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Abstract 

Mass Education and Social Control  

Normative Function of Elementary Schools in the Åland Islands 1917-1947 

The main purpose of this study is to identify the role of mass education in the shaping of 

national identity in Finland during the first half of the 20:th century. In addition to teaching 

students theoretical knowledge, education prepares them to follow certain moral values and to 

behave within the boundaries given by the surrounding society. The school is therefore an 

integrated part of society and has an important political function. The study is based on letters 

written by the Board of Education and attitudes regarding discipline, moral and teacher image 

are of importance.  

Since forming productive citizens is the goal of the moral regulation in school, questions 

are raised regarding the traits students were supposed to develop. The Board of Education 

regards work ethic, patriotism, piety, sobriety, lawfulness and a general respect towards 

authorities as important attributes.  

The study also attempts to describe attitudes towards suitable disciplinary measures. 

Corporal punishment is prohibited in 1914, and rejected by the Board of Education at several 

times. Instead of resorting to violence, the schools should influence students towards 

obedience and teach them to appreciate virtues such as sobriety and work. The teacher plays a 

crucial role in appealing to the students' conscience. 

The last aspect is the attitude towards teachers and their part in moral regulation. The 

teacher acts as an interface between citizen and state, as moral regulator. The teacher is 

supposed to perform excessive unpaid work and to live in accordance with official morality. 

Personal attributes are considered an important aspect of the teachers’ ability to do their work.  

Keywords: discipline, moral, school, mass education, normalisation, patriotism, teacher image 
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Inledning 

Undersökningen granskar hur folkskolan fostrade samhällsmedborgare i Finland under 

1900-talets första hälft. Eftersträvansvärda egenskaper hos eleverna, vilka förväntades bidra 

till samhället är intressanta. Även synsätt på hur disciplinen borde tillämpas i skolan kommer 

att analyseras. Läraren betraktas som medlare mellan medborgare och stat och med 

Skolstyrelsens brev som utgångspunkt kommer de förväntningar yrket förknippades med 

behandlas. Det övergripande syftet är att skapa en bild av hur folkskolan användes för att 

skapa ett nationellt medvetande och främja statlig disciplinering. 

Bakgrund 

Ett kejserligt brev utfärdat 1819 efterlyste ökad folkbildning i Finland, med hänvisning till 

de rättsliga fallens ökade antal.”Folkets sedlighet och Laglydnad” skulle upprättas av den 

allmänna utbildningen i syftet att bevara samhällsordningen.
1
 Cavonius menar att bildandet av 

folkupplysningskommittén 1851 kan ses som en reaktion mot 1840-talets sociala oroligheter i 

Europa. Allmänt tillgänglig utbildning skulle minska risken för upplopp genom att garantera 

människors religiösa bildning.
2
 Hansén har studerat den finlandssvenska språkundervisningen 

hos folkskolan och menar att betoningen av högspråket skapade motsättningar till den 

dialektala, muntliga allmogekulturen. Författaren ser detta som ett uttryck för att skolväsendet 

grundats på statligt, snarare än folkligt initiativ.
3
 Dessa författare ger stöd för att folkskolan 

kan betraktas som ett led i statliga disciplineringssträvanden, åtminstone under den tidigare 

verksamheten.  

 Disciplinens betydelse löper kontinuerligt som en röd tråd genom källmaterialet. Ännu 

1943, efter fortsättningskrigets slut, betraktades en förlängd folkskoleutbildning som ett sätt 

att bekämpa den ökade brottsligheten och samtidigt som ”fäderneslandets försvar kräver av ett 

litet folk en fysiskt och sedligt sund ungdom.”
4
 Folkutbildningen kopplas alltså till den 

nationella säkerheten, eftersom skolan kan förmedla av staten önskvärda idéer, ett samband 

denna uppsats strävar efter att undersöka vidare. 

Beredningen av folkskolordningen 1866 utfördes i stora stycken av prästen Uno Cygnaeus 

(1810−1888) vars disciplineringstankar skulle få ett stort inflytande på den finländska skolan. 

Cygnaeus förespråkade folklig bildning som ett sätt att förebygga ”osedligheter, laster och 

                                                 
1
 Cavonius 1966, s. 22.  

2
 Cavonius 1966, s. 34. 

3
 Hansén 1988, s. 7. 

4
 Ålands Landskapsarkiv, Folkskoleinspektören, Ea 2 Inkomna brev och cirkulär 1922-1945, Skolstyrelsen 2/9 

1943. 
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brott” och ge alla medborgare möjlighet att utveckla de anlag Gud gett dem.
5
 Intressant är att 

kvinnlig utbildning betraktas som viktigare än manlig eftersom kvinnor, i egenskap av 

mödrar, är barns första lärare. Cygnaeus skissade också ett förslag till 

folkskollärarseminarium, vilket präglades av minutiösa ordningsregler, ett strängt schema, 

gudsfruktan samt oerhört långa och krävande arbetsdagar.
6
  

Till skillnad från Cygnaeus, som önskade att skolan skulle förmedla praktiska lärdomar 

och utveckla elevernas sinnelag, menade Johann V. Snellman (1806−1881) att dess viktigaste 

uppdrag var att väcka intresse för akademiskt lärande. Paksuniemi beskriver den sistnämndes 

syn på skoldisciplin på följande sätt: ”According to Snellman, the path from nature to culture, 

from necessity to freedom, and from senselessness to sense was accompanied by discipline”.
7
 

Disciplinen verkar således ha varit central redan i debatten som föranledde folkskolans 

grundande. De tankegångar som genomsyrade den tidiga finländska folkskolan var lutherskt 

hegelianska varför skolan förväntades forma gudsfruktiga och produktiva 

samhällsmedborgare.
8
 

 

Paksuniemi menar att självständigheten 1917 skapade grogrund för läropliktslagen 1921.  

Skolan betraktade som en viktig plattform för skapandet av ett nationellt medvetande och 

behovet av disciplin beskrevs i nationalistiska termer. Staten övertog ansvaret för barns 

utbildning, vilket Paksuniemi ser som förenligt med maktutövning i det moderna samhället. 

Läropliktslagens betydelse bör dock inte överskattas eftersom de flesta barn i städerna redan 

gick i skola, emedan utbyggandet av skolor på landsbygden inte var helt genomfört förrän 

efter andra världskriget. 

