For instead of merely resting content with the outward control of those who were no longer quite 

human […] moral treatment actively sought to transform the lunatic, to remodel him into something 

approximating bourgeois ideal of rational individual.52 

                                                 
48 Englund 1994, s.75 

49 Swensk författnings-Samling, No50, 1858, ”Kongl. Maj-.t nådiga Stadga angående sinnessjukes behandling 

och vård paragraf 14 

50 Sjöström 1992, s. 52 ff.; Qvarsell 1982, s, 34f; Røren 2007, s.101 ff. 

51 Foucault 1983, s. 265 

52 Scull, Andrew T., The most solitary of afflictions: madness and society in Britain, 1700-1900, Yale University Press, New 
Haven, 1993, s. 111. 
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Den psykiska ohälsans främsta orsak ansågs därför vara den sjukes livsmiljö och livsmiljön på 

hospitalen var det som skulle bota den sjuke.53 I ”Kongl. Maj:ts nådiga Stadga angående 

sinnessjukes behandling och vård” står det att ”Vid anläggning af hospital, afsedt för sinnessjukes 

vård, iakttages, att detsamma blifver från hvarje annan inrättning afskildt, med fritt och sundt 

läge[…]”54  Upsala hospital som i dag är mer känt som Ulleråker flyttades år 1811 ut till det 

natursköna Ulleråker-området och fick då rollen som ett centralhospital. Hospitalets placering är 

ganska talande för vilken roll man ville att det skulle spela. Trots att hospitalens framväxt kan ses 

som ett tecken på ett modernitetensprojekt, så kan man se läget som en del i ett 

civilisationskritiskt projekt där hospitalens placering vittnar om längtan efter det förmoderna 

agrarsamhället. Enligt dåtida läkare var det vedertaget att urbaniseringen och industrialiseringen 

bidrog till ökad psykisk ohälsa.55  För att behandla de sjuka var därför denna agrara miljö optimal 

och genom hospitalens läge kunde man isolera de intagna från den skadliga miljön, vilken de kom 

ifrån och det ofta omoraliska leverne som de sinnessjuka ansågs föra. 

Vad som ansågs ha orsakat deras sjukliga tillstånd var av varierande art. En vanlig 

förklaringsmodell var just den moraliserande som man kan säga härrör från Gudsbilden i gamla 

testamentet där Gud belönar goda gärningar men straffar de som handlar fel.56 Således kunde 

sinnessjukdom ses som ett Guds straff. Även om den uppfattningen inte var den vedertagna 

under den undersökta perioden, då positivismen vann terräng framför teologiska 

förklaringsmodeller, så levde ändå bristen på moral hos den intagne kvar som en giltig orsak till 

dennes sjukdom.57 

I årsberättelserna från hospitalen förs statistik över de troliga orsakerna till sinnessjukdom. 

Orsakerna är indelade i kategorierna moraliska orsaker, intellektuella orsaker, sensuella orsaker, 

förutgångna sjukdomar, organiska orsaker, yttre orsaker, ärftliga anlag och okända orsaker.58 

Under dessa orsaksrubriker fanns även underrubriker som mer noggrant gick in på detalj. Vanliga 

orsaker ansågs vara religionsgrubbel, onani, spritmissbruk, husliga bekymmer, abort, fattigdom 

                                                 
53  Qvarsell 1982, s. 34. 

54 Swensk författnings-Samling, No50, 1858, ”Kongl. Maj-.t nådiga Stadga angående sinnessjukes behandling 

och vård”. Paragraf 1, mom.1. 

55 Eivergård 2003, s.106; Jönsson 1998, s.269 f. 

56 Qvarsell 1982, s.171. 

57 Eriksson, Isabelle, ”Kvinnliga patienterintagna vid Upsala hospital år 1896. En studie av orsaksbeskrivningar av 
kvinnlig sinnessjukdom”, Opublicerad B-uppsats vid Historiska institutionen, Uppsala universitet 2007; 
Eriksson, Isabelle, ”Vägar till hospitalet. En studie av intagningsförfarandet av patienter till Uppsala hospital 
1860-1899”, Opublicerad C-uppsats vid Historiska institutionen, Uppsala universitet 2008. 

58 ULA, Ulleråkerssjukhus arkiv, Sjukhuschefen, B 2:4. 
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och elände. Ofta ansågs den intagnas sinnessjukdom orsakats av flera saker samtidigt. När den 

intagne togs in på hospitalet kunde de osunda vanorna stävjas genom hospitalets fostrande 

struktur. 

Hospitalet fungerade nämligen som ett miniatyrsamhälle och hade en sträng uppdelning av 

de sjuka baserat på kön, sjukdomsart och klass. I ”Kongl. Maj-.t nådiga Stadga angående 

sinnessjukes behandling och vård” betonas vikten av att de sjuka skulle ”fördelas efter olika kön 

och sjukdomsart” men också att de skulle delas in i tre klasser beroende på hur deras vistelse på 

hospitalet betalades. Första klassens, de som betalade mest för vården vistades på en förstaklass 

avdelning medan de som tillhörde de andra klasserna vistades på de allmänna avdelningarna.59  

När patientens liv som hospitalspatient började slutade även dennes rätt att bestämma över sitt 

eget liv. På hospitalen rådde inte en isolerad syn på moral och ordning utan kan sägas vara en 

förlängning av de normer och värderingar som rådde i det övriga samhället. Hospitalens regler 

premierade ordning och flit i sann lutheransk anda. Även om psykiatrin som ny vetenskap hade 

en legitimitet att bedöma vad som ansåg vara normalt beteende och inte, så var det ändock 

patientens närmiljö som först bedömde denne som sjuk på grund av onormalt beteende. Det var 

personer i närmiljön och civilsamhället som ansökte om plats på hospitalet för den sjuke.60 Men 

det var inom hospitalets murar personen diagnostiserades och skulle fostras och behandlas för att 

kunna återgå till samhället utanför murarna. 

Strukturen på hospitalens organisation var högst patriarkal där överläkaren hade den 

absoluta makten. Även detta reglerades genom 1858-års stadga. Överläkarens roll kan liknas vid 

den borgliga faderns. Han skulle ha den faderliga auktoriteten men samtidigt visa på 

människokärlek och ömhet. Nils Gustav Kjellberg som var överläkare vid Upsala hospital under 

den undersökta perioden var utöver hospitalets patriark även den första professorn i psykiatri vid 

Uppsala universitet. Han kan ses som en av förgrundsgestalterna inom svensk psykiatri och han 

hade stort inflytande över hur vården av de sinnessjuka var utformad. Utöver de nämnda 

ämbetena var han även mycket engagerad i hur undervisningen av sinnesslöa barn skulle bedrivas 

och engagerade sig mycket i vården av dessa barn.61  

Kjellberg var personligen influerad av undervisningsmetoden moral treatment och 

behandlade denna pedagogiska metod i artikeln ”Om idioti och uppfostringsanstalter för 

                                                 
59 Swensk författnings-Samling, No 50, 1858, ”Kongl. Maj-.t nådiga Stadga angående sinnessjukes behandling 

och vård”. 

60 Eriksson, Isabelle, ”Vägar till hospitalet. En studie av intagningsförfarandet av patienter till Uppsala 

hospital 1860-1899”, Opublicerad C-uppsats vid Historiska institutionen, Uppsala universitet 2008; 

Riving 2008, s.121 f. 

