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Abstrakt  

Malin Hellman: Det undermåliga barnet: Hur gränsen mellan psykiskt normala och psykisk 

efterblivna barn upprättades i en statlig offentlig utredning från 1930-talet.  

Uppsala universitet: Inst. för idé- och lärdomshistoria, C- uppsats, vårterminen, 2014. 

Nyckelord: Psykiskt efterblivna barn, social konstruktion, särskild undervisning, statens 

offentliga utredningar, mellankrigstiden. 

 

I denna uppsats har jag genom den diskursanalytiska metoden sökt att undersöka hur gränsen 

mellan psykiskt normala och psykisk efterblivenhet barn på 1930-talet upprättades genom 

diskursen som fördes i en av statens offentliga utredningar om särskild undervisning. 

Undersökningen har visat att det efterblivna barnet var föremål för en makt och 

kontrollutövande verksamhet som genom differentierad undervisning skulle befria den vanliga 

skolan från den belastning som de efterblivna ansågs att vara. Vidare har undersökningen visat 

att denna differentiering och polarisering inte enbart grundades på pedagogiska aspekter utan 

också var en profylaktisk åtgärd. Efterblivenhet var något som stod i nära anslutning till 

asocialitet och kriminalitet, därför sökte ecklesiastikdepartement genom en kontrollerad 

undervisning också att omvårda och uppfostra dessa individer på ett sätt som inte föräldrarna 

ansågs vara kapabla till. Den särskilda undervisningen var både ett sätt att kontrollera barnen 

men också en möjlighet att avstyra vad som senare kunde utvecklas till att bli en samhällsfara. 

Undersökningen har visat att det efterblivna barnet inte bara var en individ med nedsatt 

intellektuell funktion utan också var i allmänt sämre kroppslig kvalitet, svårhanterligt och med 

stor potential för att i framtiden hängiva sig till kriminella aktiviteter och osedligt leverne. 
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Inledning 

”Det förefaller att ligga något motbjudande i att utpräglade sinnesslöa människor få sätta 

barn till världen”1 

Så skrev zoologen, professor och senare rektor vid Uppsala universitet, Nils von Hofsten år 

1933 som ett inlägg i debatten om steriliseringar av sinnesslöa svenskar2. Hofsten var långt 

ifrån ensam om att gå i dessa tankar. När de ärftliga faktorerna i och med den rasbiologiska 

vetenskapen hamnade i fokus under 1920-talet förändrades villkoren för de sinnesslöa i 

Sverige. Nu inleddes en omfattande social inventering bland samhällsmedlemmarna och 

under rashygienens måttband låg inte bara oräkneliga antal huvuden utan också beteenden, 

tankar och utseenden som inte motsvarade de önskvärda måtten. 

Den under det sena 1800-talets pedagogiskt inriktade vård som sökte att skydda de 

sinnesslöa från en osund atmosfär transformerades till en förhärskande vårdideologi där ett 

nytt fokus lades på att skydda samhället från de sinnesslöa3. Från att ha levt i samklang 

med resten av det dåvarande jordbrukssamhället blev dessa individer nu diagnostiserade 

och rubricerade som samhällsfaror. Den tidigare medkänsla som funnits byttes ut mot 

rädsla och avståndstagande4 och mellan år 1916 och 1944 skulle antalet sinnesslöa 

interneringar öka lavinartat från omkring 2800 till mer än 9000 intagna5. 

I betänkande angående sterilisering år 1936 skriver befolkningskommissionen om 

vuxna sinnesslöas fortplantning: att förebygga alstrande av avkomma som lider av sådan 

undermålighet är klart befogat6. Till synes är 1930-talets Sverige sett ur de sinnesslöa 

individernas perspektiv ett omvälvande decennium. Steriliseringslagen motiveras, enligt 

staten, främst av de framsteg som ärftlighetsforskningen gjort rörandes den vetskap om 

ärftlighetens roll i uppkomsten av vad de kallar ”psykiskt och fysiskt mindervärdiga 

individer” i den svenska befolkningen.  

                                                 

1 Gunnar Broberg & Mattias Tydén, Oönskade i folkhemmet: Rashygien och sterilisering i Sverige (Stockholm, 

2005), s. 117. 

2 Nils von Hofsten. http://www.ne.se/nils-von-hofsten, Nationalencyklopedin, hämtad 2014-05-03. 

3 Broberg & Tydén, s. 117. 

4 Jan Grunewald, Från idiot till medborgare: De utvecklingsstördas historia (Stockholm, 2009), s. 83. 

5 Broberg, & Tydén, s. 117. 

6 SOU 1936:46 Betänkande angående sterilisering, s. 62. 
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Den tidigare forskningen i ämnet psykisk efterblivenhet under 1900-talet första hälft är 

mycket omfångsrik och individernas livsvillkor, möjligheter och begränsningar har varit 

föremål för många tidigare undersökningar. I ljuset av rashygienen, steriliseringslagarna, 

tvångsvård, internering, intelligenstester etc. kan listan över olika verk göras mycket lång.  

Att i tillräcklig utsträckning sterilisera vuxna sinnesslöa människor som bär på dessa 

mindervärdiga anlag skulle på sikt innebära att deras existens i den svenska befolkningens 

skulle komma att minska7. Men hur såg staten på landets yngsta psykiskt efterblivna 

individer som redan fanns och levde där ute i landet?   

Även vid de yngsta samhällsmedlemmarna med psykisk efterblivenhet har 

uppmärksamheten i tidigare forskning varit stor och framförallt koncentrerad vid de olika 

åtgärder och ingripanden som då ansågs vara nödvändiga att vidtaga för att kunna hantera 

barnen på det mest fördelaktiga sätt. Det handlar framförallt om olika kontrollerande och 

fostrande åtgärder som sökte i den mån som var möjlig, att anpassa de efterblivna barnen 

till samhället. Här kan nämnas olika typer av anstalter och asyler, särskilda undervisningar 

och andra typer omsorger.  

För att talet om olika åtgärder och ingripanden ens skall existera måste där finnas en 

uppfattning om ett problematiskt objekt. Ett objekt som avviker och står utanför ramen om 

vad som uppfattades att vara socialt accepterat och därför är i behov av ingripande och 

åtgärd. Det är här min undersökning gör sig gällande.  Jag är intresserad av processen som 

konstruerar uppfattningarna om det som är socialt avvikande och som därigenom upprättar 

en gräns för vad som är psykiskt normalt å ena sidan och psykisk efterblivenhet å andra. 

Det är nämligen dessa uppfattningar som senare leder till att olika aktörer med olika medel 

sökte att kontrollera, reglera och anpassa de avvikande till det normala. 

Därför kommer jag i min undersökning att analysera en statlig offentlig utredning om 

särskild undervisning för psykiskt efterblivna barn och därigenom studera hur utredningen 

formulerar det efterblivna barnet som ett problem. Konkret uttryckt är jag intresserad av att 

ringa in de uppfattningar som differentierade det psykiskt efterblivna barnet från de 

normala och därigenom upprättar en social kategori som ansågs vara i behov av ingripande 

och åtgärd.  

                                                 

7 SOU 1933:22 Lag om sterilisering av vissa sinnessjuka, sinnesslöa eller av annan rubbning av 

själsverksamheten lidande personer, s. 11 
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Genom det resultat som jag med denna uppsats söker att uppnå, önskar jag kunna 

komplettera den tidigare forskningen och bidra med en vidare förståelse för den kontroll 

och de olika ingripanden och åtgärder som senare skulle riktades mot de psykiskt 

efterblivna barnen. 

Syfte och frågor 

Genom de förflutna har många olika innebörder lagts i det begrepp som vi idag vanligen 

kallar för psykiskt funktionshindrad. Begreppet har aktualiserat och acklimatiserats efter 

rådande tiders föreställningar om beteende, kulturella föreställningar och politiska klimat. En 

av välfärdspolitikens hörnstenar handlade till stor del om statens roll som representant för 

både samhällskollektivet och individen. Sverige bestod alltså av å ena sidan 

samhällsmedlemmarna och å andra sidan staten som genom sina företrädare, lagstiftare, 

myndigheter och tjänstemän som skulle arbeta för att tillgodose både parters bästa8. Sociala 

ingripanden från statens sida initierar samtidigt att det fanns ett socialt problem att ta itu med 

och förhoppningsvis lösa. Det är mot denna bakgrund jag har valt att undersöka hur man i 

statliga offentliga utredningar om hjälpundervisning talar och tänker om det psykiskt 

efterblivna barnet.  

Syftet med denna uppsats är med utgångspunkt från statens offentliga utredning om 

särskild undervisning att undersöka hur gränsen mellan psykiskt normal och psykisk 

efterblivenhet upprättades och därigenom kunna urskilja hur det psykiskt efterblivna barnet 

konstruerades på 1930-talet. För att precisera uppsatsens syfte har jag till mitt källmaterial 

valt att ställa tre stycken frågor; 

 

- Hur beskrivs det psykiskt efterblivna barnet i kontrast till det normala? 

- Vilka miljöbetingade aspekter beskrivs ha inverkan på den psykiska 

efterblivenheten? 

- Hur motiverar utredningen den särskilda undervisningen? 

                                                 

8 Judith Areschoug, Det sinnesslöa skolbarnet: undervisning, tvång och medborgarskap 1925-1954 

(Linköping, 2000), s. 8. 
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Teoretiska perspektiv och metod 

I denna uppsats använder jag mig av diskursanalys som metodologisk och teoretisk ansats. 

Här kommer jag inledningsvis att definiera begreppen diskurs samt diskursanalys, därefter 

ska jag belysa fördelarna med diskursanalysen givet uppsatsen syfte och frågeställningar. 

Enligt Mats Börjesson, professor i sociologi, är en vanlig förklaring till begreppet 

diskurs, att det handlar om en styrd samtalsordning inom ett bestämt område med en 

institutionaliserande verksamhet. Detta innebär att sättet hur man uppfattade olika 

företeelser på, hur man talade om dem och om vad man talade, styrs av regler som är givna 

av tidens historiska och kulturella sammanhang. Vidare förklarar Börjesson att diskurser 

representerar och skildrar verklighet samtidigt som de skapar världen genom vad de väljer 

belysa och berätta9. I diskurserna görs gränsdragningar angående vad som är anses vara 

socialt och kulturellt accepterat som sanning, vad som är trovärdigt och förnuftigt, gott 

etc.10.  