Fysisk bestraffning förbjöds 1914 och ställde tillsammans med läroplikten lärare inför nya 

disciplinära problem. De framstod som tandlösa gentemot elever de varken kunde hota med 

våld eller stänga av från skolan för längre perioder. Reformerna sammanföll dessutom med 

sociala oroligheter i samband med inbördeskriget 1917−1918. Folkskoletankens universalitet 

blev ett viktigt argument för skolans funktion, då den förväntades överbygga den splittring 

som kriget skapat.
9
 

Krigsåren 1939−1945 minskade inflytandet från andra länder, varför det finländska 

skolsystemet stagnerade. Social fostran och disciplin blev nu skolans huvudsyften och genom 

                                                 
5
 Cavonius 1966 s. 38.  

6
 Cavonius 1966, s. 38−41. 

7
 Paksuniemi, 2013, s. 28. 

8
 Paksuniemi, 2013, s. 28−29 

9
 Paksuniemi, 2013, s. 28−35. 



5 

frivilligaktiviteter för försvaret sammansmälte skoltid och fritid medan lärare förväntades ta 

allt mer ansvar för moralisk fostran utanför skolan.
10

  

Någon mer ingående redogörelse för Finlands moderna historia är inte nödvändig för att 

förstå undersökningen. Det är tillräckligt att konstatera att den studerade perioden präglas av 

social och politisk oro, något som också kommer framgå i undersökningsresultatet. 

Syfte och frågeställning 

Med 1900-talets åländska folkskola som utgångspunkt försöker uppsatsen klargöra i vilken 

utsträckning skolväsendet kan betraktas som en disciplinerande instans. Richardsson menar 

att skolväsendet bör studeras i relation till det omgivande samhället, vilket det både formar 

och formas av. Vid sidan av kunskapsinlärningen förmedlar skolan också specifika attityder 

och värderingar, varför folkskolan skulle kunna fungera som en politisk plattform.
11

 Eftersom 

skolan inte betraktas som en isolerad enhet kommer resultatet också säga något om 

tankeströmningarna i det omgivande samhället, vilket ger undersökningen vetenskaplig 

relevans.  

Målsättningen med denna undersökning är att teckna en bild av hur man föreställt sig 

folkskolans disciplinering. Uppsatsen tar inte ställning till huruvida dessa tankar 

förverkligades utan behandlar uteslutande normer, som de framträder ur källmaterialet. 

Undersökningen utgår från att skolans uppgift inte bara är undervisning, utan skapandet av en 

särskild, av samhället önskvärd, etik. Med detta i åtanke kommer följande frågor att ställas till 

källorna: 

- Hur förväntar sig Skolstyrelsen resultatet av skolans moraliska reglering? 

Vilka karaktärsdrag bör eleverna utveckla?  

- Vilka önskvärda metoder för att upprätthålla disciplinen framkommer i 

källorna? Hur kommer disciplineringen till uttryck, enligt Skolstyrelsens 

ideal? 

- Vilka förväntningar finns på lärarna? Om skolan är en arena för 

disciplinering arbetar lärarna i gränssnittet mellan stat och medborgare, 

vilket rimligtvis begränsar det personliga handlingsutrymmet. Hur beskrivs 

lärarens funktion i lokalsamhället? Går läraryrket att betrakta som ett kall? 

                                                 
10

 Paksuniemi, 2013, s. 35−39. 
11

 Richardsson 2004, s.11−15. 
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Källmaterial och metod 

Källmaterialet består av folkskoleinspektören på Ålands handlingar och är hämtade från 

Ålands landskapsarkiv. I syfte att skapa en bild av hur statliga ambitioner bakom 

undervisningen såg ut kommer delar av folkskoleinspektörens inkomna brev att läsas och 

analyseras. Speciellt intressanta är breven med Skolstyrelsen som avsändare, som via 

folkskolinspektören förmedlade statliga krav till de lokala skolorna. Breven formulerar ofta 

någon slags problem rörande t ex disciplinen eller lärarnas yrkesutövning och uppmanar 

folkskoleinspektören att granska dem närmare. Breven innefattar också viktiga moraliska 

frågor som bör understrykas i undervisningen, vilket bidrar till en uppfattning om 

Skolstyrelsens syn på moralisk fostran. 

Källmaterialet har lästs med uttalanden som rör attityder till skoldisciplin i fokus. Dessa 

har plockats ut och analyserats i syfte att skapa en övergripande bild av skolstyrelsens syn på 

moralisk fostran, riktiga disciplineringsmetoder och lärarrollen. Undersökningen är tematiskt 

uppbyggd, men källmaterialet har relaterats till den samhälleliga kontexten. Ambitionen är att 

skildra statliga krav på skolan, inte skolvardagen, varför eventuell diskrepans dem emellan 

inte är ett källkritiskt problem. Till folkskoleinspektörens arbetsuppgifter hörde upprättandet 

av arkiv, varför materialet bör vara både välbevarat och tillförlitligt. 

Avgränsningar 

Undersökningen tar enbart hänsyn till de normativa inslagen i källmaterialet, utan att försöka 

skildra skolvardagen. Således kommer dokument med upplysningar om lärarlöner, ritningar 

av skolbyggnader, matransoner och budgeter inte att läsas. Skolans sociala verklighet vore väl 

värd att studera och i synnerhet intressant hade det varit att granska vilka begränsningar 

krigsåren medförde. Detta faller dock utanför frågeställningen och skulle kräva annorlunda 

metoder än den som använts. Föreställningar om skolans målsättningar och roll i samhället är 

föremål för undersökningen snarare än elevers faktiska lärande eller undervisningens 

uppbyggnad. Således kommer heller inte läroplaner läsas, då de innehåller ämnesspecifika 

inlärningsmål, utan att uttala sig om den moraliska regleringen. Källmaterialet kommer att 

läsas med fokus på attityder och värderingar, utan att ta ställning till hur det egentliga 

händelseförloppet såg ut. 