61 Røren 2007, s.124 f.  
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sinnesslöa barn”.62  Kjellberg refererar till Edouard Séguin arbete i början av 1800-talet. Men 

Séguin var influerad av Pinel som enligt historieskrivningen var den som i och med franska 

revolutionen befriade dårarna från sina bojor och kan sägas vara den förste som införde moral 

treatment.63 Kjellberg omnämner metoden som moralisk uppfostran.64 Kjellberg förklarar 

metoden: ”kroppens helsa och lemmarnas användbarhet kan vinnas genom kroppsarbete och 

gymnastiska öfningar, och att genom de yttre sinnenas uppöfning en väg kan banas för 

kunskapers inhemtande.”65 Dock poängterar Kjellberg att metoden förbättrades av Séguins 

efterträdare som även inkorporerade undervisning i handslöjd, trädgårds- och jordbruksskötsel 

samt undervisning i läsning, skrivning räkning och teckning.   

Vidare beskriver Kjellberg den tyske läkarens Saegerts arbete vid institutet för dövstumma 

barn i Berlin. I institutets stadgar står det att målet är att ”göra dem [de idiotiska barnen] 

mottagliga för den utbildning, genom hvilken hvarje frisk och sund menniska kan hos sig 

utveckla sedlighet och medborgerlig duglighet.”66 Kjellberg kritiserar dock institutet och 

pedagogiken som där bedrivs. Han saknar undervisning i handarbete och annat arbete som kräver 

kroppsarbete. Avsaknaden av detta beskriver Kjellberg först som en svaghet men ändrar sig och 

skriver att det är ett grundfel i pedagogiken. 

Det är av intresse att se var Kellberg stod rent pedagogiskt, även om han främst uttalar sig 

om pedagogik när det kommer till sinnesslöskolor eller idiotskolor, då han i sin egenskap av 

överläkare vid Upsala hospital var ansvarig för undervisningen och fostran där. I de skrifter som 

Kjellberg författade får man en bild av en högst liberal intellektuell. Kjellberg uttalade sig inte 

bara om pedagogik rörande människor med intellektuella handikapp utan engagerade sig även i 

debatten som var rådande under 1800-talet. Detta gör han bland annat i artikeln ”Om våra 

skolors inflytande på ungdomens helsa och utveckling”.67 Debatten handlade om arbetsbördan 

inom elementarläroverken och huruvida den orsakade ohälsa bland eleverna. Det framkommer 

att det rådde delade meningar i denna fråga bland lärare, psykiatrin och allmänhet. Kjellberg 

kritiserade skolans företrädare och skrev: 

                                                 
62 Kjellberg, ”Om idioti och uppfostringsanstalter för sinnesslöa barn” I: Upsala läkareförenings förhandlingar, 

Band VI, 1870-1871, N:o 1. 

63 Se: Foucault 1983; Sjöström 1992; Qvarsell 1982; Røren 2007. 

64 Kjellberg, 1870-1871, s. 4 

65 Kjellberg, 1870-1871, s. 4. 

66 Kjellberg, 1870-1871,s. 9. 

67 Kjellberg, N. G., ”Om våra skolors inflytande på ungdomens helsa och utveckling”, I: Uppsala 

läkareförenings förhandlingar, Band VIII., 1872-1873,N:o 5. 
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Man finner deraf, att flere bland talarne i mycket prononcerade ordalag förklarade klagomålen 

öfver ungdomens öfveransträngning i skolorna vara obefogade, och likväl kan med skäl sättas i 

fråga, om man ens gjort klart för sig, hvad begreppet intellectuel övfveransträngning innebär.68 

Vidare skriver Kjellberg att denna fråga faller ”inom den psychiska medicinens område”.69 Detta 

visar på hur medicinen och inte minst psykiatrin bidrog med åsikter om hur samhället skulle vara 

organiserat, vilket Björkman illustrerar i sin avhandling Vård för samhällets bästa.70  Kjellbergs syn 

tycks ha varit att de som bäst kunde uttala sig om pedagogik var de som viste hur människans 

psyke fungerade.   

Kjellbergs största kritik mot läroverken bottnade i att han ansåg att den intellektuella 

arbetsbelastningen var för hög när de studerande var tvungna att ägna åtta till tolv timmar på 

studier och därmed inte fick tid över för fysisk aktivitet.  Vidare argumenterar han för ett 

förändrat skolsystem och menar att skolan fördärvar ungdomen vilket även har negativ effekt på 

den evolutionära utvecklingen.71 Men av stort intresse är det Kjellberg lyfter fram som det största 

problemet med undervisningen och det är att de elever som blir sjuka av undervisningen:    

endast hafva det felet att ej fullt passa in med den prototyp, som skolan för sig uppställt såsom den 

rätta. Enligt principen för all modellering efter fix typ går skolans arbete ut på att söka ombilda 

anlaget så, att det passa in med och rymmas inom den reglementerade modellens gränser.72 

Kjellberg riktar således sådan kritik mot skolan att den försöker omforma elevens beteende och 

karaktär för att passa in i en prototyp. Kjellberg använder termen modellering vilket skulle kunna 

liknas vid begreppet normalisering eller disciplinering. Således riktar Kjellberg en liknande kritik 

mot det dåtida skolväsendet som inom modernare forskning riktas mot den institution som han 

företrädde i egenskap av överläkare vid Upsala hospital. Ytterligare citat framhåller Kjellbergs 

ståndpunkt:  

Anlagen [elevernas anlag för lärande] finns i vida rikare omvexling, än som ännu kunnat tillfredsställas af 

någon skolas resurser, men de kunna ej tvingas in i trångt reglementerade cader utan att genom tvånget 

taga skada till sin utveckling.73 

Genom att tvinga in eleverna inom en viss norm tar de skada menar Kjellgren. Han argumenterar 

för att skolan borde vara mer individanpassad eftersom det ”ej heller [finns] fixera […] 

                                                 
68  Kjellberg, 1872-1873, s.396. 

69 Kjellberg, 1872-1873, s.397. 

70 Björkman, Jenny, Vård för samhällets bästa. Debatten om tvångsvård i svensk lagstiftning 1850-1970, Bjärnum, 2001. 

71 Kjellberg, 1872-1873, s. 403. 

72 Kjellberg, 1872-1873, s. 421. 

73 Kjellberg, 1872-1873, s. 423. 
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normalmått af arbete, som passar alla”.74 När man läser Kjellbergs inlägg i skoldebatten så är det 

inte svårt att se att han i sin ståndpunkt ligger nära de som under senare hälften av 1800-talet 

argumenterade för en reformpedagogik då man menade att folkskolan och elementarskolan 

förstörde ungdomens arbetsförmåga och arbetsmoral.75 

Vilken pedagogisk funktion hade arbetet i hospitalets praktik? 

Enligt förgående kapitel var synen att de sjukas sysselsättning var av en avgörande roll i fostran av 

dessa. I Bidrag till Sveriges officiela statistik K) Helso- och sjukvården II, Överstryrelsens öfver hospitalen 

underdåniga berättelse för år 1861 framkommer det tydligt att en av de viktigaste faktorerna för de 

intagnas tillfrisknade ansågs vara arbete: 

Ett av de vigtigaste villkoren för sinnessjukes behandling, vare sig denna behandling har utsigt af 

möjlighet för återställandet till besinning och helsa, eller endast kan förmå gifva förbättring, är att 

bereda dessa sjuke passande sysselsättning; så länge ett hospital ej är så ordnat att de sjuke kunna 

på ett eller annat sätt, företrädesvis dock med jordbruk och trädgårdsskötsel, sysselsättas, så länge 

motsvarar det ej sitt endamål som kuranstalt, utan verkar mången gång i strid med detta ändamål 

därhän att eljest möjligtvis botliga sjuke inom dess murar blifva obotliga.76 

Utan lämpligt arbete för de sinnessjuka intagna på hospital ansågs det finnas risk för att 

patienterna inte skulle kunna botas utan att de istället skulle stagnera i ett stadium av sjukdom 

eller att sjukdomsstadiet till och med skulle förvärras. Detta kan man se som en tilltro på 

arbetsterapi. Denna tilltro på det välgörande arbetet är en beståndsdel av moral treatment. 