Centralt för diskursanalysen är alltså att studera den språkliga aspekten i diskurserna. 

När man gör en diskursanalys handlar det om fokusera på och problematisera kontentan i 

en företeelse, det kan röra sig om allt från handgripliga ting till en social kategori som 

existerar i en diskurs, exempelvis psykisk efterblivenhet. Det innebär att man i exemplet 

psykisk efterblivenhet istället för att fråga vad deras problem var istället fokuserar på att 

fråga när, varför och på vilket sätt den sociala kategorin blev till.  Man frågar sig också vad 

som gjorde psykisk efterblivenhet möjlig och relevant som kategori. I en diskursanalys är 

man intresserad av söka svar på hur människor i sin kulturella kontext konstruerar 

verkligheten11. Detta innebär att diskursanalytikern istället för att intressera sig för 

verkligheten så som den är, förflyttar sitt fokus till hur denna verklighet, genom olika 

diskurser, skapas. Metoden gör det dessutom möjligt att urskilja intressanta aspekter i 

något som framstår att vara naturligt, detta innebär att diskursanalytikern inte läser texterna 

för att studera vad avsändaren hade för avsikt att säga utan snarare granskar vad texten på 

ett mera indirekt sätt implicerar12.  

                                                 

9  Mats Börjesson, Diskurser och konstruktioner: en sorts metodbok (Lund, 2003), s. 18-19. 

10 Ibid, s. 21. 

11 Ibid, s. 19. 

12 Ibid, s. 23. 
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Börjesson skriver angående konstruktionen av utvecklingsstörning att så länge den 

utvecklingsstörde i fråga inte definieras som en lidande individ i behov av särskilda 

rättigheter i form av undervisning eller professionell omsorg skulle inte några särskilda 

åtgärder heller ha tillämpats. Vidare skriver Börjesson om detta, att det innebär två olika 

typer av historieskrivningar: antingen skulle utvecklingsstörning någon gång i tiden 

plötsligt ha upptäckts som en medicinsk diagnos eller så skulle de utvecklingsstörde å 

andra sidan definieras som ett individuellt och socialt problem först vid en tidpunkt i 

historien i samband med specifika samhällsförändring. Börjesson menar att realistiska och 

empiristiska vetenskapstraditioner ser framställningen som en produkt av det faktiska 

objektet, det vill säga att vi beskriver vad den utvecklingsstörde är. Konstruktionisten å 

andra sidan menar att objektet istället är en produkt av framställningen, den 

utvecklingsstörde existerar för att vi framställer denne som just utvecklingsstörd13.   

Eftersom jag är intresserad av att studera psykisk efterblivenhet i enlighet med teorin 

som menar att det är en social konstruktion anser jag att diskursanalys är ett lämpligt 

metodologiskt verktyg att tillgå. Den statliga offentliga utredning som är föremål för denna 

undersökning ger tillfälle att analysera hur diskursen kring psykiskt efterblivna barn fördes 

och därigenom ges möjligheten att kunna urskilja hur en av flera olika diskurser som 

konstruerade uppfattningarna om barnen operationaliserades. Det är med hjälp av mina 

frågor och den diskursanalytiska metoden som jag vill lyfta fram hur 

ecklesiastikdepartementet genom sin utredning upprättar gränsen mellan psykisk 

normalitet och psykisk efterblivenhet.  

 

Begrepp  

I den här undersökningen är förståelsen och hanteringen av språk, ord och begrepp centrala 

för att kunna genomföra vad uppsatsen syftar till att göra. Ett mycket frekvent använt 

begrepp i den här undersökningen är psykiskt efterbliven. Med mitt teoretiska perspektiv 

som innebär att psykisk efterblivenhet ses som en social konstruktion är det inte möjligt att 

jämställa begreppet med vad vi idag kallar för psykiskt funktionshindrad, av den 

                                                 

13 Börjesson, s. 21. 
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anledningen att de två begreppen är konstruerade ur två skilda sociala och historiska 

kontexter.  

Jag kommer således att enbart och konsekvent använda mig av det förra begreppet då 

jag undersöker hur just psykisk efterblivenhet konstruerades hos barn på 1930-talet. Jag 

menar att det är olägligt av flera orsaker att använda vårt moderniserade begrepp kring 

denna företeelse. Delvis för att jag i den här uppsatsen inte är intresserad av att studera 

psykisk efterblivenhet i ljuset av vad vi idag uppfattar som ett psykiskt funktionshinder. 

Den här uppsatsen är fokuserad och koncentrerad till att enbart studera den psykiska 

efterblivenheten så som den uppfattades på 1930-talet, därför menar jag att det inte går att 

tala om psykiskt funktionshinder, av den enkla anledningen att begreppet så som det heter 

och de innebörder som vi lägger i det idag inte nödvändigtvis existerade på 30-talet. Det är 

just detta resonemang som genomsyrar hela uppsatsen, antagandet att ord och begrepp inte 

på något vis är statiska och av naturen givna sanningar, utan snarare bör ses som en 

dynamisk process som influeras av en rådande samhällelig kontext. Av dessa anledningar 

kommer jag inte att använda eller applicera begreppet psykiskt funktionshindrad till de ord 

och begrepp som används i källmaterialet. Jag vill förstå ord och begrepp så som de 

uppfattades på 30-talet, inte transkribera dem till vad vi idag uppfattar att vara ett psykiskt 

funktionshinder.    

Mot denna bakgrund har jag valt att inte definiera psykisk efterblivenhet i det här 

avsnittet. I mitt syfte heter det nämligen att jag vill undersöka hur den psykiska 

efterblivenheten konstruerades på 1930-talet. Att på förhand synliggöra vad begreppet 

innebär strider således mot uppsatsens syfte. Det är nämligen en analys av mitt källmaterial 

som skall synliggöra och definiera vad psykisk efterblivenhet var och hur detta motiveras i 

utredningen. 

Det finns däremot anledning att upplysa läsaren om att psykisk efterblivenhet inte 

var det enda begreppet som användes i utredningen. Utredningen har ingen enhetlig 

begreppsanvändning utan talar om psykiskt defekt, psykiskt efterbliven, psykiskt 

undermålig och sinnesslö. För att undvika förvirring hos läsaren har jag valt att endast 

använda ett av dessa begrepp konsekvent: psykisk efterblivenhet. Psykiskt efterbliven är 

det begrepp som oftast förekommer i utredningen samt figurerar i utredningens titel. 
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Källmaterial  

Som tidigare nämnt är jag intresserad av att studera hur gränsen mellan psykisk normalitet 

och psykisk efterblivenhet upprättades på 1930-talet. Givet uppsatsens syfte och teoretiska 

utgångspunkter framstod statliga offentliga utredningar som är lämpligt källmaterial för 

kommande analys. Den utredning som har varit av störst intresse för analysen heter 

Betänkande med utredning och förslag angående åtgärder för särskild undervisning och 

utbildning av psykiskt efterblivna i barn och ungdomsåren. Utredningen är utförd av 

ecklesiastikdepartementet som är föregångaren till vårt utbildningsdepartement, 

behandlade regeringsärenden inom områdena för kyrka, undervisning, forskning samt 

kultur. På ecklesiastikdepartementets bord vilade många frågor som berörde olika sociala 

utformningar, däribland undervisning för såväl vanliga barn och psykiskt efterblivna14. 

Det går att diskutera huruvida det är möjligt att urskilja en social konstruktion av det 

efterblivna barnet på 1930-talet med endast en statlig offentlig utredning som underlag. Jag 

vill argumentera för att svaret på den frågan är ja, det är möjligt. Det pågick givetvis 

många fler diskurser i vilka de psykiskt efterblivna barnen var föremål. Men givet 

uppsatsens syfte menar jag att dessa inte är av intresse för denna undersökning. Jag ämnar 

att undersöka hur en aktör, genom sin diskurs, upprättade gränsen mellan normalitet och 

efterblivenhet och därigenom konstruerade uppfattningen om det efterblivna barnet, i det 

här fallet ecklesiastikdepartementet genom sin utredning. Av tidsekonomiska skäl har jag 

inte någon möjlighet att analysera flera diskurser, av den anledningen kan jag inte heller 

påstå att uppsatsens resultat innebär att alla diskurser om de psykiskt efterblivna barnen 

under 1930-talet skulle te sig på samma vis som denna. Mårten Söder skriver att det var en 

tämligen liten och lätt avgränsbar krets av människor som dominerade i den professionella 

debatten; i utredningar, riksdagsdebatter, tidskriftsartiklar etc.15. Mot denna bakgrund anser 

jag att de uppfattningar som går att urskilja i utredningen torde vara av liknande karaktär 

som de uppfattningar som är möjliga att urskilja i andra, samtida diskurser på professionell 

nivå. 

                                                 

14 Ecklesiastikdepartementet. http://www.ne.se/lang/ecklesiastikdepartementet, Nationalencyklopedin, hämtad 

2014-05-19. 

15 Mårten Söder, Anstalter för utvecklingsstörda (Stockholm, 1984) s. 3. 
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Den utredningen som är föremål för den här undersökningen var ett omfattande arbete som 

pågick i fyra år, mellan år 1932 och 1936. Utredningen som specifikt berör psykiskt 

efterblivna barns undervisning är också den enda i sitt slag som författades under 1930-

talet. I ljuset av uppsatsens syfte och teoretiska utgångspunkter torde därför denna 

utredning ses som ett för uppsatsen lämpligt källmaterial. 

Uppsatsen är avgränsad till Sverige på 1930-talet med särskilt fokus kring decenniets mitt 

med hänsyn till 1936 års utredning. Periodiseringen motiveras av rådande tids politiska 

klimat, 1930-talets socialpolitik betonade starkt moraluppfostrande ambitioner: 

samhällsmedlemmarna skulle styras, uppfostras och upplysas. 