Undersökningen tar avstamp vid åren kring självständigheten 1917 och inbördeskriget 

1917−1918. Källmaterialet kommer att läsas fram till efterkrigstiden på 1940-talet. Den 

undersökta perioden bör vara tillräckligt omfattande för att visa på hur skoldisciplinen 

användes i skapandet av ett nationellt medvetande. 1900-talets senare del banar väg för 
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grundskolereformen och präglas av förändring inom skolväsendet, varför efterkrigstiden 

framstår som en lämplig brytpunkt. 

Tidigare forskning 

Gösta Cavonius har skrivit jubileumsskriften Finlands folkskola 100 år 1866−1966 på 

uppdrag av Finlands svenska folkskollärarförbund och Svenska folkskolans vänner. Boken 

ger en översiktlig skildring av utbyggandet av den finländska folkskolan, samt inrättandet av 

folkskoleinspektörer och folkskollärarseminarier. Författaren skriver också om de 

tankeströmningar och förväntningar som föranledde folkskolans grundande, varför boken 

utgör ett större sammanhang undersökningen kan relateras till. Emellanåt framstår Cavonius 

som en aning sentimental och partisk, men är användbar som skildrare av det finländska 

skolväsendets folkfostrande syften.  

Historical Background of School System and Teacher Image in Finland är skriven av 

Merja Paksuniemi som har studerat ett kvinnligt folkskollärarseminarium i landets norra 

delar. Författaren intresserar sig särskilt för lärarrollen och hur undervisningen förberedde 

studenterna för yrkets krav. Den studerade perioden sträcker sig från 1920-talets början till 

1945 och anknyter tidsmässigt till undersökningen, varför boken väl kan utgöra referensram. 

Paksuniemi förhåller sig hela tiden till det allmänna politiska läget och visar på ett tydligt sätt 

folkskolans funktion i formandet av samhällsmedborgare och uppbyggandet av nationen. 

Författaren intresserar sig i emellertid huvudsakligen för lärarrollen, emedan denna bara är en 

av frågeställningarna för min undersökning. Dessutom har Paksuniemi arbetat med 

finskspråkigt material från landets norra delar. Denna undersökning skiljer sig alltså från 

Paksuniemis både i fråga om frågeställningar och källmaterial och har således vetenskapligt 

nyhetsvärde. 

Discipline, moral regulation and schooling : a social history är en antologi som behandlar 

massutbildningens roll i moralisk fostran, sammanställd av Kate Rousmaniere, Kari Delhi och 

Ning de Coninck-Smith. Boken behandlar skolsystem från olika delar av världen under 1800- 

och 1900-talen och fokuserar på hur skolan påverkar elever, lärare och föräldrar normativt. 

För att beskriva skolans funktion som skapare av värderingar använder sig författarna av 

termen moral regulation, vilken jag valt att översätta till moralisk fostran. Begreppet syftar på 

den inlärning av beteenden och värderingar elever bör tillägna sig i skolan. Skolgångens 

moraliska syften beskrivs som att skapa självreglerande individer, vilka självmant 

underordnar sig auktoriteter. Författarna beskriver också utrymmet för motstånd till 

disciplineringen, något denna uppsats på grund av tidsskäl inte kommer att behandla.  
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Michel Foucault skriver i Discipline and Punish om disciplinering och straff i det moderna 

samhället. Författaren menar att det moderna straffet strävar efter att skapa självreglerande 

individer som värdesätter att följa lagar och normer. Kroppsstraffen har övergetts, istället 

uppfostras brottslingar, skolelever och mentalpatienter med hjälp av stränga scheman, 

övervakning och arbete. Målsättningen med straffet är alltså att på djupet förändra individer, 

snarare än att utkräva hämnd för begångna brott. Det moderna samhället bör skapa 

medborgare som följer lagar och normer som om de vore en del av det egna samvetet, snarare 

än enbart avskräcks av sträng fysisk bestraffning. Verket är mycket användbart i besvarandet 

av frågeställningarna och undersökningsresultatet kommer därför genomgående relateras till 

Foucaults maktförståelse. 
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Folkskolan – En arena för statlig disciplin? 

Folkskolans etiska målsättningar 

Enligt Rousmaniere, Delhi och de Coninck-Smith har den allmänna utbildningen stor 

betydelse för såväl statsformering som kapitalismens etablering. Skolan förmedlar idéer om 

vad som är rätt och fel, respektive normalt och onormalt och reglerar således människors 

moraliska uppfattningar. Folkskolan lär alltså individer att uppfatta sig själva som delaktiga i 

samhället, både som inordnade en hierarki och som fria politiska subjekt.
12

 Denna inledande 

del av undersökningen beskriver de karaktärsdrag folkskolan försökte implementera hos 

eleverna. Vikten av etisk uppfostran i folkskoleverksamheten illustreras av följande 

anvisningar för utfärdandet av avgångsbetyg från 1944. 

Emedan avgångsbetyget från folkskola därjämte tjänar som bevis på, vederbörande med 

avseende å sitt uppförande är lämpad för livet i ett ordnat samhälle, får avgångsbetyget icke 

utfärdas åt en person, vilkens uppförande ger skäl till allvarsamt klander.
13

 

Folkskolan utexaminerar samhällsmedborgare och tilldelas således en civilisatorisk 

uppgift. Utan vidare hänsyn till huruvida de implementerades, hur såg de idealegenskaper 

eleverna förväntades uppvisa efter genomförd skolgång ut? 

 

Arbetsmoral hör till de viktigaste normer som framträder ur källmaterialet. Följaktligen 

argumenterar Skolstyrelsen under 1940-talet för fortsättningsutbildning som viktig 

förberedelse inför arbetslivet. I synnerhet i krigstid ses förlängd utbildning och vänjande vid 

arbete som det bästa skyddet mot kriminalitet. Att arbetet ges en tydligt fostrande innebörd 

märks i kritiken av t ex tillfälliga springbudsarbeten då de snarast anses uppmuntra till lättja. 