Arbetet skulle lära den sjuke arbetsdisciplin och självkontroll men även hindra den sjuka från att 

sjunka ner i ohälsosamma tankar.  

I de intagnas journaler är deras arbete eller bristen på arbete tydligt återkommande. I 

patienternas anamneser så tillhör det snarare regel än undantag att patienterna beskrivs med 

frasen ”har ingen lust till arbete” och det ses då som ett tydligt symptom på psykisk ohälsa.77. Att 

inte vilja eller vara förmögen att arbeta har i medicinska sammanhang setts som ett patologiskt 

drag då arbete har setts och fortfarande ses som en mänsklig drift.78  

Snickaren P. Äng var 44 år när han togs in på Upsala Hospital. Han var inskriven där i två 

år tills han skrev ut som tillfrisknad. Hans sinnessjukdom ansågs ha utlösts av att han ”under 

                                                 
74 Kjellberg  1872-1873, s. 423. 

75 Englund 1994, s.117 

76 Bidrag till Sveriges officiela statistik K) Helso- och sjukvården II, Överstyrelsens öfver hospitalen 

underdåniga berättelse för år 1861. 

77 ULA, Ulleråkerssjukhus arkiv, Överläkaren F 2A:1: 1875. 

78 Eivergård 2003, 97. 
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vissa perioder supit betydligt” samt att ”[h]an sägs ock utöfvat onani”.79 Under julhelgen hade 

han tagit sig ett häftigt rus och under dessa dagar inte ätit något. I hans anamnes står det att han 

därefter blev grubblande och trodde att djävulen skulle hämta honom och därav var oförmögen 

att arbeta. Dessa orsaker som anförs ligga till grund för han sinnessjukdom är i allra högsta grad 

av moralisk och sinnlig karaktär. Under hans tvååriga vistelsetid vid Upsala hospital fördes 46 

journalanteckningar. Det kan nämnas att det ändå är relativt många för en patient med tvåårig 

vistelsetid men att han begagnats med så många observationer har han sin hårda mage att tacka 

för då doseringen av laxeringsmedel omnämns flitigt. Det som övrigt nämns är huruvida han får 

medicin, hur han sover och några få gånger hur hans sinnesuttryck ter sig. Utöver det så nämns 

arbetet. Här följer ett utdrag från journalanteckningarna:  

1876: 5/2 I dag ute på arbete 23/5 Biträder målarna och arbetar flitigt och ordentligt 20/6 

Tillståndet har något förbättras. Kan nu någorlunda förmås att äta, ehuru ännu med trug 

och under vånda ansluter sig med målaren, 30/6 Börjar dricka brunn. 1877: 25/4 Pat. Har 

hela året flitigt sysselsatt sig med snickeri, är lugn, ehuru något nedstämd och tystlåten. 

Matlusten klen. Hade i går afton kräkningar. 2/7 Sedan flera månader lugnare och vid mera 

lugnt lynne. Fullt redig; arbetar flitigt på snickeriverkstaden. 22/9 Utskrives tillfrisknad  

 

Att det fästes stor vikt vid arbetet i journalerna visar på att patientens inställning till arbete hade 

stor betydelse för hur denne bedömdes. Arbetslusten var tecknet på det normala och det enda 

som nämns i journalerna som ett medel för bot utöver de mediciner, mat och sömn som 

patienterna fick på hospitalen. Det var främst själva vistelsen på hospitalet som var den 

terapeutiska behandlingen. Sysslolösheten var inte ett alternativ om patienten skulle kunna ses 

som frisk, vilket lyfter fram arbetets normativa funktion.  

Foucault tar upp sysslolösheten som en urprincip för all institutionalisering i Vansinnets 

historia.80 Inom institutionerna skulle de omoraliska och sysslolösa underkasta sig arbetets 

principer. Om man ser till behandlingstanken som låg till grund för differentieringen av 

avvikande och placeringen av dem på passande institutioner är det inte svårt att förstå att arbetet 

var en viktig del av denna fostran. Individen skulle bli en skötsam människa men också en 

människa som var förmögen att försörja sig själv.  Många av de institutioner som växte fram 

under denna tid hade ett sådant motiv.81  

                                                 
79 ULA, Ulleråkerssjukhus arkiv, Överläkaren F 2A:1: 1875.:16. 
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Eivergård tar upp två viktiga aspekter angående synen på arbete i sin avhandling. Den ena 

aspekten är den ekonomiska - som människa måste man arbeta för egen försörjning annars blir 

man en belastning för samhället. Den andra aspekten han tar upp är den moraliska som innebär 

att arbetet fostrar och förädlar en människa.82 För de intagna patienterna var de en dubbel 

belastning som icke arbetsföra. Dels gentemot den närmiljön från vilken de kom, dels gentemot 

hospitalet som inskriven hospitalspatient. Överstyrelsen för hospitalen i Sverige döljer inte det 

faktum att arbetet är av stor ekonomisk betydelse för hospitalen: 

Lika vigtigt och nödvändigt som ett väl ordnat arbete är i och för de sjukes behandling, lika vigtigt 

är det för hospitalet i ekonomiskt hänseende, emedan en ej obetydlig minskning uti utgifter 

derigenom måste uppkomma.83 

 

Således kan patienternas arbete på hospitalet dels ses som en fostrande företeelse ur pedagogiskt 

avseende, dels ur ett ekonomiskt avseende för hospitalets ekonomi. Kjellberg lyfter själv upp 

detta faktum i årsberättelsen för år 1869. ”De fördelar för hospitalet, som jag afsett med denna 

anläggning äro i första rummet att för att härmed bereda hospitalets patienter tillgång på ett 

lämpligt och för deras convalescens välgörande arbete, och sedan att genom detta arbete bereda 

hospitalet någon ersättning för de dryga omkostnader som alltid måste vara förenad med vårs af 

sinnessjuke.”84 Enligt dåtidens hospitalsläkare var patienternas arbete av godo dels i terapeutisk 

men också i ekonomiskt avseende. Det ena behövde inte utesluta det andra. 

Hur mycket en patient skulle arbeta framkommer i årsberättelsen för år 1869 där 

dagordningen på hospitalet hittas. 85 Rören poängterar att ”[k]lar struktur och gränser ansågs 

viktiga, och inte minst att pedagogen fungerade som förebild.”86 Genom arbete och rutiner skulle 

patiens tankar och vanföreställningar hållas i schack. I efterkommande årsberättelser hänvisas det 

till den beskrivna dagordningen eftersom ingen förändring skett. Dagordningen gällde alla intagna 

på Upsala hospital och skulle följas kollektivt. 

06:00 stiger patienterna upp ur sina sängar och de som själva kan klä sig själva 

snygga till sig hjälper betjäningen att bädda sängar och städa. 07:30 så hålls 

det morgonbön i hospitalets kyrksal och därefter äter de intagna frukost. 

08:30  går de intagna iväg till sitt dagliga arbete. 12:00 serverades det middag. 
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13:30  återgår de intagna till arbete. 16:00 avslutades arbetet under 

vinterhalvåret 18:00 på sommarhalvåret. 19:00 kvällsmat. 20:00 alla gick till 

sängs. 

 

Liknande scheman har levt kvar så länge som det funnits anstaltsbunden sinnessjukvård. 