 

Tidigare forskning 

En mängd forskare från olika discipliner har ägnat sin tid åt att studera det psykiskt 

efterblivna barnet under mellankrigstiden. Med utgångspunkt från uppsatsens syfte och 

teoretiska perspektiv kommer jag här nedan att redogöra för den tidigare forskning som är 

mest relevant för denna uppsats, därefter kommer jag att åberopa de aspekter som skiljer 

min undersökning från deras. 

Mårten Söder, professor i sociologi med inriktning mot handikappforskning, har i sin 

bok anstalter för utvecklingsstörda delat upp sin rapport i två delar utifrån 

undersökningens två perioder där den första berör åren 1866-1916 och den andra 1916-

1944.  Jag kommer att fokusera på den senare då den behandlar samma 

undersökningsperiod som min egen.  Rapporten syftar till att beskriva utvecklingen av 

omsorgerna för utvecklingsstörda under mellankrigstiden med en betoning på den rådande 

vårdideologin. Söder studerar skolanstalter, arbetshem, asyler samt statliga specialanstalter. 

Detta innebär att Söder undersöker vårdideologi och omsorger för psykiskt efterblivna för 

både vuxna och barn. Det huvudsakliga källmaterial som Söder använder sig av är bland 

annat riksdagsprotokoll, statliga utredningar och tidskrifter.  

Jag vill påstå att min undersökning och liknande gjorde av andra, gör Söder och hans 

kollegor som studerar åtgärder och ingripanden möjliga. Jag undersöker hur diskursen 

kring det psykiskt efterblivna barnet upprättade gränsen mellan psykiskt normalitet och 

psykiskt efterblivenhet och jag menar att det är i diskursens kölvatten som olika 

ingripanden aktualiserades. Mer konkret uttryck menar jag alltså att dessa ingripanden, 

som i Söders fall, omsorgerna, utgår från föreställningen om att det redan finns ett 
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problem, alltså en individ, som är i behov av omsorg och vård. Jag undersöker i en statlig 

offentlig utredning hur denna lidande individ mejslas ut och skiljs åt från det normala och 

därigenom blir föremål för olika ingripanden. Vem enligt den statliga utredningen, är 

egentligen psykiskt efterbliven och vilka sociala avvikelser hos denne ledde senare till den 

aktualisering och initiering av omsorg som Söder undersöker? Vetskapen om hur man 

konstruerade det psykiskt efterblivna barnet på en statlig nivå, i det här fallet 

ecklesiastikdepartementet, kan alltså senare förstås i de handlingar och ingripanden som 

skedde i exempelvis skolväsendet, eller som i Söders fall, vårdorganisationen. 

Thom Axelssons avhandling Rätt elev i rätt klass: skola, begåvning och styrning 1910-

1950 ligger nära i linje med min egen. Avhandling undersöker hur föreställningar om 

begåvning och intelligens utformades under 1900-talets första hälft och vilka effekter dessa 

skulle ha på skolväsendets utveckling. Axelsson är särskilt intresserad av de tekniska 

aspekterna som rör den sociala organiseringen. Med tekniker avser Axelsson de instrument 

och mekanismer vars syfte var att skapa olika former av administration och reglering, 

teknologier, fortsätter Axelsson, är kunskapen om tekniken eller dess utformning. 

Teknologi kan alltså här vara kunskap om begåvning och intelligensmätningar en teknik 

för att mäta den begåvning.  

Axelsson koncentrerar alltså sin forskning på området tekniker för sortering, 

begåvning och utbildning, men han är också intresserad av att studera och få kunskap om 

vilka konsekvenser begåvningens tillskrivna roll hade för olika individer och grupper. 

Axelsson har, förutom tidskrifter och skriftserier också använt sig utav statliga offentliga 

utredningar.  Likt Axelssons forskning ämnar också min egen att ta reda om och hur 

konstruktionen av de psykiskt efterblivna inringade och bestämde såväl det normala som 

det onormala. Till skillnad från Axelsson som är särskilt inriktad på begåvning, intelligens, 

skolans utformning och sorteringstekniker ägnar sig min uppsats åt att enbart studera hur 

den statliga utredningen motiverade och argumenterade för den särskilda undervisningen. 

Alltså vilka egenskaper, tankar och beteenden hos det psykiskt efterblivna barnet som 

enligt mitt källmaterial motiverade differentierngen. Återigen vill jag betona att det inte är 

dessa praktikaliteter som jag undersöker utan idéerna som kan ses vara en delaktighet eller 

effekt till den senare praktiska utformningen. 

Närmast i linje med min egen undersökning ligger Judith Areschougs avhandling Det 

sinnesslöa barnet: Undervisning, tvång och medborgarskap 1925-1954. Areschougs 

övergripande syfte är att undersöka den innebörd som gavs sinnesslöheten, vidare vill hon 
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veta varför och för vilka barn undervisningen var samt vilken betydelse denna 

undervisning skulle ha för barnets framtida roll som vuxen i samhället. Areschoug 

använder samma teoretiska utgångspunkt och har ett snarlikt syfte i förhållande till mig 

eget. Areschoug använder sig av en diger kombination av källmaterial där fackliga 

tidskrifter beskrivs ha en framträdande roll, därutöver har statens offentliga utredningars, 

andra statliga material samt arkivmaterial från en sinnesslöanstalt och sinnesslöskola 

använts.  

Det går att diskutera huruvida min undersökning är alldeles för snarlik den som 

Areschoug reda har gjort. Men trots ett liknande syfte, material och utgångspunkter vill jag 

argumentera för att min undersökning faktiskt kan bidra med något som Areschougs 

undersökning inte kan. Areschougs undersökning omfattar en tidsperiod om 30 år, mellan 

1925 och 1954, vilket innebär att hennes resultat kommer att behandla åren däremellan 

som enhetliga. Areschougs avhandling kommer alltså att kunna tala om konstruktionen av 

det psykiskt efterblivna barnet under mellan, krigs- och delvis efterkrigstiden. Min 

undersökning kan inte erbjuda detta alltomspännande reslutat som Areschougs, däremot 

kompenserar min undersökning detta genom att erbjuda en allt mer ingående och 

utkristalliserad analys av ecklesiastikdepartementet utredning som framhäver hur det 

psykiskt efterblivna barnet konstruerades på just 1930-talet. Jag menar att det finns 

fördelar med ett smalare perspektiv och en kraftigare avgränsning. Detta kan nämligen 

göra det möjligt att urskilja eventuella företeelser som kan vara svårare att få syn på när det 

handlar om ett bredare tidsspann och ett större omfång av källmaterial. Som min analys 

senare kommer att visa har denna egenskap av snävhet gjort att jag i mitt källmaterial har 

kunnat urskilja företeelser som Areshoug inte har tagit fasta på i sin undersökning. 

 

Disposition 

Arbetets upplägg utgår från uppsatsens tre frågeställningar. De tre valda rubrikerna syftar 

till att ur tre olika perspektiv, kartlägga hur det psykiskt efterblivna barnet konstruerades 

genom den statliga offentliga utredningen som ligger till grund för uppsatsen. 

 I avsnitt 1 kommer jag inledningsvis och med utgångspunkt från källmaterialet att ta 

reda på vad ett psykiskt efterblivet barn var i kontrast till ett normalt barn. Här kommer jag 

alltså att redogöra för hur och vilka egenskaper och beteenden som enligt utredningen 

knyts an till efterblivenhet och som skiljer de efterblivna från de normala. I avsnitt 2 ämnar 
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jag att undersöka hur det efterblivna barnet konstrueras ur miljöbetingade aspekter. Vidare 

kommer jag i avsnitt 3 att studera hur man motiverade särskiljning som här yttrar sig i form 

av den särskilda undervisningen. Avslutningsvis kommer jag i slutsatsen att väva samman 

hur dessa tre olika aspekter tillsammans påverkar och konstruerar det psykiskt efterblivna 

barnet.  

Jag vill uppmärksamma läsaren om att samma företeelser kan komma att behandlas i 

flera avsnitt. Exempelvis berörs det efterblivna barnets osedliga leverne i både avsnitt 2 

och 3. Detta beror på att det osedliga beteendet och andra företeelser ifråga spelar en stor 

roll ur flera olika perspektiv. 

 

Analys 

Normala och psykiskt efterblivna barn 

Detta avsnitt kommer med utgångspunkt från utredningarna att ta reda på hur de efterblivna 

barnet beskrivs i kontrast till det normala barnet. De övergripande frågorna som ska beröras i 

här är: Vad var ett psykiskt efterblivet barn? Och vilka yttre och inre omständigheter var 

signifikant honom eller henne? 

Det psykiskt efterblivna barnet definieras inte sällan i kontrast till det icke-efterblivna 

barnet eller som det i utredningen heter: de normalt utrustade lärjungarna16. Det är vid just 

detta begrepp som vi ska uppehålla oss en stund, för ordet normal får ett stort utrymme i 

utredningen. Det heter exempelvis att ”sådan intelligensdefekt, som här avses, är något mer 

och något annat än vanliga barns svårigheter med avseende på skolarbetet.”17 och ”till de 

barn, som i högre grad avvika från det normala […]”18. Orden normal och vanlig används i 

utredningen för att kunna skilja barn från barn, det vill säga, normala barn och psykiskt 

efterblivna barn. Utredningen skriver inte explicit att det psykiskt efterblivna barnen skulle 

vara eller betraktas som just annorlunda eller onormalt men i texten kontrasteras det psykiskt 

efterblivna barnet till just ett ”vanligt” och/eller ”normalt” barn. De normala barnen menar jag 

                                                 

16 SOU 1936:31, Betänkande med utredning och förslag angående åtgärder för särskild undervisning och 

utbildning av psykiskt efterblivna i barn och ungdomsåren, s. 10. 

17 Ibid, s. 34. 

18 Ibid, s. 10. 
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i det här fallet är måttstocken på vilken de efterblivna barnen inte når upp till. Därför kan 

psykisk efterblivenhet i den utredningen ses som ett sätt att vara avvikande, annorlunda och 

onormalt. 