Vidare utmålas arbetets oregelbundenhet och låga krav på koncentration som en svaghet. Den 

ekonomiska friheten framställs också som problematisk eftersom den kan inspirera till 

slösaktighet. Eftersträvansvärt är vad Skolstyrelsen kallar ”allvarligt arbete”, lämpliga 

arbetsuppgifter som är regelbundet återkommande och kräver ansvarstagande.
14

 Arbetet 

värdesätts av Skolstyrelsen, men omgärdas samtidigt av detaljerade förväntningar och 

restriktioner. Idealtillståndet beskrivs som individer som arbetar med glädje, är 

                                                 
12 Rousmaniere, Delhli, de Coninck-Smith 1997, s. 2−6. 
13 ÅLa,  Folkskoleinspektören, Ea 2, Inkomna brev och  cirkulär 1922-1945, Ss 19/2 1944.  
14

 ÅLa, Folkskoleinspektören Ea 2, Inkomna brev och cirkulär 1922-1945, Ss 2/9 1943. 
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ansvarstagande och stärker nationen. Också Foucault framhäver betydelsen av att vänja 

brottslingar vid arbete för att minska risken för återfall, då lättja ansågs vara grundorsaken till 

ett antal brott. Fängelsevistelsen förväntades att, genom obligatoriskt, schemalagt arbete och 

sträng övervakning, väcka den mest motsträviges arbetslust och återinföra denne som 

produktiv medlem av samhället.
15

 

 

Vidare legitimeras skolungdomars arbete under krigen ideologiskt och konstateras ha 

effekten att ”den enskildes pliktkänsla gentemot samhället” stärks.
16

 Värderingen av 

ungdomars arbete märks i den högtidsdag Skolstyrelsen anordnar hösten 1941 för att lyfta 

fram arbetsinsatserna under sommaren och uppmuntra till fortsatta ansträngningar.
17

 

Ungdomars arbete är en nödvändig följd av krigssituationen, men betraktas också som 

betydelsefull ur uppfostringssynpunkt. Paksuniemi menar att skolväsendet lär elever att 

värdesätta nationens utveckling i lika hög grad som sina personliga framsteg. Individers 

framgångar blir på så sätt ett uttryck för nationens storhet. Den arbetsmoral man i skolan 

försöker skapa kommer alltså samhället till gagn och eleverna blir ansvarstagande 

medlemmar av nationen. Då det finländska skolsystemet bygger på såväl hegeliansk som 

luthersk moral är flit och produktivitet centrala dygder, liksom gudsfruktan och ödmjukhet.
18

 

Den betydelse Skolstyrelsen tillskriver arbetsvilja går alltså väl att förankra i Paksuniemis 

slutsatser om att folkskolan bör uppfostra arbetsamma och lydiga medborgare. 

 

Fromhet är ytterligare en egenskap som får en framträdande plats i källmaterialet. 

Religionsundervisningen bör vara helt konfessionell och kristendomen ställs i fokus, enligt de 

ämnesspecifika lektionsplaneringarna. Läroprogrammen för fortsättningsundervisning, som är 

skrivna åren innan självständigheten, omnämner enbart kristen religionsundervisning. Ett 

enda undantag finns, då man i religionshistorian ska läsa om ”Religionens utveckling från och 

med de lägst stående hedniska t.o.m. den kristna”.
19

 I den mån andra religioner alls omnämns 

bör alltså kristendomen fungera som måttstock. Eftersom undervisningen framstår som 

konfessionell är det rimligt att anta att Skolstyrelsen siktar på någon sorts religiös 

indoktrinering. Detta styrks av att Paksuniemi ser en kristen övertygelse som ett krav för 

inträde på folkskollärarseminariet, då en djupt troende lärare ansågs kunna väcka religiositet 

hos eleverna.
20

 

                                                 
15

 Foucault, 1995, s. 121−122. 
16

 ÅLa, Folkskoleinspektören, Ea 2, Inkomna brev och cirkulär 1922-1945, Ss 31/10 1941. 
17

 ÅLa,Folkskoleinspektören, Ea 2, Inkomna brev och cirkulär 1922-1945, Ss 31/10 1941. 
18

 Paksuniemi 2013, s. 29. 
19

ÅLa,Folkskoleinspektören, Ea 1, Inkomna brev från Ss 1917-1946, Läroprogram fortsättningskurserna vid 

Flaka folkskola läsåret 1907-08. 
20

 Paksuniemi, 2013, s. 56. 
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 Den kristnes förhållningssätt till lag och auktoriteter står i fokus, samt frågor om synd, 

skam och viktiga dygder. Religionsämnet verkar snarast användas för att främja moralisk 

reglering, vilket torde ge undervisningen tydligt uppfostrande dimensioner. Religionsämnets 

betydelse märks i den skrivelse Skolstyrelsen författat 1930, där ökat antal religionstimmar 

efterlyses med hänsyn till ”den grundläggande betydelse religionsundervisningen har för 

ungdomens uppfostran till gudsfruktan och ett kraftligt sedligt liv”.
21

 Också Paksuniemi ser 

kristendomens roll i folkskoleundervisningen som central och menar att eleverna skulle 

fostras till att känna gudsfruktan, ödmjukhet och tacksamhet. Samhörigheten med Gud 

beskrevs som beroende av att eleverna uppträdde fromt, flitigt och kärleksfullt, samt ödmjukt 

lydde lärare och föräldrar och arbetade helhjärtat.
22

 

 

Nykterhet och fysisk fostran verkar vara en del av målsättningarna för skolans moraliska 

reglering. Skolstyrelsen beklagar sig under 1920-talet över att gymnastikundervisningen är 

försummad och understryker betydelsen av fysiska aspekter av elevers uppfostran.
23

 Något 

tiotal år senare, strax efter fredsslutet, beskriver Skolstyrelsen gymnastikundervisningens mål 

som ”förverkligandet av en nykter och frisk livsföring”.
24

 Skolstyrelsen tillskriver alltså 

gymnastikundervisningen en viktig funktion i formandet av medborgare. Kroppens roll i den 

moraliska fostran märks vidare i en skrivelse författad under 1940-talets slut som påpekar 

bristfälligheter i gymnastikundervisningen. Skolämnet verkar förknippas med disciplin, då 

lärarna anklagas för att riskera ordningen genom att lämna eleverna oövervakade på 

idrottsplanerna.
25

 Foucault skriver om den fogliga kroppen, som utsätts för ständig 

disciplinering och effektivisering. Med det militära som förebild ska fysisk fostran öka 

individers verkningsgrad, samtidigt som de ständigt övervakas. Kroppens disciplinering 

innebär att själva rörelsemönstret, snarare än slutresultatet, ständigt granskas, varför ingen 

rörelse saknar innebörd och användandet av kroppen på sikt optimeras.
26

 Den betydelse 

Skolstyrelsen tillskriver gymnastiken kan alltså väl förenas med Foucaults påståenden om att 

kroppen är en viktig måltavla för det moderna samhällets disciplinering med den 

självreglerande själen som slutmål.  