Eivergård återger i sin avhandling ett liknande schema från ett mentalsjukhus på 1960-talet.87 Det 

som skiljer rutinerna år 1869 mot de nästan hundra år senare är att de förra innehöll morgonbön 

men saknade servering av TV-kaffe. Eivergård menar att en av de tidiga företrädarna för 

sinnessjukvården, Carl- Ulric Sonden såg tidsregleringen om ett sätt ”att överföra regelbundna 

vanor och god ordning till de intagna.”88 Sonden skall även skrivit att hospitalet kunde liknas vid 

’”en slags uppfostringsanstalt, der läkaren är förste läraren”’.89 Att reglera tiden för de intagna kan 

ses som ett sett att försöka överföra goda vanor till de intagna. Schemat kan återspegla en 

normativ syn på hur det dagliga livet skulle vara inrutat och ansågs säkert ha haft en 

karaktärsdanande effekt.  

Arbetet i sig var en viktig terapeutisk metod under den undersökta perioden. Frågan är 

dock om det kan ses som en viktig del i hospitalets bildning av patienterna. Jag måste framhålla 

att så är fallet. I nästan alla de journaler jag har undersökt så föregår utskrivningen av patienten 

med att denne beskrivs som foglig och att denne arbetar. Endast i några få avseenden nämns inte 

detta och de är i de fall där patienten skrivs ut på grund av att denne dött eller i de fall där 

patienten skrivs ut som oförbättrad. De som tillhör den senare kategorin är nästan uteslutande 

patienter som har blivit diagnostiserade med Paralysis generalis. Det vill säga sinnessjukdom till 

följd av syfilis.  

Arbetet som normaliseringsprocess framkommer bland annat i den 16-årige E. A. 

Erikssons fall.  Hans utskrivning och friskförklaring föregås med journalanteckningarna ”12/10 

Pat. har under sista månaden deltagit i arbete. I allo uppfört sig ordentligt. Exaltion fullkomligt 

försvunnen och pat. är fullkomligt. Han längtar hem och anmäls i dag till utskrifvning.”90 Att 

patienten skulle underkasta sig hospitalets fördömande av sysslolöshet och anpassa sig efter 

hospitalets disciplineringspraktik var en förutsättning för att patienten skulle kunna anses vara 

helt tillfrisknad.  I den 53 årige E. Ahlgrens journal får vi veta att han innan han blev 

friskförklarad var ”12/8 Tyst under natten. 13/8 Orolig under natten. 19/8 Lugn och redig samt 
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ute på arbete. God sömn. 21/8 Har de senaste dagarne varit sysselsatt med trädgårdsarbete samt 

derunder uppfört sig i allo ordentligt och väl. Uppflyttad på afdel. No 5. 28/8 Pat. utskrifves i dag 

fullkomligt återställd till helsan.91   

Jönsson och Eivergård beskriver i sina avhandlingar hur den skötsamma patientens 

beteende kunde belönas genom ökad frihet inom hospitalen.92 En lugn patient förflyttades till 

lugnare och friare avdelningar. Detta kan säkert journalanteckningen berörande E. Ahlgren ovan 

vara ett tecken på: ”Uppflyttad på afdel. No 5”. Som incitament för att få de intagna att vilja 

arbeta gavs det även flitpengar eller belöningar. I årsberättelsen för 1868 står det exempelvis ”De 

sjuke som arbeta, erhålla t. ex ökad matportion, somliga kaffe, andra snus eller tobak o. sv. Dessa 

uppmuntringsmedel visa sig behöfliga, emedan de sjuke, genom kännedom af att erhålla dem, 

arbeta både villigare ock mera ihållande.”93 På de större hospitalen hade man försökt ta bort 

belöningarna men det hade utmynnat i protester från de sjuka eftersom de ansåg sig ha rätt till 

dem. 

När Kjellberg beskriver arbetet på hospitalet så lyfts patienternas sysselsättning och arbete 

upp som en viktig del för patienternas tillfrisknande och Kjellberg skriver ” jag anser mig 

derunder jemväl hafva vunnit ytterligare erfarenhet derom, att ett lämpligt och väl anordnat 

arbete är för den tillfrisknade sinnessjuke ett mäktigt hjeelpmedel för återvinnandet af helsa och 

krafter.”94 Vad som anses vara lämpligt arbete och varför det anses vara lämpligt arbete 

framkommer dock först i årsberättelsen för år 1871 där ”arbetet i fria luften visat sig vara ett 

hufvudsakligt hjeelpmedel vid befordrandet av de sjukes konvalescens. Den högst 

anmärkningsvärda förhöjning, som till frisknings procenten visat för Upsala Hospital under dessa 

sist. 10 år, anser jag till stor del böra tillskrivas det ökade tillfälle, som genom trädgårdsarbetet 

erbjudits patienterna att dagligen erhålla stunder ut i fria luften under de senaste 10 års 

perioden.”95 Kjellberg lyfter fram att det främst är bland männen som den ökade andelen 

tillfrisknade finns, vilket han menar till stor del beror på att det var lätt att orda sysselsättning i 

fria luften för de manliga patienterna. Däremot är det svårare att ordna sådan sysselsättning för 

de kvinnliga patienterna. Anledningen till detta är att ”deras lefnadsvanor från hemmet mera 
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27 
 

hänvisat dem till handarbeten inom hus.”96 De kvinnliga och manliga arbetssysslorna var starkt 

könsbundna och visar på genussystemets dikotomi under senare hälften av 1800-talet.97  

Kvinnornas sysselsättning bestod till största delen av med spånad, bearbetning av ull och 

lin, vävnad, sömnad, stickning, tvätt och diverse hantverksarbeten och att kvinnornas arbete 

medfört att hospitalet i stort sätt under åren varit självförsörjande när det kommer till linnen, 

strumpor och vantar samt kvinnornas sängkläder. Endast visst material för tillverkning hade 

behövts köpas in.98 Att arbetsuppgifterna var tydligt konstruerande av kön kan ses som en del av 

hospitalets fostrande roll där patienterna skulle skolas in i en för den tiden normal könsroll.  

Patienternas sysselsättning tycks inte ha åsyftat till att få de intagna att tillskansa sig nya 

färdigheter utan snarare att de skulle sysselsättas med sådant som de förväntades göra vid 

eventuell utskrivning. Som exempel på detta kan man se överstyrelsens kommentar i 

årsberättelsen från 1883:  

Svårast är i allmänhet att kunna finna lämplig sysselsättning för första klassens patienter. För 

ändamålet finnas vid de större hospitalen biljardsällskapsspel och piano, äfvensom under senare 

åren å de flesta hospital blifvit uppförda kägelbanor; i öfvrigt få desse sjuke för sin sysselsättning 

hänvisas till de numera vid hospitalen väl försedda biblioteken.99 

De mer bemedlade patienterna vid hospitalen skulle med andra ord inte bemödas arbeta med 

tyngre kroppsarbeten.  

Hur bedrevs den intellektuella undervisningen på hospitalet? 