Utredningen framhåller att den mest grundläggande faktorn bakom den psykiska 

efterblivenheten var de intellektuella defekterna19. Det framgår också tydligt i utredningen att 

denna definition av intelligensdefekt inte var helt oproblematisk. Det fanns ju nämligen också 

vanliga barn som inte heller motsvarade skolans förväntningar angående önskvärda resultat av 

undervisningen. I utredningen kallar man dessa barn för ”mindre väl begåvade men i övrigt 

normalt utrustade lärjunge”20. Dessa barn kunde, likt de flesta psykiskt efterblivna barnen 

också få låga betyg eller bli vad som kallas ”överårig” i sin klass. Oförmågan att för de 

normala barnen att följa med i undervisningen beskrivs i utredningen kunna ha flera orsaker, 

exempelvis; ”bristande flit” och ”miljösvårigheter” eller kroppsliga sjukdomar som ”nedsatt 

syn eller hörsel”, ”undernäring” eller ”sjukdom”21.  

Detta är även något som Areschoug har tagit fasta på i sin undersökning och hon skriver 

angående de vanliga barnen att oförmågan att följa med i den vanliga undervisningen kunde 

bero på flera anledningar, däribland bristande flit och olika kroppsliga åkommor. Vidare 

skriver Areschoug att den intelligensdefekt som kvalificerade barn till den särskilda 

undervisningen var något annat än vanliga barns svårigheter i skolan22. Men jag skulle vilja 

föra det här resonemanget ytterligare ett steg längre. För dessa orsaker beskrivs vara av 

tillfällig natur och utredningen menar därför att barnen ”saknar därför icke förutsättningar för 

en normal utveckling”23. Lite längre fram i utredningen framhålls det att de efterblivna barnen 

inte sällan också var fysiskt svaga och led av hälsoproblem i stor likhet med vad som ovan 

beskrivs vara tillfälliga orsaker hos de vanliga barnen. Hos efterblivna barn, menar 

utredningen, att det var väldigt vanligt med sjukdomar som påverkade öron, -, ögon, -näsa och 

svalg. Dessutom var de inte ovanligt att de var onormala i vikt och längt24.  

Här menar jag att det finns en spänning i den pågående diskussionen som Areschoug 

inte har tagit fasta på i sin undersökning. Utredningen belyser att just kroppsliga sjukdomar 

                                                 

19 Ibid, s. 34 

20 SOU 1936:31, s. 34. 
21 Ibid, s. 34. 
22 Areschoug, s. 84. 
23 SOU 1936:31, s. 34. 
24 Ibid, s. 35. 
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kunde vara en bidragande faktor till att vanliga barn inte klarade av att följa med i 

undervisningen. Så framstår inte fallet att vara med de efterblivna barnen, där det påpekas att 

ett stort antal av de efterblivna barnen ”i fysiskt hänseende äro […] ofta sämre utvecklade än 

de normalbegåvade”25. Här görs ingen koppling alls mellan de efterblivna barnens i allmänhet 

sämre fysiska tillstånd och misslyckade resultat i skolan, som det gör hos de vanliga barnen. 

Hos de efterblivna barnen blir den sämre kroppsliga konditionen något som existerar i deras 

tillstånd som efterbliven, utredningen framhåller just att psykiskt efterblivna inte sällan har ett 

försämrat fysiskt tillstånd. Dessutom framgår det inte att dessa tillstånd hos de efterblivna 

skulle vara tillfälliga, som de heter hos de vanliga barnen. Det sjuka tillståndet som kan 

orsaka vanliga barns misslyckade resultat gör sig alltså inte gällandes som orsak till de 

efterblivna barnens misslyckanden, istället hänvisar utredningen till att den bakomliggande 

orsaken som bidrog till deras misslyckande var enbart den intellektuella defekten. Som 

tidigare nämnt är detta är också vad Areshoug belyser i sin undersökning. Men spänningen 

som Areschoug inte har tagit fasta på ligger just häri. Jag menar att utredningen framhåller en 

orsak till bristande resultat som endast legitimerar de vanliga barnens misslyckanden men inte 

de efterblivna barnens. Därför skulle jag vilja belysa ytterligare en aspekt som skiljer ett 

obegåvat barn från ett annat obegåvat barn där den förra är psykiskt efterbliven. Utredningen 

skriver nämligen att: 

 

Där verklig psykisk efterblivenhet föreligger, saknas i större eller mindre omfattning förutsättningarna för 

normal utveckling. Efterblivenheten är konstitutiv, permanent och knappast i nämnvärd grad påverkbar av 

terapeutiska åtgärder.26 

 

Retoriken som förs angående de vanliga barnens brister i skolarbetet omgärdas av ord som 

tillfällig, saknar inte förutsättningar, normal och normal utveckling. Det finns här en slags 

optimism inför de svårigheter som drabbar vanliga barn. Denna optimism går inte att röja hos 

psykiskt efterblivna. Här beskrivs svårigheterna att vara permanenta, opåverkbara och barnen 

saknar, mer eller mindre, förutsättningar till att någonsin utvecklas normalt. Istället för att 

beröra de andra aspekterna, alltså hälsotillståndet, som kunde orsaka svårigheter även för de 

efterblivna koncentrerar sig utredningen på att hänvisa svårigheterna till enbart de psykiska 

defekterna. Utredningen beskriver just hur djupt rotade och opåverkbara dessa psykiska 

                                                 

25 Ibid, s. 35. 
26  SOU 1936:31, s 34. 
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defekter var och därför torde det inte spela någon mer eller mindre roll om barnet i fråga 

också led av dålig syn eller undernäring.  

Den svårbedömda gränsen mellan vanliga barn och psykiskt efterblivna barn kunde 

också finnas inom andra områden. Särskiljningsproblematiken kunde också handla om yttre 

företeelser. Vanliga barn kunde nämligen ha ”egendomligheter, såsom missbildad huvudform, 

öppen mun, nasalering27, en allmänt stupid uppsyn eller liknande fysiska tecken”28. Dessa 

kännetecken, skriver utredningen, var vanliga hos efterblivna barn och kunde om de fanns hos 

ett vanligt barn ge intrycket av att barnet i fråga såg efterbliven ut men i själva fallet inte var 

så. Utredningen framhåller att det också fanns efterblivna barn som i sitt yttre inte visade 

några som helst yttre tecken på efterblivenhet29. 

Trots att utredningen framhåller att det var viktigt att inte enbart utgå från dessa fysiska 

apparanser vill jag påstå att alla dessa fysiska aspekter som här ovan har diskuterats var 

företeelser som kopplades an och tillskrevs de psykiskt efterblivna barnen. Det framgår i 

utredningen att dessa inte var fundamentala element i efterblivenheten, men jag menar att 

blotta existensen av utseende- och hälsobeskrivningar likt de ovannämnda, konkretiserar att 

psykisk efterblivenhet inte bara var något osynligt som doldes inuti kroppen utan något som 

också såg ut på ett speciellt, mindre fördelaktigt sätt. Efterblivenheten blir då inte bara något 

som skiljer huvud från huvud utan också kroppar från kroppar. Men utredningen framhåller ju 

att vanliga barn också kunde ha dessa och andra i sitt utseende ”egendomligheter”?  Blir då 

dessa särdrag något som verkligen utmärker just det efterblivna barnet? Jag skulle vilja påstå 

att svaret på den frågan fortfarande är, ja det blir det. När utredningen menar att vanliga barn 

såg ut på ett visst sätt som vanligen kännetecknade efterblivenhet det framstår nästan som att 

dessa yttre företeelser var något som de efterblivna hade monopol på men som de stundom 

lånade ut till normala barn. Dock framhåller utredningen att det inte alla gånger gick att 

urskilja efterblivenhet enbart med hjälp av blotta ögat. Detta, angående de som ögat kunde se, 

var ingenting som heller skulle tillskrivas allt för stor betydelse. I utredningen kan vi läsa att: 

 

                                                 

27 Nasalering är en slags talrubbning som innebär att talet blir oartikulerat och utan någon tydlig skillnad 

mellan de olika ljuden. http://sml.snl.no/nasalering, Store medisinske leksikon, hämtad 2014-06-01. 

28 Ibid, s. 34 

29 Ibid, s. 34 

http://sml.snl.no/nasalering
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Barnets hållning och uppträdande, ansiktsuttryck och minspel, lätthet att uttrycka sig o. s. v. kunna te sig 

som ett normalt barns, ehuru en avgjord intellektuell defekt kan föreligga. Det yttre intryck barnet ger får 

följaktligen icke tillmätas alltför stor betydelse.30 

 

Alltså kunde psykisk efterblivenhet också existera i det dolda, kamouflerad av ett normalt 

intrycka av barnet i fråga, som för ögat framstod att se helt normalt ut. Det var bland annat av 

denna anledning man skulle komma att använda sig av olika tekniker och teknologier som 

undanröjde all tvivel om huruvida en psykisk efterblivenhet fanns hos barnet eller ej31.  

Givetvis doldes inte den psykiska efterblivenheten lika väl hos alla barn. Hos de barn 

där mer än de intellektuella defekterna fanns kunde efterblivenheten också ge utryck genom 

”starka ojämnheter i sina olika själsliga funktioner” och uppmärksamhets- och 

associationsförmågan samt minnet har så pass stora brister att barnet saknar möjlighet att 

kunna erhålla nödvändig konkretion och sammanhang”. Det efterblivna barnets fantasi var 

också ”passiv” och ”planlös” i jämförelse med det vanliga barnets. Dessutom kunde spår av 

den bristande intelligensen även finnas i barnets tal som ”ter sig dåligt utvecklat”32.  

Med utgångspunkt från vad detta avsnitt har behandlat menar jag att efterblivenheten 

inte bara framstår att vara just psykisk utan även i stor mån fysisk. Den psykiska 

efterblivenheten är i många fall och i allra högsta grad möjlig att urskilja med blotta ögat och 

hos läkaren konstateras det att näsor, ögon och andra kroppsdelar som inte har någon koppling 

alls till den ”psykiska undermåligheten” tillskrivs som en vanlighet hos psykiskt efterblivna. 

Den psykiska efterblivenheten behöver alltså inte enbart existerar i just psyket utan också i 

utseende, på vågen, på måttbandet eller i kroppens olika delar. 