 

Uppfattningen om att fysisk hälsa hos eleverna hör till ett av skolans syften märks i 

skrivelser om skolhälsovård och elevbespisning. Dessa ansträngningar anses öka såväl 

                                                 
21

ÅLa, Folkskoleinspektören, Ea 2, Inkomna brev och cirkulär 1922-1945, Ss 2/12 1930.  
22

 Paksuniemi 2013, s. 31. 
23

 ÅLa, Folkskoleinspektören Ea 2 Inkomna brev och cirkulär 1945-1947, Ss23/4 1924. 
24

 ÅLa, Folkskoleinspektören, Ea 2,Inkomna brev och cirkulär 1945-1947 Ss n:o 935, 9/8.1945. 
25

 ÅLa, Folkskoleinspektören, Ea 2, Inkomna brev och cirkulär 1922-1945, Ss 28/3 1947. 
26

 Foucault 1995, s. 35−38. 



12 

elevernas skolprestationer som deras framtidsutsikter. Skolstyrelsens syn på hälsa och fysisk 

duglighet som en del av förväntningarna på elever märks i följande utdrag. 

Den växande ungdomen är vårt framtidshopp.../.... Av otillräcklig näring och sjukdom 

försvagade barn förmå ej helt följa med i skolarbetet, eller detta vållar dem i alla fall en 

kroppslig och själslig överansträngning, som kan sträcka sina skadliga verkningar genom hela 

deras liv såsom vuxna. Istället för att samhället med tiden skulle hava gagn av dem, kunna de i 

vidriga fall bliva en börda för det allmänna. Då så är fallet, tvinga oss icke blott tillfällig 

omtanke om undervisningen och vanlig mänsklig medkänsla, utan även samhällsekonomiska 

och nationella synpunkter att draga allvarlig omsorg därom att de blivande medborgarnas 

kroppsliga och andliga tillväxt bevaras och stärkes under deras uppväxt- och skolår.
27

 

Skolstyrelsen argumenterar här för fysisk fostran och social omsorg i nationalekonomiska 

termer. Det övergripande syftet bakom stärkandet av enskilda elevers fysik verkar vara att ge 

dem förutsättningar att bidra till samhället. Hälsovård och skolmat betraktas som en 

investering med förväntad utdelning i framtiden. Alternativet framställs som otänkbart – 

undernärda, utarbetade elever som ”i vidriga fall bliva en börda för det allmänna.
28

 En god 

fysik bör alltså förstås som ett av de karaktärsdrag Skolstyrelsen önskar se hos framtidens 

medborgare, vilka bör återgällda den omsorg de fått av samhället.  

 

Skolstyrelsen skriver om nykterhet i moraliska ordalag och verkar se det som skolans 

uppgift att påverka eleverna i en sådan riktning. Nykterhetsundervisning är ett självklart 

inslag i läroplanerna för fortsättningsundervisningen.
29

 Under 1920-talets senare del efterlyser 

Skolstyrelsen ”ett på övertygelse byggt nykterhetsarbete” för att inpränta ”vikten av nykterhet 

för enskilda och samhället”.
30

 Vid krigsslutet menar Skolstyrelsen att 

nykterhetsundervisningen bör trappas upp ytterligare med hänsyn till det oroliga läget.
31

 

Källmaterialet ger en bild av att Skolstyrelsen ser nykterhet som ett viktigt attribut, liksom 

god fysisk hälsa i övrigt. Nykterheten betraktas som avgörande för såväl enskilda elever som 

för samhället i stort, varför det ligger nära till hands att föreställa sig att den tilldelades en 

samhällsekonomisk funktion.  

 

Rousmaniere, Delhi och de Coninck-Smith menar att utbildningsväsendet förmedlar 

tidsbundna könsroller och att syftet med kvinnors utbildning långt in på 1900-talet var 

                                                 
27

 ÅLa, Folkskoleinspektören, Ea 3, Cirkulär 1925-1966, Ålands Landskapsnämnd, Ålands Landskapsstyrelse, 

Cirkulär till folkskoledirektionerna och kommunalfullmäktige, 25/10 1940. 
28

 ÅLa, Folkskoleinspektören, Ea 3, Cirkulär 1925-1966, Ålands Landskapsnämnd, Ålands Landskapsstyrelse, 

Cirkulär till folkskoledirektionerna och kommunalfullmäktige, 25/10 1940. 
29

 ÅLa, Folkskoleinspektören, Ea 1, Inkomna brev från Skolstyrelsen, gäller skolorna på Åland 1899-1921, 28/7 

1920. 
30

 ÅLa, Folkskoleinspektören, Ea 3, Cirkulär 1925-1966, Ålands landskapsnämnd, Ålands landskapsstyrelse, Ss 

5/10 1926. 
31

 ÅLa, Folkskoleinspektören, Ea 2, Inkomna brev och circulär 1945-1947, Ss n:o 935 9/8 1945. 
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moralisk snarare än professionell eller kunskapsmässig. Emedan pojkars utbildning avsåg 

förbereda dem för arbetslivet skulle flickor i huvudsak lära sig önskvärda beteenden och 

vårdande egenskaper, för att förberedas på sin roll som husmödrar. Flickor utsätts alltså för en 

strängare moralisk reglering än pojkar.
32

 Skolstyrelsens skrivelser talar för att man såg 

förmedlandet av traditionella könsroller som en viktig del av skolans uppgift. Under 

fortsättningsundervisningen bör flickor lära sig hushållning och handarbete och pojkar 

förberedas för yrken då detta anses vara ”av högsta värde ur den allmänna civilisationens 

synpunkt.”
33

 Skolans moraliska fostran är alltså könsbunden med syftet att bevara den 

rådande samhällsordningen. Könsmaktsordningen beskrivs som något avgörande för ett 

ordnat samhälle, varför skolan bör verka för att bibehålla den. 