De sinnessjuka hade vårdats inom kyrkans hägn eller i hemmen innan psykiatrins 

professionalisering men religionen och prästerskapet hade fortfarande en viktig roll inom 

hospitalen. Dels var prästen i den sjukes närmiljö av betydelse för ansökningen om plats på 

hospitalet eftersom han skulle fylla i ett prästbetyg angående den sjuke.100 Dels var prästen av 

betydande roll för fostran av de intagna på hospitalet. Att prästerskapet hade en viktig roll att 

spela i de tillkomna institutionerna under 1800-talet är snarare regel än undantag. Enligt Kongl 

Maj:ts nådiga Stadga angående Folkundervisningen i riket så skulle kyrkoherden vara ordförande i 
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skolstyrelsen.101  Så var även fallet inom hospitalet där biskopen skulle sitta med i 

överstyrelsen.102 På varje hospital skulle det även finnas en predikant.103 Predikantens uppgift var 

att ta hand om gudstjänsten och övriga prästuppgifter samt tillgodose de sjukas religiösa och 

moraliska behov. Utöver detta hade han även i uppgift att ta hand om den undervisning som de 

sjuka skulle ha, men då efter överläkarens rekommendationer.104   

  Det var först år 1862 som överstyrelsen införde riktlinjer för hur själavården och 

undervisning skulle vara upplagd på Sveriges Centralhospital. Dessförinnan hade predikanternas 

arbetsuppgifter, undervisning och religiösa frågor varit upp till varje hospital att enskilt besluta 

om. Instruktionerna inrättades eftersom det eftersträvades en likriktning inom hospitalens 

handling i dessa frågor. Dessvärre står det inte i dessa riktlinjer något om vem det var som skulle 

få undervisning eller motiven för undervisningen. Däremot står det att predikanten ska ”fästa 

serskild uppmärksamhet vid sinnessjuke brottslingars undervisning samt att, i fråga om dylikas 

utskrifning från hospitalet, afgiva skriftligt utlåtande rörande deras religiösa tillstånd.”105  

 När en predikant tillträdde en tjänst på hospital så tog denne över ansvar över hospitalets 

boksamling och undervisningsmaterial och han hade även i uppgift att lämna förslag, i samråd 

med överläkaren, om vilka böcker han ansåg viktiga att köpa till hospitalet.106 I 1869-års 

årsberättelse nämns det att bokförrådet inte används av patienterna men sedan framkommer det 

några år senare blivit ”flitigt anlitat så väl af de förmögne patienter ock af tjenstepersonalen.”107 

Den övriga undervisning, sådan som inte konkret rörde religionsfrågor, kunde även skötas 

av en anställd skolmästare eller någon av den övriga betjäningen. I min genomgång av 

direktionens arkiv, där utbetalningar av löner redovisades, har jag inte hittat eller sett att Upsala 

Hospital skulle haft någon anställd skolmästare. Däremot så var Upsala hospitals predikant 

                                                 
101 http://www.lararnashistoria.se/article/folkskolans_historia (1013-09-12) 

102 Swensk författnings-Samling, No50, 1858, ”Kongl. Maj-.t nådiga Stadga angående sinnessjukes behandling 

och vård 

103 Swensk författnings-Samling, No50, 1858, ”Kongl. Maj-.t nådiga Stadga angående sinnessjukes behandling 

och vård. Paragraf 5, c. 

104 Bidrag till Sveriges officiela statistik. K) Helso- och sjukvården. II. Öfverstyrelsens öfver hospitalen underdåniga berättelse 

för år 1862. Stockholm 1864. 

105 Bidrag till Sveriges officiela statistik. K) Helso- och sjukvården. II. Öfverstyrelsens öfver hospitalen underdåniga berättelse 

för år 1863. Stockholm 1865. 

106; Bidrag till Sveriges officiela statistik. K) Helso- och sjukvården. II. Öfverstyrelsens öfver hospitalen underdåniga berättelse 

för år 1873. Stockholm 1875 

107 Bidrag till Sveriges officiela statistik. K) Helso- och sjukvården. II. Öfverstyrelsens öfver hospitalen underdåniga berättelse 

för år 1869. Stockholm 1871 

http://www.lararnashistoria.se/article/folkskolans_historia
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boende på hospitalet.108  De som enligt ”Instruktioner för Predikanterne vid Hospitalen i Riket” 

bestämde skolundervisningens tidsram och läroämnen var direktionen på hospitalen men det var 

överläkaren i sin tur som bestämde vilka av de intagna som skulle få delta i den.109  Predikanten 

var även ”pliktig att vissa gånger i veckan medfölja Öfverläkaren vid besöken i sjuklokalerna för 

att erhålla anvisning å de sjuke, hvilka äro prestlig handledning och annan undervisning 

mottagliga, äfvensom self meddela sina angående sjuke iakttagelser.”110   

I ordningsstadgan för hospitalen står det dock att de sjuka:  

De böra i sämja och endräkt umgås med sina medsjuke, välvilligt bemöta betjeningen, väl vårda 

inrättningens kläder och öfriga persedlar, beflita sig om snygghet, renlighet och ordentlighet, 

uppmärksamt bevista undervisnings- och adaktsöfvningarne, samt villigt utföra de arbeten och 

förrättningar honom tilldelas.111 

Ordningsstadgan var något som alla intagna skulle följa och av den att döma tycks det som alla 

intagna på hospital fick tillgång till undervisning och andaktsövningarna men en förutsättning var 

nog att vederbörande av överläkaren ansåg vara tillräckligt frisk. För år 1865 redovisas det att det 

utav medeltalet 134 intagna sinnessjuka så hade 34 stycken deltagit i skolundervisningen. 16 

manliga patienter och 18 kvinnliga. Dock hade det under undervisningstillfällena oftast varit åtta 

eller nio närvarande vid ett tillfälle.112  Undervisningen hölls vid Upsala hospital fem gånger i 

veckan. Två tillfällen för kvinnorna och två tillfällen för männen och pågick i en till två timmar 

per tillfälle. Det femte tillfället hölls gemensamt för båda könen, vilket kan tyckas vara 

anmärkningsvärt då det annars var en strikt könsuppdelning på hospitalet.113  

 Framförallt var predikantens uppgift att undervisa i religiösa frågor för de patienter som 

höll på att tillfriskna. Det ansågs viktigt ”i synnerhet då religionsgrubbel, som […] är en bland de 

oftast uti vårt land förekommande orsaker till sinnessjukdom, fortfarande förvirrar de sjukes 

tankegång.”114 Det framkommer även den undervisningen av de som hade blivit intagna för 

                                                 
108 Bidrag till Sveriges officiela statistik. K) Helso- och sjukvården. II. Öfverstyrelsens öfver hospitalen underdåniga berättelse 

för år 1862. Stockholm 1864. 

109 Bidrag till Sveriges officiela statistik. K) Helso- och sjukvården. II. Öfverstyrelsens öfver hospitalen underdåniga berättelse 

för år 1863, Bilaga C: ”Instruktioner för Predikanterne vid Hospitalen i Riket”, § 5.7. Stockholm 1865. 

110 Bidrag till Sveriges officiela statistik. K) Helso- och sjukvården. II. Öfverstyrelsens öfver hospitalen underdåniga berättelse 

för år 1863. Stockholm 1865. 

111 Bidrag till Sveriges officiela statistik. K) Helso- och sjukvården. II. Öfverstyrelsens öfver hospitalen underdåniga berättelse 

för år 1866. Bilaga D: ”Ordningsstadga för Hospitalen”, §10. Stockholm 1866. 

112 Bidrag till Sveriges officiela statistik. K) Helso- och sjukvården. II. Öfverstyrelsens öfver hospitalen underdåniga berättelse 

för år 1865. Stockholm 1867. 

113 Bidrag till Sveriges officiela statistik. K) Helso- och sjukvården. II. Öfverstyrelsens öfver hospitalen underdåniga berättelse 

för år 1865. Stockholm 1867. 