 

Miljöbetingade perspektiv  

Det råder inget tvivel om att utredningen hade ett granskande och stundom mycket kritiskt 

öga riktat mot de efterblivna barnens föräldrar. I detta avsnitt som handlar om miljöbetingade 

perspektiv kommer mitt absoluta fokus att vara inställt på att undersöka utredningens relation 

till de efterblivna barnets föräldrar. Här ämnar jag att finna ett svar på hur gränsen upprättades 

                                                 

30 Ibid, s. 34. 

31 Jag vill här framförallt lyfta fram Thom Axelssons bok Rätt elev i rätt klass: Skola, begåvning och styrning 

1910-1950 som i stor utsträckning berör just tillämpningen av dessa tekniker och teknologier. 

32 SOU 1936:31, s. 34. 
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mellan psykisk efterblivenhet och normalitet, genom att studera vilka attityder som 

utredningen hade till föräldrarna. Jag menar nämligen att utredningens relation till föräldrarna 

spelar en stor roll för hur denna gränsdragning upprättades. 

Utredningen framhäver vikten av det efterblivna barnets föräldrar och deras engagemang i 

barnets undervisning. Föräldrarna skulle innan barnets överflyttning till hjälpklass informeras 

om detta och utredningen framhåller vikten av föräldrarnas förståelse till beslutet, vidare 

menades det att de anhörigas inställning var av stor betydelse för det resultat som hjälpklassen 

ämnade att nå. Därefter betonar utredningen att ”överflyttningen bör dock icke vara beroende 

av målsmans samtycke”33. Barnens föräldrar skulle och borde alltså engageras och visa sitt 

stöd inför beslut om övergång till hjälpklass, men om de inte gjorde det var det något som, 

enligt utredningen, inte skall tas någon hänsyn till. Föräldrarnas deltagande inkluderades och 

uppmuntrades där ecklesiastikdepartementet kunde dra fördel av deras deltagande och man 

hade tydliga förhoppningar om det, men deras sammarbetsvillighet betraktades inte som något 

oumbärligt.  Föräldrarnas motstånd mot dessa överflyttningar sågs som ett hinder och därför 

blev det nödvändigt med en lagstiftning som röjde undan problemet, det vill säga en 

lagstiftning som möjliggjorde att man kunde, mot föräldrarnas vilja, befria skolan från de 

psykiskt efterblivna eleverna34.  

Utredningen beskriver att föräldrar ibland invände mot inrättandet av hjälpklasser med 

argumentet att de psykiskt efterblivna barnen offentligt stämplades som undermåliga och 

därmed skulle utsättas för kamraters hån. Denna från föräldrarnas sida motvillighet beskriver 

utredningen som en ”missriktad föräldraambition” och beror främst på ”bristande insikt om 

vad som i verkligheten är det bästa för barnet”35. Utredningen menar att det efterblivna barnet 

möter större obehag och risker i en vanlig skola tillsammans med ”normalt utrustade 

kamrater” och där de får ”dag för dag påminnas om sin underlägsenhet”36. Vidare förklarar 

utredningen angående detta att om ett barn är efterblivet ”kan detta förhållande icke döljas 

genom att låta det undervisas i en vanlig skolklass” detta skulle då innebära att 

efterblivenheten framträder på ett ”mera besvärande och för barnets andliga hälsa olyckligt 

                                                 

33 Ibid, s. 43. 

34 Söder, s. 120. 

35 SOU 1936:31, s. 12 

36 Ibid, s. 43. 
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sätt”37. Grunewald skriver att föräldrarnas naturliga instinkt att ta hand om och vårda sitt eget 

barn med psykisk efterblivenhet sågs på med avsmak, nästan som något sjukligt av inte bara 

experter utan också allmänheten. Föräldrarna betraktades att vara både förblindade och 

orealistiska38.   

Till synes råder här en konflikt. Där föräldrarna å ena sidan menar att hjälpklasserna 

skulle framkalla hån mot de efterblivna barnen medan utredningen å andra sidan menar att 

barnens närvaro i en klass med vanliga elever skulle medföra ännu större obehag för de 

efterblivna. Konflikten handlar om två parter som båda gör anspråk om att veta vad som är 

bäst för de efterblivna barnet. Dock framgår det i utredningen att ecklesiastikdepartementet 

hade en tämligen övertygad tro om att de flesta av föräldrarna i sinom tid skulle instämma 

med de fördelar som den särskilda undervisningen erbjöd för de efterblivna barnen. I 

utredningen skriver man nämligen att de allra flesta av föräldrar som tidigare varit missnöjda 

med den stundade omplaceringen, efter förflyttningen av barnet, snart skulle se hur barnet 

artade sig och mådde bättre39. 

Att angripa föräldrarnas omtanke som motvillighet och använda denna som argument 

för brister i både föräldraskap och kunskap om sitt eget barns bästa resulterar i något som jag 

vill kalla för en slags förskjutning. Vad jag menar är att de efterblivna barnen bryts loss från 

sin samvaro och omgivning: familj, skola och kamrater. Nu fogas de istället samman och 

bildar en isolerad och homogen kategori människor som endast kan må bra och förstås i en 

sluten miljö med andra likartade och som övervakas av en eller flera speciellt utbildade 

föreståndare. Om dessa sistnämnda, skriver utredningen, att de lärare som undervisar i 

hjälpklassen bör i ” någon mån förtrogna med vad som bör iakttagas vid undervisning och 

fostran av svagt begåvade barn”40. Återigen gör sig frågan påmind, om vem som är lämplig att 

fostra barnen. Här är det tydligt att det är en lärare som har speciell kunskap. En, enligt 

ecklesiastikdepartementet, speciell kunskap som behövdes i undervisning och fostran av 

psykiskt efterblivna barn, en kunskap som barnets egna föräldrar inte hade.  

Utredningens övertygade inställning till differentiering står över föräldrarnas relation 

och kännedom om sitt eget barn och Areschoug beskriver det allt mer tilltagande intresset för 

                                                 

37 Ibid, s. 12. 

38 Grunewald, s. 84. 

39 SOU 1936:31, s. 13. 

40 Ibid, s. 32. 
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familjen och barnens uppfostran som en moralisk kris. Hon menar att barnets uppfostran sågs 

som ett sätt för staten att återställa den nationella gemenskapen. En bra barndom och en 

rättmätig uppfostran skulle i framtiden generera goda medborgare. Vidare skriver Areschoug 

om detta, att den barnaräddande verksamheten bedömdes förena både barnens och nationens 

intressen41. I Areschougs retorik finner vi ord som moralisk kris, goda medborgare och 

verksamheter som skulle rädda barnen. Rädda barnen från vad? God medborgare i konstrast 

till vem? Och varför skulle det vara just en ”moralisk” kris? Det framgår tydligt både i 

Areshougs resonemang ovan och i utredningarna att var något mer än bara den hos mödrar 

och fäders ”missriktad föräldraambition” och oförståelse inför, vad utredningen kallar för 

”vad som i verkligheten är det bästa för barnet”42.   

I utredningen heter det nämligen att särskilda åtgärder ”äro av nöden” beträffande de 

psykiskt efterblivna43. Den särskilda undervisningen motiverades inte enbart av att de 

efterblivna barnen inte kunde tillgodogöra sig av i den vanliga undervisningen. Det framgår i 

utredningen att den särskilda undervisningen kunde göra mer och inte enbart syftade till att 

fylla i en kunskapslucka som fanns hos barnen. Inrättandet av en särskild undervisning 

innebar att man nu kunde sovra bland barnmaterialet, sortera ut de individer som var i behov 

av en särskild tillsyn. I utredningen står det att: 

Lämplig omvårdnad och handledning för denna kategori bland barn och ungdom är utan tvivel en 

åtgärd av utomordentlig betydelse för strävandena att söka förebygga uppkomsten av 

understödsbehov, vanart och brottslighet.44 

Här börjar vi närma oss något. Utöver kunskapsluckorna möjliggjorde den särskilda 

undervisningen också någonting annat, nämligen en möjlighet att utöva en slags makt och 

kontroll över barnen. Att jag använder ordet makt är ingen tillfällighet. Jag menar nämligen 

att omvårdnad om och handledning till ett barn är just ett slag av maktutövning. För att göra 

det mer konkret kan vi tala i moraliska termer, en förälder som lär sitt barn om vad som är rätt 

och fel, har möjligheten att kunna påverka barnets moraliska uppfattningar. Huruvida barnet i 

fråga sedan följer denna lärdom låter jag vara osagt. Jag menar alltså att föräldern i fråga har 

                                                 

41 Areschoug, s. 65. 

 

43 SOU 1936:31, s. 12. 

44 Ibid, s. 12. 
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makten att i stora drag påverka hur barnet i framtiden kommer att tycka, tänka och uppfatta 

sig själv och sin omvärld. Jag menar att det är denna makt som nu ecklesiastikdepartementet, 

genom en kontrollerad undervisningsform gör anspråk på, för att de har kunskap om vad 

lämplig handledning är.  

 När utredningen uttrycker att man igenom den särskilda undervisningen inte bara sökte 

att fylla igen eventuella kunskapsluckor utan också önskar att tillhandahålla just en ”lämplig 

omvårdnad och handledning” motiveras inte längre differentieringen enbart av argument i 

anslutning till den pedagogiska verksamheten. På samma vis som den nya skolreformen talar 

för att det fanns något som knakade i fogarna eller som behövdes förbättras i skolväsendet, 

talar också den inställning om lämplig handledning för att det fanns ett mer eller mindre 

uttryckt missnöje med den som tidigare funnits. 

  Vad jag menar är att utredningen indirekt uttrycker att den tidigare omvårdnaden och 

handledningen inte har varit lämplig, eller åtminstone inte så lämplig som den kunde ha varit. 

Detta förstärks ytterligare när utredningen beskriver att föräldrarna inte egentligen förstår sina 

efterblivna barn och att deras föräldraambition är missriktad. Ecklesiastikdepartementet å 

andra sidan framstår att besitta denna kunskap och det är genom den särskilda undervisningen 

ecklesiastikdepartementet vill förmedla och omsätta denna kunskap i praktiken. Här får vi 

anledning att återvända till hur jag tidigare resonerade kring makt i det här sammanhanget. 

För nu förflyttas möjligheten att utöva makten över barnens uppfattningar, från föräldrarna till 

professionella och specialutbildade lärare istället. Jag skulle vilja uppehålla mig en stund vid 

ytterligare ett begrepp som jag presenterade i samband med makt, nämligen kontroll.  