Således förefaller det naturligt att man under 1940-talet betonar behovet av att en man och 

en kvinna tillsammans ska undervisa, hellre än att anställa två lärare av samma kön. Då pojkar 

och flickor fostras för olikartade uppgifter är förebildernas kön av betydelse. Ålands 

landskapsnämnd hävdar att: ”Liksom flickelever ha större behov av kvinnlig ledning och 

vård, så böra gossarna under skoltiden helst få åtnjuta manlig tillsyn. Karaktärsutvecklingen 

vinner därpå.”
34

 Skolstyrelsen likställer alltså begreppet karaktär med könsroller, vilket visar 

att man ser utlärandet av dessa som en viktig del av skolans funktion. 

 

Gemensamt för de karaktärsegenskaper som behandlas ovan är att de anses vara av godo 

för såväl individen som samhället i sin helhet. Eftersom undersökningens syfte är att teckna 

en bild av hur folkskolan bidrog till att skapa ett nationellt medvetande är förekomsten av 

patriotism i källmaterialet särskilt intressant. De karaktärsegenskaper skolan skulle gynna 

beskrivs ofta i patriotiska termer, då de uppmuntrade enskilda elever att bidra till nationen. 

Patriotism kantar källmaterialet, men kan vara svår att särskilja från övriga egenskaper 

eleverna förväntades tillägna sig. Då denna egenskap är viktig i besvarandet av 

frågeställningen behandlas den ändå enskilt för att på ett tydligt sätt visa på 

fosterlandskärlekens framträdande roll i den moraliska regleringen.   

Under fortsättningskrigets slutskede skriver Skolstyrelsen om förebyggande av 

ungdomsbrottslighet: ”Också fäderneslandets försvar kräver av ett litet folk en fysiskt och 

sedligt sund ungdom.”
35

 Skolstyrelsen argumenterar här för fysisk och moralisk duglighet ur 

ett säkerhetspolitiskt perspektiv, ett tankesätt som kan relateras till krigssituationen. Elevernas 

fysik och moral sågs som betydelsefulla både för dem själva och för landet som helhet. 

                                                 
32

 Rousmaniere, Delhli, de Coninck-Smith 1997, s. 186. 
33

 ÅLa, Folkskoleinspektören, Ea 2, Inkomna brev och cirkulär, 1922-1945, Ss 2/9 1943. 
34

 ÅLa, Folkskoleinspektören, Ea 3, Cirkulär 1925-1966, Ålands Landskapsnämnd, Ålands Landskapsstyrelse, 

3/10 1944. 
35
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Efter krigsslutet verkar förhållningssättet till patriotiska ideal vara ambivalent, då goda 

relationer till Sovjetunionen ses som en förutsättning för fortsatt fred. 1945 konstaterar 

Skolstyrelsen diplomatiskt att ”Samtidigt som våra skolor fortsättningsvis skall uppfostra fria 

och självständiga foster-landsälskande [sic!] offervilliga medborgare, bör det också beaktas 

att en krigisk, hatfylld och gentemot andra folk föraktfull inställning kan föra vårt folk i 

fördärvet.”
36

 Detta kan tolkas som en reaktion på det realpolitiska läget och Skolstyrelsen 

förespråkar fortfarande patriotism, om än i moderat form. Snarare än att frångå patriotiska 

ideal verkar Skolstyrelsen förhålla sig till dem pragmatiskt, varför de verkar utgöra en del av 

den moraliska regleringen. 

 

På inrikesministeriets vägnar varnar Skolstyrelsen 1946 för att skolungdomar ägnat sig åt 

samhällsomstörtande politisk verksamhet som kan hota landets utrikespolitiska ställning. Nu 

kräver man att skolorna ska ”på det allvarligaste inskärpa hos eleverna, att de måste avhålla 

sig från all slags politisk verksamhet och sysselsättning, som ej tål offentlighet, emedan allt 

sådant kan allvarligen skada landets ställning och tillika lända till fördärv för de ungas eget 

framtida liv”.
37

 Lika viktigt som att förhindra ungdomarna från att ägna sig åt kriminalitet 

verkar det vara att avvärja hotet mot nationen. Återigen samverkar det personliga ansvaret 

med medborgarens plikter gentemot sitt land.  

Som tidigare nämnts, i fråga om arbetsmoral, ansågs ungdomars arbete under kriget ha den 

positiva effekten att den lärde dem känna ansvar gentemot samhället.
38

 Också sociala 

reformer såsom skolhälsovård och bespisning uttrycks i samhällsekonomiska termer, då 

risken annars finns för att eleverna ” i vidriga fall bliva en börda för det allmänna”.
39

 

Skolstyrelsen har alltså en tendens att formulera sig mer eller mindre patriotisk och 

samhällsnyttigt. Källmaterialet talar för att man föreställde sig att folkskolan skulle förmedla 

fosterlandskärlek, också om det är oklart huruvida detta märktes i den dagliga undervisningen.  

Ur skolstyrelsens skrivelser framträder en bild av patriotism, arbetsmoral, fromhet, fysisk 

hälsa och nykterhet som grundstenar för folkskolans moraliska reglering.  

                                                 
36
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Attityder till disciplinering och normalisering 

Ett utdrag ur ett av Skolstyrelsens brev till folkskoleinspektören får inleda denna del av 

undersökningen, vilken besvarar frågor om statliga föreställningar om gångbar disciplinering.  

Liksom på livets alla övriga områden har krigstidens ökade disciplinlöshet gjort sig kännbar 

även i skolorna och stör mångenstädes på ett kännbart sätt undervisnings- och 

uppfostringsarbetet. En skola utan disciplin är som en kvarn utan vatten. Skola, som saknar 

disciplin och ordning kan ej skänka den bildningsgrund, som är nödvändig för en medborgare. 