114 Bidrag till Sveriges officiela statistik. K) Helso- och sjukvården. II. Öfverstyrelsens öfver hospitalen underdåniga berättelse 

för år 1862. Stockholm 1864. 
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sinnessjukdom i yngre år och de som enligt överläkaren tycktes sakna egentlig uppfostran. Att de 

äldre intagna inte till lika stor omfattning fick delta i undervisningen kan bero på att de redan 

hade en roll i samhället men även på att det under 1800-talet var mycket viktigt med 

konfirmationen och nattvardsgången. Det är troligt att exempelvis de som var intagna för epilepsi 

i yngre åren inte fått konfirmeras. Konfirmationen var en inträdesbiljett till vuxenvärlden och för 

att få ta nattvard och konfirmeras så krävdes goda kunskaper om katekesens innehåll.115  

Betydelsen av nattvardsgången framkommer med tydlighet i materialet då det redovisas årligen 

hur många av de intagna patienterna som fick ta nattvard. Att inte få ta nattvarden kan troligtvis 

ses som en ytterligare omyndigförklaring av patienten. ”H. H Nattvard utdelas till konvalescenter, 

dels ock till sådana sjuke, som under längre mellantider af redighet och besinning förmå inse 

vigten af denna heliga förättning och åstunda deraf bliva delaktige.”116 Året efter att 

instruktionerna för predikanterna infördes meddelas det att överläkarna på hospitalen hyste stora 

förhoppningar.117 Predikanten på Upsala hospital meddelade överstyrelsen att: 

Ändamålet med denna undervisning är tvåfaldig, nemligen att öfva tankekraften hos den 
konvalescerande patienten och afvända uppmärksamheten från hans sjukliga preceptioner, samt 
derjemte att sätta predikanten i tillfälle, att genom egen observation bedöma i hvad mån patienten 

kan vara mottaglig för direkt religionsundervisning.118 

Det framkommer med tydlighet att det främst var de patienter som höll på att tillfriskna som 

ansågs i behov av undervisning men även att predikanten genom sin religiösa yrkesroll hade i 

uppgift att bedöma de intagna patienternas mottaglighet för den kristna läran och det kristna 

budskapet.  

 En antydan om predikantens syn kan vi få genom en utförlig redovisning som 

hospitalspredikanten Carl Joh Peterson lämnade till SerafimerOrdensgillet år 1862. I redogörelsen 

framkommer det att det dagligen hölls böne- och bibelstunder då det läses valda ställen ur Bibeln 

samt att de främst sjungit de Davidska psalmerna. Enligt predikanten är det av vikt att ta upp 

”Evangelii rika trösteämne” för att patienterna ska ”vända deras tankar hän till omsorgen om det 

ena nödvändiga, bort från de mångahanda omsorgerna, hvilka merendeles af en helt timlig och 

                                                 
115 Fröhammar Staffan, Från tärande till närande- handikapputbildningens bakgrund och socialpolitiska funktion i 1800-

talets Sverige, Linköping 1991, s.61;  

116 Bidrag till Sveriges officiela statistik. K) Helso- och sjukvården. II. Öfverstyrelsens öfver hospitalen underdåniga berättelse 

för år 1867. Stockholm 1869. 

117 Bidrag till Sveriges officiela statistik. K) Helso- och sjukvården. II. Öfverstyrelsens öfver hospitalen underdåniga berättelse 

för år 1864”, Stockholm 1865. 

118 Bidrag till Sveriges officiela statistik. K) Helso- och sjukvården. II. Öfverstyrelsens öfver hospitalen underdåniga berättelse 

för år 1864”, Stockholm 1865. 
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jordisk karakter plågat och oroat deras sinnen.”119 Genom att finna tröst i Guds ord och inse 

Guds ordning kunde de intagna finna sig i sin livslott och skingra tankarna på de materiella och 

världsliga problemen. Att leva efter Guds ord var det viktigaste i livet och en förutsättning för att 

bli en god medborgare. För att kunna leva efter de luterska idealen och bli en ödmjuk och flitig 

medborgare krävdes goda religionskunskaper. 

Att vara mottaglig för religionsundervisning tycktes anses som betydelsefullt för att en 

individ skulle skrivas ut från hospitalen. Kanske gällde det framförallt de som enligt överläkare 

och predikanten enligt dem inte ansågs ha en korrekt religionsuppfattning. Predikanten vid 

Hernösands Hospital menade att: 

En särledes välgörande inflytelse synes religionundervisningen utöfva vid börjande konvalecens; 

ofta nog blir de sjuke då knotade och klagande, men lugnas genom denna undervisning, bliva 

undergifna och nöjda med sin ställning, intill dess de kunna såsom friska återgifas åt samhället.120 

Från år 1873 meddelar predikanten på Upsala hospital: 

Bland dem, hvilka såsom friske blifvit utskrifne har ingen lämnat hospitalet, utan att före afresan 

uttala sin tacksamhet för högtidsstunderna i kyrkan.121 

 

Genom att förstå den rätta religionsläran lärde sig också patienten att acceptera och förlika sig 

med sin levnadsroll vilket tycks vara ett kriterium för att anses frisk.  

Det är inte svårt att dra paralleller med tankarna bakom 1842- års folkskolestadga. Tomas 

Englund beskriver de bakomliggande tankarna bakom 1842-års folkskolestadga som var en 

folkskola med stark inriktning på kristendomsämnet. Undervisningen skulle sprida ett kristligt 

sinnelag bland den växande underklassen.122 Folkskolan skulle därför kunna ses som en skola för 

social ordning och ett resultat av högre klassers rädsla för revolution. Englund beskriver att det 

redan på 1860-talet fanns kritik främst från liberaler, att folkskolans undervisning endast var till 

för att underlätta prästernas konfirmationsundervisning när skolan snarare borde strävat efter att 

ge medborglig bildning.123 Det var först under 1880-talet som ambitionen för medborgarbildning 

                                                 
119 Petersson Carl Joh ” Redogörelse för religionsundervisning och sjärlavård vid Stockholms hospital” I: 

Bidrag till Sveriges officiela statistik. K) Helso- och sjukvården II. Överstyrelsens öfver hospitalen underdåniga berättelse 

för år 1862, Stockholm 1864. 

120 Bidrag till Sveriges officiela statistik. K) Helso- och sjukvården. II. Öfverstyrelsens öfver hospitalen underdåniga berättelse 

för år 1866”, Stockholm 1868. 

121 Bidrag till Sveriges officiela statistik. K) Helso- och sjukvården. II. Öfverstyrelsens öfver hospitalen underdåniga berättelse 

för år 1873. Stockholm 1875. 

122 Englund 1986 s.76f.; Fröhammar, 1991 s. 62. 

123 Englund 1986, s. 79. 



32 
 

vann företräde framför en folkskola styrd av prästerskapet. Detta i och med 1882-års 

folkskolestadga. Den slags pedagogik som bedrevs i folkskolorna kallar Englund för en religiös 

underdånighets fostran och det är även tydligt i mitt källmatreal att det tycks identiskt med de 

ambitioner som fanns inom hospitalets pedagogik. 

 Den positiva inverkan religionsundervisningen hade på de intagna bestod främst i att man 

hos patienter med stort andligt behov ”kunnat märka, att oron mer och mer börjat stillas, den 

otåliga längtan efter hemmet undertryckts och i allmänhet den otåliga sinnesstämning förbytas i 

en stilla undegifvenhet, stundom äfven i större eller mindre förnöjsamhet eller ett ord. Ofrid uti 

frid.”124 Mot bakgrund av Englunds redogörelse för religiös underdånighetsfostran kan man 

utläsa av förgående citat att den uppenbarligen hade effekt på de intagna. 