Areschoug skriver att i sinnesslöanstalternas årsberättelser från år 1945-54 beskrevs 

föräldrarnas misstro som en okunskap och att detta var något som skulle avhjälpas med 

information och god upplysning om hur deras barn undervisades och fostrades45. Här gör sig 

fördelarna med mitt smala perspektiv sig till känna, för detta som Areschoug skriver om 

existerar överhuvudtaget inte i mitt källmaterial från år 1936. I utredningen existerar inget tal 

om att instruera och lära föräldrarna den till de efterblivna rättmätiga uppfostran. Även den 

information till föräldrarna om hur barnen undervisades och fostrades lyser med sin frånvaro. 

Det närmaste som mitt källmaterial kommer angående denna information är vad jag ovan har 

diskuterat, nämligen att föräldrarna i sinom tid skulle märka förbättring på barnen. Detta 

                                                 

45 Areschoug, s. 263. 
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menar jag, innebär att det faktiskt finns en skillnad mellan 1930-talet och 1940- samt 50-talet 

som Areshoug inte har tagit fasta på. Jag skulle vilja peka på att retoriken i åtminstone en av 

de samtida stora och professionella debatterna, i det här fallet ecklesiastikdepartementets 

utredning, inte lade särskilt stort, om något alls, fokus på att aktivt försöka inkludera, 

informera och lära föräldrarna att fostra sina egna barn. Det går att diskutera huruvida det går 

att jämföra hjälpundervisning med sinnesslöanstalternas praxis men faktum är att Areschoug 

själv inte har gjort någon skillnad mellan dessa två. Det är under kapitlet som heter 

”Föräldrarna och sinnesslöundervisningen”46 som Areschoug för resonemanget ovan. Till 

synes verkar Areschoug inte göra någon skillnad mellan externat och internat utbildning för 

efterblivna barn och min undersökning visar tydligt att där fanns skillnader. Dessa skillnader 

torde bero på att det antingen handlar om en skillnad mellan omnämnda skolformer eller att 

det under 1930-talet helt enkelt inte alls var lika angeläget att lära föräldrarna att själva 

uppfostra sina egna barn som det var under 1940- och 50-talen. Vilken av dessa två som 

ligger närmast sanningen kan jag av tidsekonomiska skäl inte fördjupa mig i men likväl 

kvarstår det faktum att en skillnad här går att skönja.  

Denna ambition att från statens sida gå in och fostra eller omfostra barn var ingenting 

förbehållet de psykiskt efterblivna och deras föräldrar. Roddy Nilsson använder ett liknande 

uttryck som Areschougs moralisk kris, enligt Nilsson var det till och med en fråga om en 

moralisk panik. Nilsson skriver att uppmärksamheten för barn och ungdomars dåliga vanor 

stegrades. Nu hördes alarmerande uttryck om barn och ungdomar från präster, lärare, 

fångpredikanter och det hette ”sedlig förvildning”, ”vanart”, ”kristendomsfientlighet” och en 

generell utbredd ovilja att följa och lyda auktoritet och de äldre. Även Nilsson pekar på att 

problemet var nära sammankopplat med uppfostran och att det var ett ständigt stigande antal 

barn som inte fick tillräcklig uppfostran47.  

Ecklesiastikdepartementet hänvisar i utredningen till verkställda undersökningar som 

har visat att hälften och upp till två tredjedelar av omhändertagna ”oordentliga” och brottsliga 

barn och ungdomar har varit psykiskt efterblivna48. Även Grunewald har uppmärksammat 

                                                 

46 Ibid, s. 261. 

47 Roddy Nilsson, Kontroll, makt och omsorg: sociala problem och socialpolitik i Sverige 1780-1940 (Lund, 

2003), s. 247. 

48 SOU 1936:31, s. 12. 



21 

 

detta och citerar i sin bok barnläkaren Isak Jundell: ”[…] de ojämförligt flesta utslagen av 

vanart hos barn visar sig vara en frukt av felaktig uppfostran eller dålig miljö”49. 

I utredningen framgår det tydligt att det är något liknande man anser är en bidragande faktor 

till dessa omständigheter. De börjar nämligen i barndomen, där de ”icke erhållit förnuftig 

ledning och behövligt stöd”.  Det asociala livet som de härom menas leva, fortsätter 

utredningen, gör barnen till en samhällsfara och inte sällan hamnar de bland förbrytarna50. 

Mot denna bakgrund motiveras utredningens trängande behov av att ingripa och åtgärda 

det som uppfattades att vara bristningar i de efterblivna barnens uppfostran. Vad jag menar är 

att det inte torde vara svårt att föreställa sig att kontrollen över de efterblivna barnen hade en 

ännu strängare syn på sig. Utredningen framhöll just att dessa barn löpte en stor risk att bli 

vad som här kallas för en ”allvarsam fara för samhället”51. Följaktligen är psykisk 

efterblivenhet inte bara de problem som direkt är kopplade till de biologiska 

funktionsnedsättningarna, den föreliggande efterblivenheten tillskrivs också rollen som 

samhällsfarlig. Mer om detta kommer jag att beröra i nästföljande avsnitt. 

  

Den särskilda undervisningen 

Detta avsnitt ämnar att förklara varför ecklesiastikdepartementet var så måna om att ge de 

efterblivna barnen rätt omvårdnad och handledning. Varför skulle det finnas en särskild 

undervisning för de psykiskt efterblivna barnen? Varför borde de lämna den vanliga skolan 

och framför allt, vilka andra än de efterblivna menar utredningen gynnas av detta beslut? 

Dessa frågor ska leda oss igenom detta avsnitt som handlar om hur utredningen motiverar 

inrättandet av särskilda hjälpklasser för psykiskt efterblivna barn. Poängen är inte att närmare 

beröra undervisnings praktikaliteter som utformning, lärare och kursplaner52. I centrum står 

istället de enligt utredningens tankegångar och motiv som låg till grund för den sortens 

inrättning snarare än dess omsättning i praktiken.  

                                                 

49 Grunewald, s. 93. 

 
50 SOU 1936:31, s. 12. 
51 SOU 1936:31, s. 12. 

52 Tidigare forskning som har ägnat sig åt praktikaliteter kring just hjälpklassernas utformning under berörd 

undersökningsperiod är bland annat: Axelsson, Thom, Rätt elev i rätt klass : skola, begåvning och styrning 1910-

1950 (Linköping, 2007), Söder, Mårten, Anstalter för utvecklingsstörda, (Stockholm, 1984) och Areschoug, 

Judith, Det sinnesslöa skolbarnet: undervisning, tvång och medborgarskap 1925-1954, (Linköping, 2000). 
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Med utgångspunkt från utredningarna, söker jag här att ta reda på hur och varför man ville 

särskilja barnen. För att kunna urskilja och fastställa hur utredningen konstruerade det 

efterblivna barnet räcker det således inte med att enbart konstatera vem barnet var utan också 

vad denna förståelse innebar. Om det onormala är problemet så är ingripande och åtgärder 

lösningen. Vad säger denna lösning om problemet som i det här fallet är de psykiskt 

efterblivna barnen? Jag menar att svaret på den frågan definierar det onormala lika mycket 

som beskrivningen av det onormala själva gör.  

I utredningens inledning skriver ecklesiastikdepartementet att den allmänna 

skolundervisningen skulle vara ordnad så att den motsvarade förutsättningarna hos det stora 

flertalet av sina lärjungar. De barn som inte tillhörde det stora flertalet och som ”i högre grad 

avvika från det normala, kan därför icke tillbörlig hänsyn tagas i den vanliga 

undervisningen”53. Även skolkommissionen, som nämns i källmaterialet, hade i viss mån 

uppmärksammat det mindre fördelaktiga effekter som blandklasserna kunde medföra och det 

skrevs bland annat att denna blandning mellan begåvade och obegåvade elever skulle ”verka 

hinderligt på undervisningen”54. 

Enligt utredningen orsakade de psykiskt efterblivna barnens närvaro i den vanliga 

skolklassen en rad bekymmer, inte minst för de vanliga barnen. Ett av utredningens 

huvudargument för inrättandet av hjälpklasserna var att: 

 

 Läraren, som har skyldigheter mot alla barnen i sin klass, offrar icke sällan, ofta utan nämnvärt resultat, 

mycken tid på att få med även de svagaste, och det är uppenbart, att undervisningen av de övriga barnen i 

klassen blir lidande härpå55 

 

I utredningen konstaterades det att om folkskolan skulle kunna fylla sin funktion för 

majoriteten av sina elever borde den ”befrias från skyldigheten” att behöva tillhandahålla 

hjälp för de barn som saknade förutsättningar att kunna följa med i undervisningen56. Det 

framgår tydligt i utredningens retorik att de efterblivna barnens närvaro uppfattades att vara 

till stor belastning, inte bara för sina skolkamrater utan också för läraren. 

                                                 

53 SOU 1936:31, s. 10. 

54 SOU 1936:31, s. 10. 

55 Ibid, s. 10. 
56 Ibid, s. 10. 
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Denna avsaknad av förutsättning hos de psykiskt efterblivna barnen beskrivs i utredningen att 

vara helt naturlig med tanke på deras tillstånd. Även om barnet gör uppriktiga försök till att 

följa med är denne dömd att misslyckas på grund av sitt varaktiga tillstånd. 

Hjälpundervisningen syftade till att erbjuda dessa barn en undervisning med uppgifter som 

skulle ”befria dem från mindervärdighetskänslor och håglöshet, som framkallats av tidigare 

misslyckande”57. Följden av dessa gång på gång misslyckanden i vanlig undervisning, menar 

utredningen resulterar i att barnet vänjer sig vid att se på skolarbetet som någonting som inte 

egentligen inte angår honom eller henne, och sköter följaktligen arbetet därefter58. 