Samtidigt med den tilltagande disciplinlösheten synes även lärarna ha hemfallit åt att i allt 

större utsträckning trygga sig till oriktiga och förbjudna disciplinära åtgärder för att bekämpa 

denna disciplinlöshet. På grund av talrika angivelser och av dem föranledda undersökningar 

har skolstyrelsen tyvärr kunnat konstatera att kroppslig aga, som sedan 1914 förbjudits, 

fortfarande användes i våra skolor, och detta synbarligen nuförtiden i större utsträckning än 

tidigare. Fastän häri framträder en strävan hos lärarkåren att upprätthålla disciplinen i 

skolarbetet, vilken strävan i och för sig är riktigt och lovvärd, bör dock medlet såsom 

pedagogiskt oriktigt och i lag förbjudet, förkastas och en gång för alla avskaffas från de 

disciplinära åtgärderna i skolan. Däremot borde lärarna, genom en väl förberedd och intressant 

undervisning, genom uppmuntrande maningsord, genom att ty sig till de föreskrivna, tillåtna 

bestraffningsförfaranden samt framför allt genom att vädja till hemmen, upprätthålla en god 

ordning i skolan.
40

 

Brevet är skickat 1945 och belyser de disciplinära problem krigen orsakat. Avsnittet är i 

flera avseenden intressant och förtjänar därför en närläsning.  

Bristfällig skoldisciplin kopplas här till allmän social oro i bredare, samhällelig 

bemärkelse. Disciplinens betydelse för skolan liknas med vattnets för en kvarn, en jämförelse 

som är intressant på flera plan. För det första antyds att disciplinen är en integrerad del av 

själva begreppet skola, och att föreställa sig det ena utan det andra vore lika omöjligt som en 

vattenkvarn utan vatten. Dessutom fungerar vattnet som drivmedlet för kvarnen och möjliggör 

produktionen av den färdiga produkten − mjöl. På samma sätt kan disciplinen ses som en 

förutsättning för skolans produktion av samhällsmedborgare. En sådan läsning stöds av att 

Skolstyrelsen delvis ursäktar kroppsaga, trots att den ökat i omfattning, då detta visar att 

lärare verkligen försöker bibehålla ordningen. 

 

 Fysisk bestraffning förkastas emellertid av Skolstyrelsen som otidsenlig. Detta 

överensstämmer med Foucaults uppfattning om att kroppsstraffen mist sin betydelse i det 

moderna samhället. Istället för att avskräcka människor från att bryta lagen med stränga straff 

gäller det att på djupet inpränta behovet av att följa lagar och normer i deras medvetande. 

Foucault menar att människor är mer benägna att underkasta sig statsmakten om de upplever 
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att de handlar efter eget samvete än av yttre tvång.
41

 Skolstyrelsen uppmanar således lärare att 

vädja till elevernas samveten och ta stöd av föräldrarna, i syfte att upprätthålla ordningen. 

Lärarna bör alltså påverka såväl elevernas som hemmens attityder. Målet för uppfostran 

verkar vara genuint auktoritetstrogna, lydiga och samhällsnyttiga individer, snarare än elever 

som följer ordningsregler av rädsla för bestraffning. Liksom en vattenkvarn producerar mjöl 

ska alltså skolan, med ändamålsenlig disciplin, skapa medborgare som kan bidra till 

samhället. 

 

I övrigt är de formella dokumenten sparsmakade på uppgifter om aga, varför det inte 

framstår som någon formellt förespråkad disciplineringsmetod under den undersökta 

tidsperioden. Det lästa källmaterialet innefattar en enda anmälan om elevmisshandel där 

lärarinnan frivilligt avgår utan påföljder.
42

 I utredningen av fallet konstateras att lärarinnan 

tidigare fått varningar för sitt temperament och att hon lider av nervositet.
43

 Övergreppet 

kritiseras alltså av skolledningen och beskrivs som en utarbetad lärares personliga misstag, 

snarare än gångbar disciplinering. Utredningen framstår som grundlig, vilket talar för att 

övervåldet togs på allvar. I vilken grad frånvaron av fler misshandelsfall beror på brist på 

anmälningar låter undersökningen vara osagt, då detta faller utanför frågeställningen. 

 Någon formell sanktionering av aga hittas alltså inte i källmaterialet. Detta talar för en 

teoretisk syn på fysisk bestraffning som oändamålsenlig. Undersökningen tar inte ställning till 

den verkliga förekomsten av aga i skolvardagen, utan granskar istället normativa 

uppfattningar om hur god disciplinering skulle se ut. Eftersom Skolstyrelsens syn på disciplin 

står i fokus är heller inte materialets ensidighet något källkritiskt problem. 

 

I den moderna skolan utsätts elever för normer och värderingar, snarare än fysisk aga, med 

målsättningen att skapa moraliskt självreglerande medborgare. Att följa uttalade och outtalade 

sociala regler och beteendekoder blir så självklart att dylika införlivas med det egna 

samvetet.
44

 Skolstyrelsens texter talar för att man medvetet vill påverka elevers attityder i 

olika frågor, snarare än att enbart förmå dem att handla på ett visst sätt. Under krigstiden är 

det därför av vikt att eleverna inser sin del av ansvaret för landets livsmedelsförsörjning och 

behovet av kampvilja, tankar skolan bör förmedla.
45

 På samma sätt ska skolan inpränta värdet 

av nykterhet med hjälp av den s.k. nykterhetsveckan 1926 och ”sträva till att hos lärjungarna 
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väcka bestående intresse för nykterhetsarbete på övertygelsens grund.”
46

 Skolstyrelsen verkar 

alltså vilja påverka elevers synsätt i lika hög grad som deras agerande. Att arbeta, bidra med 

livsmedelsförsörjningen eller undvika rusmedel verkar inte vara tillräckligt, utan eleverna 

förväntas också drivas av övertygelse i nämnda frågor. Eftersträvansvärd disciplinering 

innebär att forma elevernas moraluppfattningar så att de själva värdesätter att följa samhällets 

normer. Så skapas samhällsmedborgare, vilka inte enbart lyder aktuella påbud, utan lägger 

värde vid att lyda auktoriteter och lagar. 

 

Undervisningen i stilskrivning, som på flera håll omnämns, är ett intressant exempel på hur 

man föreställde sig disciplineringens uttryck. Lärarnas metodikanvisningar påpekar att det ”på 

varje stadium bör läggas stor vikt på en sund skrivställning ävensom att skriften är snyggt 

utförd och att den har en regelbunden rytm och lutning”.
47

 Foucault låter 

handstilsundervisningen belysa hur sättet att använda kroppen styrs för att rörelserna ska 

optimeras.
48

 Att stilskrivningsundervisningen kan betraktas som ett medel för kroppslig 

disciplinering i folkskolan stöds av de detaljerade instruktioner som finns i fråga om 

arbetsställning och skrivstilens utformande. 