Religionsundervisningen på Nyköpingshospital resulterade i att ”åtskilliga hafva blifvit 

sakmodigare till lynnet och nöjdare med sin lott, samt visat större prof på lydnad och 

tillgifvenhet”125 

Tyvärr framkommer det mycket sällan vad den konkreta undervisningen bestod i. Men i 

redovisningen för år 1873 redogörs det mer utförligt vad skolundervisningen innehöll. ”Öfningar 

uti innanläsning af dels religiösa dels profana läseböcker jemte dertill fogade korta anmärkningar 

öfver innehållet, skrifvning och räkning samt enklare geometriska öfningar m. m.”126 Exakt vad 

för profana läseböcker som användes står inte men det kan antas att det mycket väl kan vara 

Läsebok för folkskolan som användes då den anses vara det första profana läromedlet som nådde 

stor spridning.127  

 Att stor fokus lades vid själva religionsundervisningen på hospitalen är föga förvånande då 

den andliga fostran ansågs vara av stor vikt även i den folkskoleundervisning som bedrevs runt 

om i landet under den undersökta perioden. De läromedel som även användes under folkskolans 

tidiga år bestod främst av religiösa texter såsom den lilla katekesen, bibeln och psalmboken.128  

Trots de stora förhoppningar som kom till uttryck i källmaterialet angående 

undervisningens positiva inverkan i början av den undersökta perioden så är tongångarna 

                                                 
124 Bidrag till Sveriges officiela statistik. K) Helso- och sjukvården. II. Öfverstyrelsens öfver hospitalen underdåniga berättelse 

för år 1871”, Stockholm 1873. 

125 Bidrag till Sveriges officiela statistik. K) Helso- och sjukvården. II. Öfverstyrelsens öfver hospitalen underdåniga berättelse 

för år 1871”, Stockholm 1873. 

126 Bidrag till Sveriges officiela statistik. K) Helso- och sjukvården. II. Öfverstyrelsens öfver hospitalen underdåniga berättelse 

för  år 1873”, Stockholm 1878. 

127 Edgren, 2010 s.121. 

128 Edgren, Henrik, ”Meninge mans humaniora. Centrala budskap i den första upplagan av Läsebok för 

folkskolan” I: Utbildningens sociala och kulturella historia. Larsson & Westberg (red.), Västerås 2010. 
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annorlunda endast några år senare. ”En undervisning, åsyftande framsteg och tillvext i någon viss 

kunskapsgren har detta i egentlig mening dock icke varit.”129  I årsberättelsen för år 1871 

framkommer det dock också tankar om att religionsundervisningen inte tycks resultera i några 

större framsteg. Från Hernösanför hospital meddelade predikanten angående 

religionsundervisningen att ”dess huvudsakliga nytta bestå deruti, att den är ett afbrott uti det 

enformiga lifvet.” 130 Samma år rapporteras det från predikanten vid Upsala hospital att det är 

svårt att ge något adekvat svar på om undervisningen påverkade de intagna i positiv riktning. ”Af 

religionsundervsiningen hafva blott några få synts hafva tydlig nytta; enahanda har förhållandet 

varit med skolundervisningen.” Samtidigt meddelas det att ”den geografiska och aritmetiska 

undervisningen har dock af flere följts med synnerligt intresse, och två uppgifvas häri gjort rätt 

goda framsteg”131 

Den behandlingsoptimism som kommer till utryck under i det tidiga källmaterialet bleknar 

ju längre fram i källmaterialet man kommer och det kan ha att göra med den uppseendeväckande 

expansionen av hospitalen i Sverige. Runt 1850 fanns det ca 1000 patienter som var intagna på 

hospital medan siffran år 1900 hade ökat med tretusen.132 Vid slutet av denna period ändrade 

även vården inriktning och blev allt mer lik den somatiska vården med sänglägesbehandling och 

tyngre medicinering. År 1900 öppnades även asyl vid Uppsala hospital på grund av det allt 

växande behovet av platser för kroniska sinnessjuka som inte kunde botas. 

En annan avgörande roll för den minskade behandlingsoptimismen kan ses ur den 

aspekten att degenerationsteorier angående uppkomsten av sinnessjukdom växte sig allt starkare 

under senare hälften av 1800-talet. Mellan åren 1860-1865 angavs ärftliga orsaker till 

sinnessjukdom vara 12 procent för männen och 13 procent för kvinnorna men för att åren 1879-

1882 anges vara orsaken för 36 procent av männen och för 42 procent av kvinnorna.133 Att 

ärftligheten fick en allt större betydelse kan man även förstå genom att det år 1882 infördes nya 

orsaksformulär som skulle fyllas i vid ansökan på hospital och där ärftligheten började redovisas i 

separat tabell.134  

                                                 
129 Bidrag till Sveriges officiela statistik. K) Helso- och sjukvården. II. Öfverstyrelsens öfver hospitalen underdåniga berättelse 

för år 1871”, Stockholm 1873. 

130 Bidrag till Sveriges officiela statistik. K) Helso- och sjukvården. II. Öfverstyrelsens öfver hospitalen underdåniga berättelse 

för år 1871”, Stockholm 1873. 

131 Bidrag till Sveriges officiela statistik. K) Helso- och sjukvården. II. Öfverstyrelsens öfver hospitalen underdåniga berättelse 

för år 1871”, Stockholm 1873. 

132 Eivegård 2003, s.27. 

133 Eriksson 2008, s. 26. 

134 ULA, Ulleråkerssjukhus arkiv, Sjukhuschefen, B2:4. 
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Även redovisningarna angående undervisningen i Bidrag till Sveriges officiella statistik blir 

allt mer knapphändiga i det senare källmaterialet vilket kan bottna i att vikten av undervisningen 

förlorar i betydelse.    
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Sammanfattaning  

Syftet med denna uppsats var att undersöka vilka pedagogiska tankar och metoder som var 

rådande på hospitalen under senare hälften av 1800-talet och då med fokus på Upsala Hospital. I 

och med 1858-års sinnessjukhus stadga blev den vansinnige sinnessjuk och tilltron till att kunna 

bota den sjuke var stark hos den framväxande professionen av psykiatriker. Stadgan reglerade hur 

verksamheten skulle bedrivas på hospitalet. Där skulle den sjuke ha tillgång till lämplig 

sysselsättning och undervisning. I sig hade hospitalet som institution, i det egnas struktur och 

organisation, en avgörande roll för fostrandet av de sinnessjuka. De sjuka isolerades från sin 

hemmiljö och började leva inunder hospitalets disciplin – en disciplin som visade på hur det 

normala, sunda och friska beteendet skulle vara. Ordningen på hospitalen var högst patriarkal och 

hade tydligt strukturerade dagar.   

 Denna nya behandlingsoptimism var något som hade vuxit sig stark i Europa och 

västvärlden efter franska revolutionen och överläkaren N. G. Kjellberg var influerad av de stora 

namnen ute på kontinenten så som Pinel och Séguin och deras olika definitioner av den 

pedagogiska behandlingsmetoden moral treatment som innebar att den sjuke via kroppsövningar, 

arbete och intellektuellundervisning skulle kunna anpassas eller återuppfostras in i samhället och 

bli en samhällsnyttig, självförsörjande individ.   

 N. G Kjellberg var en aktiv skribent om både den pedagogik som främst rörde idiot-

skolorna men var även kritisk mot den pedagogik som bedrevs inom elemäntarläroverken. I sin 

egenskap av psykiatriprofessor ansåg han sig ha legitimiteten att kritisera den enformiga 

intellektuella undervisningen och menade på att den borde vara mer individanpassad.    