 Filosofen Ian Hacking skriver om sociala kategorier att när de har blivit ett begrepp i 

vedertaget bruk inom en viss institution och även välkända för människor i omgivningen 

förändras också de sätt som de kategoriserade individerna upplever sig själva, så småningom 

kan detta resultera i att individerna själva börjar utveckla känslor och beteenden som till viss 

del beror på hur de kategoriserats.  Vidare menar Hacking att dessa individer, i det här fallet, 

de psykiskt efterblivna, snart kan bli varse om att de tillhör kategorin, om inte så blir det snart 

medvetna om det som en följd av det sätt som de blir bemötta på i samhället. Därför kommer 

de snart att uppfatta sig själva på det sätt som deras omgivning uppfattar dem, tack vare den 

kategori de tillhör59.  

Med utgångspunkt från Hackings resonemang menar jag att utredningens förutsägande 

inställning till hur barnen hanterade sitt skolarbete inte lämnade särskilt stort utrymme för 

barnet att faktiskt tro att det klarade av uppgifterna som hon eller han blev tilldelad. Jag har 

inte underlag för att diskutera huruvida denna uppfattning och övertygelse till de efterblivna 

barnets misslyckanden var något som kunde anas innanför klassrummets väggar. I 

utredningen förs åtminstone en övertygande retorik som betonar att barnens upprepade försök 

att klara undervisningen, sällan om inte aldrig, bär frukt. Om det tillhörde uppfattningen att 

psykiskt efterblivna barn inte klarade av den vanliga undervisningen menar jag att den, om 

den inte var det tidigare, till slut blir en sanning. Mera konkret uttryckt: om omgivningen inte 

förväntade sig något annat än misslyckanden, var skulle det efterblivna barnet finna ork, vilja 

och lust att ens försöka? 

                                                 

57 Ibid, s. 11. 
58 Ibid, s. 11. 
59 Ian Hacking, Social konstruktion av vad? (Harvard, 1999), sv. övers. (Stockholm, 2000), s. 141-42. 
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Det största problemet ansågs dock inte vara att resultatet av skolarbetet uteblev, värre var det 

just med barnets sårade självtillit och arbetsglädje, ännu värre var de konsekvenser som denna 

sårade självkänsla kunde bidraga till. Den redan ”klena prestationsförmågan” blev av den allt 

svagare självkänslan, ännu mindre och den gjorde sig inte bara påmind i skolarbete utan 

spillde över på andra områden, och det var framförallt på lång sikt som den kunde utgöra ett 

hot. Den klena prestationsförmågan kunde exempelvis påverka framtida arbete. Detta menar, 

utredningen, skulle därför kunna minska möjligheterna till en framtida försörjning60. 

 Det framgår tydligt i utredningen att barnens sårade självkänsla- och förtroende var något 

man såg allvarligt på och som inte bara drabbade barnet själva, vidare skriver utredningen: 

 

Att skoltiden för dessa barn skulle, vad beträffar vunna kunskaper, bli tämligen resultatlös, var 

påtagligt. Att utvecklingen av de krafter i deras natur, som kunde sätta dem i stånd att fylla en 

uppgift i samhället, likaså blev försummad, och att isoleringen och misslyckandena hos många av 

dem skulle alstra bitter modlöshet eller rent av asocialitet, insåg man alltmera klart61 

 

Precis som det jag nyss snuddade vid innebar de långvariga effekterna av återupprepade 

antalet ”misslyckanden” flera konsekvenser, dels för barnet i fråga men också på en högre, 

samhällelig nivå. Utöver det resonemang som utredningen förde angående den sårade 

självkänslan i samband med förmågan att i framtiden kunna sköta ett arbete och därigenom ha 

möjlighet att försörja sig själv fanns det ytterligare ett resonemang kring effekterna av den 

bristande självtilliten i samband med återupprepade misslyckanden. 

Dessa effekter illustreras delvis av utredningens konstaterande angående barnens 

framtida försörjning, men också när utredningen väljer att citera Lilius: ”lär man ingenting 

och blir man ingenting, om icke en missdådare”62. Jag menar att utredningen indirekt säger att 

barnens oförmåga att följa med i undervisningen har en negativ påverkan på barnens 

självförtroende och arbetsglädje, detta i sin tur leder till att barnet i framtiden möjligen inte 

kommer att kunna försörja sig själv och samtidigt löper hon eller han även en mycket stor risk 

att bli kriminell och asocial. 

                                                 

60 SOU 1936:31, s. 11. 

61 SOU 1936:31, s. 14. 

62 Ibid, s. 11. 
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Thom Axelsson skriver att skolans roll under 1900-talets första hälft fick en allt mer 

framträdande roll i samhället och år 1926 uttryckte generaldirektören för skolan att just skolan 

blivit samhällets första medhjälperska. De hette bland annat att skolans mål i allmänhet var att 

avstyra missanpassning och detta gällde framförallt i hjälpklasserna63. Jag menar att det i 

källmaterialet tydligt går att urskilja denna som Axelsson talar om, skolans allt mer befästa 

roll i det här avseendet. Det var inte bara skolans undervisning, olika elever och lärare som 

gynnades av denna separering och hjälpklassundervisning, på lång sikt skulle den även på 

andra områden få goda effekter ur ett större, samhälleligt perspektiv.  Inte minst på det 

ekonomiska planet. Visserligen, framhåller utredningen, så kostar hjälpundervisningen 

samhället mer än vad den vanlig undervisning gör men man argumenterar för att dessa pengar 

ändå borde ”betecknas som en god hushållning med allmänna medel64. I och med inrättandet 

av hjälpundervisning fanns det nämligen en ”grundad anledning att tro” att de allmännas 

bekostnader för så väl försörjningsoförmögna, som för skyddsuppfostran och fångvårdskola 

skulle komma att minska därom65. 

Som redan nämnts har den tidigare forskningen framhållit att skolan under 1900-talets 

första hälft hade en framträdande roll i avseendet att se till att de yngsta medborgarna en dag 

skulle växa upp bli rediga och fullgoda medborgande med allt vad det innebar.  Axelsson 

skriver att människor med goda anlag skulle få hjälp och de med dåliga anlag skulle hållas 

under uppsikt66. 1930-talets syn på skolundervisningen var inget undantag och i källmaterialet 

står det, angående de efterblivna barnen, att det var ”en viktig uppgift för skolan som 

samhällsorgan att i tid uppmärksamma och rätt placera dessa barn”67.  

Agneta Kanold menar, angående asylintagna efterblivna, att omhändertagande av 

efterblivna tjänade två syften, delvisa var det för att skydda samhället och/eller de som blev 

omhändertagna samt att omnämnda skulle få rätt omvårdnad och behandling för att de 

psykiskt efterblivna, som Agneta väljer att kalla ”normöverträdarna”, i sinom tid skulle 

                                                 

63 Thom Axelsson, Rätt elev i rätt klass: skola, begåvning och styrning 1910-1950  (Linköping, 2007), s. 73. 

64 SOU 1936:31, s. 13. 

65 Ibid, s. 13. 

66 Axelsson, s. 61. 

67 SOU 1936:31, s. 36. 
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”anpassa sig till samhällets regler”68. Jag och Kanold undersöker förvisso olika institutioner 

men jag skulle vilja argumentera för att det pågick ett mycket snarlikt resonemang även i talet 

om den särskilda skolundervisningen. Utredningen har ett mycket utpräglat tal angående 

skolans roll i de efterblivna barnens samhälleliga anpassning. Att placera de efterblivna barn 

rätt var något som utredningen beskriver önskvärt från en sådan tidig ålder som möjligt. 

Skolgången för ett barn som verkar vara efterblivet bör inte för den sakens skull skjutas upp, 

tvärtom motiverades ett beslut om skolgång ännu mer. Den ”lämpliga undervisningen” var 

nämligen ännu mer ”betydelsefull” med tanke på att barnet då befinner sig i det skedet då hon 

eller han är som mest mottaglig för inhämtning av kunskap men också för ”inövande av goda 

vanor och social anpassning”69.  

Till synes framgår det tydligt i källmaterialet att inrättandet av den särskilda 

undervisningen långt ifrån enbart motiverades av pedagogiska skäl, men utredningen hymlar 

inte heller om att den enbart skulle finnas där av just enbart pedagogiska skäl. Utredningen 

betonar och återkommer flera gånger till begreppet individuell. Det heter att ”individuellt 

pröva”, ” det individuella arbetssättet”70, ”individuella olikheter”71 och så vidare. Men jag menar 

att det här går att urskilja en spänning. Å ena sidan är begreppet ”individuell” en av 

grundvalarna för den särskilda undervisningen, de efterblivna barnen skulle efter deras behov 

få en avpassad undervisning. Men vad detta behov beträffar, alltså det skäl som ligger bakom 

inrättandet av hjälpklasserna, menar jag, ter sig långt ifrån individuellt. Utredningens sätt att 

förhålla sig till det efterblivna barnen menar jag är mer generaliserande än individualiserande. 

Det heter ju att nästan alla psykiskt efterblivna barn som inte får lämplig omvårdnad och 

handledning löper stor risk att hemfalla sig till ett omoraliskt leverne. Det heter att nästan alla 

psykiskt efterblivna barn är i kroppsligt sämre kondition. Det heter att alla psykiskt 

efterblivna barn gång på gång misslyckas med de uppgifter de företar sig och så vidare. 

Även Söder som är framförallt intresserad av anstaltsväsendet, har uppmärksammat den 

här spänningen och han skriver om den att det inte längre enbart var de efterblivnas 

möjligheter till en speciellt anpassad undervisning som nu stod i centrum, nu betonades också 

                                                 

68Agneta Kanold, Vårdens ordningar: tvångsvård av normöverträdare med bristande begåvning 

(Stockholm, 2004) s. 102. 

69 SOU 1936:31, s 41. 
70 SOU 1936:31, s 57. 

71 Ibid, s 102. 
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samhällsskyddet. Söder skriver om en riksdagsmotion som tas upp i riksdagen år 1937. I 

motionen är det en blandning av argument för ”samhällsskyddande” och individcentrerad 

natur. Samtidigt som det talas om anstaltstvång, diskuteras rättigheter till individuellt 

anpassad undervisning i en avpassad miljö. Söder skriver att man här kan urskilja en 

motsättning bland argumenten, där man å ena sidan talar om samhällsskydd och å andra sidan 

om de individriktade pedagogiska ambitionerna72. 