 I sin egenskap av överläkare på Uppsala hospital hade Kjellberg ansvar över behandlingen 

av de sinnessjuka. Arbetet var den absolut mest avgörande sysselsättningen i avseende för fostran 

och behandlingen av de sjuka. Detta framkommer i årsberättelserna från hospitalet men märks 

även med stor tydlighet i de intagnas journaler. Denna tilltro till arbetet som botande kan ses ur 

ett moraliserande och fostrande perspektiv. För att bli utskriven som tillfrisknad från hospitalet 

krävdes det att patienten visade god arbetsmoral. Arbetet som patienterna utförde var starkt 

kopplat till den miljö och de förhållanden som utgjorde patientens hemmiljö. Detta framgår 

bland annat av den könsuppdelning av arbetsuppgifter som fanns samt att de förstaklasspatienter 

som var inlagda på hospitalen inte förväntades sysselsättas med kroppsarbeten eller sysslor som 

inte traditionellt passade de övre samhällsskikten utanför murarna.  
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 Utöver miljön på hospitalet och arbete så var den intellektuella undervisningen en del av 

fostran av de sinnessjuka. Överläkaren, det vill säga N. G. Kjellberg på Upsala hospital, som var 

ytterst ansvarig för vilka intagna som skulle få del av undervisningen även om det framkommer 

att alla sinnessjuka på hospitalet egentligen borde ta del av den. Detta enligt ordningsstadgan för 

de sinnessjuka på hospitalen. Den som skötte undervisningen var predikanten på hospitalet. Den 

egentliga undervisningen kunde även skötas av en anställd skolmästare men ingen sådan var 

anställd vid Upsala hospital under den undersökta perioden.  

 Undervisningen var uppdelad i två ämnesområden. Religiös undervisning och sådan 

undervisning som ofta kallades egentlig undervisning i materialet.  Fokus låg främst på det första 

området. Undervisningen bestod till stor del av vad som kan ses som religiös 

underdånighetsfostran. De sjuke skulle genom religionsundervisningen förstå sin egen roll i 

skapelsen och visa tacksamhet mot den lott som livet tilldelat dem. Att undervisningen främst 

fokuserade på religionsfrågor är talande för denna tid då även folkskolan hade fokus på dessa 

frågor. Att kunna och förstå betydelsen av katekesen och Guds ord var en förutsättning för ta få 

ta nattvarden och det framkommer i källmaterialet att alla de som hade blivit utskrivna som 

tillfrisknade från Uppsala hospital inte hade åkt därifrån utan att tacka för högtidsstunderna i 

kyrkan. Den övriga undervisningen som bedrevs var klassisk folkskoleundervisning och det är 

främst tre grupper av patienter som var föremål för undervisning, nämligen de som höll på att 

tillfriskna det vill säga konvalescenter, de som var intagna för sinnessjukdom i yngre år 

företrädelsevis de som led av epilepsi och hade klara mellanperioder samt de intagna 

kriminalpatienterna. De senare tycktes främst få religionsundervisning.  

 Under den studerade perioden märks det att attityderna angående undervisningen och 

behandlingen av sinnessjuka förändras till en mer negativ hållning, vilket främst märks i 

uttalandena i årsberättelserna men även kan förstås i bildandet av asyler för kroniskt sinnessjuka. 
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Avslutande diskussion 

Även om den framväxande psykiatrin kan anses ha tagit tolkningsföreträdet från kyrkan rörande 

befolkningens mentala och psykiska hälsa var dock de religiösa motiven starka inom hospitalets 

praktik. Att religionsundervisningen fick företräde framför andra kunskapsområden kan till stor 

del ha att göra med det klientel som var inlagda på hospitalet. Det var företrädelsevis människor 

ur de lägre samhällsklasserna som vårdades på hospitalen och behovet av kunskaper i andra 

ämnen sågs troligtvis inte så nödvändigt. Det gällde att acceptera sin plats på jorden och de 

förutsättningar som givits. Detta behöver inte ses ur ett religiöst perspektiv utan mer som ett resultat av rädslan 

för att denna mindre bemedlande grupp skulle engageras i samhällsomstörtande verksamhet. 

Kjellberg kan enligt mitt tycke framstå som en mycket liberal man när man studerar de tankar som han 

förmedlar via skrift. Men vilken roll han spelade som överläkare vid Upsala hospital eller för idiotskolan som 

han var engagerad i är svårt att säga.  Den behandling av de sinnessjuka som förekom på Uppsala hospital och 

andra hospital vid denna tid inrymmer både en konservativ och en liberal människosyn.  Det tycktes finnas ett 

nödvändigt ont med ett försöka fostra de utstötta. Oavsett om det handlade om barn ur de fattiga klasserna via 

folkskolan eller om det handlade om vuxna människor som förlorat sitt förstånd. Målet var det samma: att få 

dem att bli samhällsdugliga människor. Behandlingen för att nå målet både inom folkskolan och inom 

sinnessjukvården har varit att disciplinera för individens bästa.  
Syftet med bildningen av de intagna var inte att de skulle tillskansa sig många nya 

kunskaper om världen. Syftet tycks främst varit att de intagna skulle kunna återanpassas till den 

levnadslott och de hemförhållanden varunder denne vanligtvis levde. En viktig förutsättning för 

detta var att patienten skulle bli av med sina vanföreställningar som gjorde att denne inte kunde 

fungera i närsamhället. Pedagogiken i och med moral treatment var inte en pedagogik som skulle 

få den enskilde att avancera i den sociala hierarkin. I bästa fall handlade det till syvende och sist 

att acceptera sin levnadsroll. 

Det är lätt att förhålla sig kritisk mot den fostran som bedrevs mot sinnessjuka under 

senare hälften av 1800-talet. Men det är intressant att sätta detta i perspektiv mot samtidens vård 

av de som inte passar in i normen för acceptabelt beteende. Frågan är hur forskare i framtiden 

kommer att se på den medicinering som i dag är rådande för att komma till bukt med psykisk 

ohälsa. Redan i förskoleklasser diagnostiseras barn med olika bokstavskombinationer och 

mediciner skrivs ut för att dessa barn ska fungera i vardagen. Jag ämnar inte med min 

bakomliggande uppsats friskförklara de människor som var inlagda undersökta period men kan 
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ändå inte undgå att dra paralleller till dagens skola och synen och behandlingen av alla dem som 

inte passar in.  

Som jag beskrev i början av denna uppsats, har forskning lagts på idiot- och sinnesslö-

skolornas uppkomst men lite forskning ägnas åt den pedagogik som bedrevs inom hospitalen. 

Detta trots att sinnesslöskolorna uppkomst är starkt förankrad med hospitalen i och med att de 

från och med 1858-års stadga skulle reserveras för botbara sinnessjuka och att de som kom att bli 

föremål för idiot- och sinnesslöskolorna inte längre skulle vistas där på grund av sin obotbarhet. 

Att forskning främst ägnats år sinnesslöskolor och idiotskolor kan troligtvis ha att göra med att 

de är upprinnelsen till de framtida särskolorna. Klientelet för idiotskolorna var även yngre 

individer. 

 

Vidare forskning 

Denna uppsats undersöker endast hospitalsväsendet under senare hälften av 1800-talet och jag 

kan inte svara för om undervisningen för sinnessjuka utvecklades eller avvecklades under 1900-

talet. Det är en mycket intressant fråga att besvara för framtida forskning.  Något som heller inte 

fått speciellt mycket utrymme i denna uppsats är att undersöka bildningsfrågan ur ett genus- eller 

ur ett klassperspektiv. Under de i studien undersökta åren finns inga längre redogörelser från 

predikanten i arkivet trots att predikanten var ålagd att lämna in årsberättelser för varje år. Efter 

år 1900 finns predikantens årsberättelser med i arkivmaterialet på ULA, men dock väldigt 

sparsamma redogörelser.  Det skulle vara intressant att undersöka den egentliga undervisningen 

på individnivå, men dessvärre nämns det inget om den faktiska undervisningen i patienternas 

journaler. Därför skulle det vara av intresse att exempelvis undersöka andra hospitalsarkiv för att 

se om predikantens redogörelser i dem finns bevarade. Troligtvis skulle det då gå att göra en mer 

gedigen undersökning om handlingarna var tillgängliga. 
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