Jag ställer mig helt bakom detta resonemang. Jag menar nämligen att den i utredningen 

förda retoriken motsäger sig själv. För problemet, alltså barnen, är inte något som betraktas 

som individualiteter, de betraktas som en homogen grupp av individer som kallas för psykiskt 

efterblivna. De är alla märkta under samma benämning och tillskrivs alla ett sätt och beteende 

som tillhör just den här benämningen. Jag skulle vilja påstå att problemet var generellt och 

homogent men lösningen var individualiserad och bestämd. Individualiserad i den meningen 

att man skiljde mellan två grupper av individer, normala, vanliga barn och avvikande, 

psykiskt efterblivna barn. Inte individuell i den bemärkelsen att ett efterblivet barn var olikt 

ett annat efterblivet barn. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

72 Söder, s. 120-21. 
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Sammanfattande diskussion 

Med hänsyn till att det även fanns normala barn som inte lyckades uppnå önskvärda resultat i 

skolundervisningen visar undersökningen att gränsdragningen mellan normala och psykiskt 

efterblivna barn inte var helt oproblematisk alla gånger. Den mest grundläggande skillnaden 

var dock att de vanliga barnens ofullständiga resultat hänvisades till brister av mer tillfällig 

karaktär, exempelvis bristande flit eller fysisk ohälsa. Trots att fysisk ohälsa ofta var just 

något som även förknippades med den psykiska efterblivenheten ges denna orsak i de 

efterblivnas fall om misslyckande ingen legitim orsaksrätt. Istället hänvisar utredningen 

problemen enbart till de psykiska defekterna som ändå sågs vara bestående och opåverkbara, 

därav torde man kunna dra slutsatsen att alla andra eventuella bekymmer som omgärdade 

barnet bleknade i ljuset av denna defekt. Den psykiska efterblivenheten existerade inte enbart 

i just psyket utan beskrivs i utredningen att vara något som kunde ses i egendomliga 

utseenden. Om detta beskriver utredningen att vanliga barn med märkliga utseenden kunde 

misstagas för att vara efterblivna, därav menar jag att egendomligheter i det yttre var något 

som egentligen tillhörde och kännetecknade de efterblivna barnen. Som tidigare nämnt hade 

de efterblivna i regel sämre hälsa än de normala barnen. Undersökningen visar alltså att 

utredningen såg efterblivenheten existera inte bara i huvudet utan också i utseende och barnets 

hela kropp. 

Vidare ställer sig utredningen sig mycket kritisk till de som skulle rå om denna lilla 

kropp, uppfattningarna om att föräldrars oförmåga att handleda och uppfostra sina efterblivna 

barn ansågs var ett stort och alarmerande bekymmer. Missnöjet angående den särskilda 

undervisningen från föräldrarnas sida motiverades av att deras barn nu skulle bli stämplade 

som idioter och därmed också bli föremål för drift och hån. Ecklesiastikdepartementet menade 

att denna argumentation bottnade i okunskap och missriktad föräldraambition. Föräldrarna 

hade ingen insikt om vad som egentligen var bra för ett efterblivet barn. Det fanns ingen 

ambition att från ecklesiastikdepartementets sida att informera föräldrarna om hur de 

lämpligen kunde fostra sina egna barn, detta var något som den särskilda undervisningen 

skulle kontrollera och svara för. Denna angelägenhet om makt och kontroll över barnen 

motiveras av utredningens övertygelse om att psykiskt efterblivna barn utan lämplig 

omvårdnad och handledning inte sällan blir asociala och på sikt hamnar bland klientelet av 

kriminella och förbrytare.  
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Det var delvis mot denna bakgrund den särskilda undervisningen skulle upprättas. 

Utredningen belyser att den särskilda undervisningen medförde flera fördelar. Till att börja 

med skulle belastningen som de efterblivna var, lyftas från den vanliga undervisningen. Man 

hade nämligen märkt att de efterblivna barnen krävde så pass mycket uppmärksamhet och 

hjälp att läraren i fråga försummade sina andra, normala elever. Vidare menar utredningen att 

differentieringen skulle vara ännu mer förmånlig för de efterblivna barnen själva som nu 

skulle slippa att dagligen behöva påminnas om sin uselhet genom de ständiga misslyckande 

de möter i sina ofruktbara försök att följa med i den vanliga undervisningen och skolarbetet. 

Det var inte enbart för barnets egen skull som ecklesiastikdepartementet värnade så angeläget 

om de efterblivnas välmående och självtillit. Där denna tillit brister kunde det nämligen få 

allvarliga konsekvenser. Sårad självkänsla hos efterblivna barn kunde innebära en allvarsam 

fara för samhället. Utredningen menar nämligen att ett efterblivet barn med låg självkänsla 

och sårad arbetsglädje i framtiden kunde resultera i att barnet inte lyckades med arbete eller 

försörja sig själv. Därmed löper hon eller han en mycket stor risk hänge sig till ett omoraliskt 

leverne: bli kriminell och asocial. 

 

Resultat 

Syftet med denna uppsats har varit att med utgångspunkt från statens offentliga utredning 

om särskild undervisning att undersöka hur gränsen mellan psykiskt normal och psykisk 

efterblivenhet upprättades och därigenom kunna urskilja hur det psykiskt efterblivna barnet 

konstruerades på 1930-talet.  

Den största skillnaden mellan psykisk efterblivenhet och normal obegåvning var att 

den förstnämnda saknade förutsättningar till att någonsin kunna bli och utvecklas normalt. 

Normal obegåvning var ofta rotad i kortlivade och påverkbara brister. Undersökningen har 

visat att utredningen beskriver psykisk efterblivenhet att var ett tillstånd djupt rotat, 

bestående och oföränderligt i det drabbade barnet. Inrättandet av den särskilda 

undervisningen ämnade delvis till att avlägsna den belastning och börda som de efterblivna 

var för normala barn och läraren i vanliga skolklasser. Detta visar att utredningen i det här 

avseendet delvis upprättar gränsen mellan normalitet och psykisk efterblivenhet med 

utgångspunkt från vad barnet i framtiden kunde vänta sig av sitt tillstånd och hur detta 

tillstånd påverkade sin omgivning. Undersökningen har visat att gränsdragningen vilade 

mellan ett tillfälligt och ett permanent tillstånd, mellan hopp och hopplöshet. Utredningen 
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framhåller att den psykiska defekten var den grundläggande beståndsdelen i psykisk 

efterblivenhet, men när utredningen vidare talar om ett mindre fördelaktigt utseende som 

kännetecknar efterblivenhet och att denna kategori av barn också var av sämre kroppsligt 

material upphör gränsdragningen inte vid hjärnans funktioner. Efterblivenheten 

konstrueras därmed att vara ett tillstånd som omspänner hjärnor, ansikten och hela 

kroppen. 

Att uppfostra och omvårda dessa kroppar på rätt sätt framgår i utredningen att vara 

mycket angeläget. När utredningen beskriver att föräldrar inte förstod, kunde eller ens hade 

kunskap om sitt efterblivna barn förstärks gränsen mellan efterblivenhet och normalitet 

ytterligare. Det efterblivna barnet förefaller inte bara att vara avvikande utan också som en 

svårlöst och farliga gåta vars svar inte gick att lösa med enbart föräldrars vanliga kärlek 

och omtanke. Det mycket svala intresset för att lära föräldrarna om den lämpliga fostran 

visar delvis att utredningen hade en bristande tillit till föräldrars roll som uppfostrare, men 

också att det fanns ett kontrollbehov hos ecklesiastikdepartementet hade, de ville själva se 

till att göra det som ansågs bästa för barnen. Denna kontroll visar att den farliga gåtan går 

att lösa med speciellt utbildade lärare och differentiering genom särskild undervisning. Det 

efterblivna barnet framstår att vara så pass komplicerat och svårhanterligt att inte ens 

barnets egna föräldrar förstår hur de ska handskas med honom eller henne. Utredningen 

menar alltså indirekt att de efterblivna barnet inte kan må bra eller förstås i ett normalt 

sammanhang utan kräver en miljö avpassad för deras svårigheter och som övervakas av 

någon som förstår sig på och kan hantera barnets avvikelse. Kategorin av efterblivna barn 

bildar alltså en homogen sammansättning av individer som endast kan förstås av någon 

som kan handskas med det onormala. 

Inrättandet av den särskilda undervisningen ämnade att lyfta bort den ständiga ångest 

som utredningen beskriver att de efterblivna barnen alltid kände av sina misslyckanden i 

den vanliga klassen. Vidare har undersökningen visat att denna oförmåga att aldrig klara av 

sina företagna uppgifter var något som inte kunde skyllas på barnet, det var nämligen 

ingenting annat än den psykiska efterblivenheten som stod för dessa ständiga 

misslyckanden. Hur mycket de efterblivna barnen än kämpade skulle de tappra försöken 

aldrig vinna över den så djupt rotade efterblivenheten, den frustrationen som barnet kände 

härom kunde få farliga effekter på självkänslan och arbetsförmågan.  På längre sikt var 

dessa effekter till och med samhällsfarliga: inget arbete, inga pengar och med en 

överhängande risk att hänge sig till ett kriminellt och omoraliskt leverne. Nu tydliggörs och 
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motiveras det ihärdiga sökandet efter kontroll om dessa barn. Psykisk efterblivenhet kan 

nämligen här också förstås att vara en vidöppen port till kriminalitet och osedlig livsföring. 

De var inte längre bara ledsna och frustrerade flickor och pojkar med huvudet hängandes 

över skolbänken utan också potentiella förbrytare och brottslingar. När utredningen 

framhåller att de endast genom tillsyn och uppfostran under professionell övervakning 

kunde undvika att kliva igenom denna olycksbådande portal tillskrivs efterblivenheten 

också rollen som samhällsfarlig. 

Den efterblivna flickan eller pojken i utredningen är något mer än bara oförmögen att 

följa med i undervisningen. Det är ett kroppsligt försämrat barn med ett, inte sällan, 

konstigt utseende som sitter där bland sina vanliga skolkamrater och våndas över sina 

misslyckanden. Hon eller han är också en potentiell samhällsfara som av personer med rätt 

kunskap och kännedom om det onormala, kan förhindra att hon eller han i framtiden 

kommer att skada de normala och moraliska som fanns därute i landet. 
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