 Vidare understryker anvisningarna vikten av ständigt hålla eleverna sysselsatta under 

lektionerna.
49

 Också detta är intressant ur disciplineringssynpunkt och kan relateras till 

Foucault, som skriver: ”In the correct use of the body, which makes possible a correct use of 

time, nothing must remain idle or useless; everything must be called upon to form the support 

of the act required.”
50

 Optimal tidsanvändning och stränga scheman kännetecknar disciplinen 

i det moderna samhället. Med Foucaults maktteorier som förståelsebakgrund kan 

anvisningarnas betoning av sysselsättning väl läsas som att overksamhet hos eleverna hotar 

skolordningen. 

 

Flitiga skolkamrater kan genom sitt inflytande utgöra ett gott stöd för skolans moraliska 

reglering. Därmed nås också de elever som framstår som oemottagliga för skolans moraliska 

fostran. Skolstyrelsen beskriver elevernas delaktighet i disciplineringen på följande sätt. 
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Man bör besinna, att medan läraren bidrager till att hålla intressena hos eliten av ungdomen 

starka och friska, kommer denna elit att genom sitt föredöme verka uppfostrande på den övriga 

ungdomen och det ofta kraftigare än vad skolan och läraren kunna göra det direkte.
51

 

Skolstyrelsen erkänner och bejakar alltså skillnader mellan mer och mindre dugliga elever. 

 Hierarkier baserade på kunskapsnivå och uppförande är enligt Foucault gynnsamma ur 

disciplineringssynpunkt. Mindre framgångsrika elever lockas av de belöningar deras 

högpresterande skolkamrater ges. Rangordningssystemen kan dessutom i sig själva fungera 

belönande eller straffande, samtidigt som de ger detaljerade kunskaper om enskilda elever. 

Enligt Foucault sporrar hierarkisk ordning till lydnad, anpassning och ökade ansträngningar 

hos elever med sämre resultat.
52

  

Särskilt flitiga och skötsamma elever framhäver Skolstyrelsen således som en tillgång, då 

de kan bli aktörer i den moraliska regleringen. Denna elit förväntas uppmuntra sina 

skolkamrater att följa ordningsregler och utveckla de karaktärsdrag skolan efterlyser. 

Skolstyrelsen hävdar härmed att mönsterelever kan ta på sig lärarens uppgift i uppfostran, ofta 

på ett effektivare sätt än lärarna själva. Kamraters betydelse för disciplineringen är alltså 

central, varför lärare i huvudsak bör koncentrera sina krafter till de mest dugliga eleverna. Då 

Skolstyrelsen medger elevers påverkan av varandra framstår disciplineringens betydelse som 

naturlig – elever kan påverka varandra i negativ riktning, lika väl som positiv.  

 

Gemensamt för försöken att inskärpa nykterhet, arbetsmoral och kamratfostran är 

Skolstyrelsens strävan efter normalisering. Foucault menar att straffet normaliserar genom att 

fastställa gränserna för vad som kan accepteras, samtidigt som det avgör vilka beteenden och 

värderingar som är att betrakta som abnorma. Därmed värderas och bedöms individer i fråga 

om beteenden, karaktärsdrag och prestationer. 

Enligt Foucault genomsyrar normer vardagslivet på ett annat sätt än lagstiftning eller 

formella institutioner. Samhällets normer är alltid närvarande och författaren tillskriver 

utbildningsväsendet en viktig funktion i förmedlandet av dem. I det moderna samhället där 

individer i formell bemärkelse är jämlika påverkar förmågan att efterleva normer social 

ställning.
53

 Skolstyrelsens brev vittnar om att förmågan att anpassa sig till normer sågs som 

avgörande för elevernas framtidsutsikter. Fysisk bestraffning lyser med sin frånvaro i 

källmaterialet, istället tycks skolan utöva moraliska påtryckningar som huvudsaklig 

disciplineringsmetod. Disciplinens roll i skolan framstår som central – lika avgörande som 

vattnet i en kvarn − men det är med hjälp av rutiner och värderingar, snarare än våld, som 

framtidens medborgare ska fostras.   
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Läraren i gränssnittet mellan stat och medborgare 

Lärarens moraliska uppdrag 

Undersökningens avslutande del granskar lärarrollen och de omfattande förväntningar denna 

förknippades med. Läraren utfärdade statliga disciplineringskrav och stod således i en 

medlande position mellan stat och elev. Såväl källmaterialet som litteraturen understryker 

lärarens ansvar och betydelse för disciplinens tillämpande samt bevarandet av skolordningen. 

Rousmaniere spårar uppfattningen om att goda lärare var naturbegåvningar snarare än 

uppövade förmågor till 1800-talets undervisningslitteratur. Där framhävdes den vårdande 

lärarens förmåga att påverka elevers personliga egenskaper och moral, samt patriotiska 

sinnelag, snarare än att presentera information på ett opersonligt sätt. Rousmaniere menar att 

lärare inte enbart bedömdes utgående från sina prestationer i klassrummet utan att personliga 

egenskaper, som spiritualitet och moral är en viktig del av värderingen. Denna starka betoning 

av lärarens personlighet medförde att ansvaret för klassrumssituationen föll helt på 

densamma, utan att sociala, ekonomiska eller politiska skolproblem behövde beaktas.
54

  

 

Också källmaterialet skvallrar om att lärarna utsattes för rätt hård kritik och att statens 

förväntningar på dem var höga. Ett flertal av Skolstyrelsens skrivelser riktade till 

folkskoleinspektören belyser problem i lärares yrkesutövande. Vad som betraktas som 

problematiskt berättar om Skolstyrelsens förväntningar, varför dessa brev är spännande. 

Huruvida Skolstyrelsen hade rätt i sina bedömningar eller var onödigt stränga är egentligen 

inte intressant för undersökningen. Istället står själva förväntningarna i fokus, eftersom de 

berättar om statens krav på disciplinering från lärares sida och deras begränsade 

handlingsutrymme. I en skrivelse riktad till samtliga folkskoleinspektörer författad 1946 

uppmanar Skolstyrelsen inspektörerna att bedöma lärares arbetsinsatser omsorgsfullt. Orsaken 

till att inspektionerna bör bli strängare är följande, enligt Skolstyrelsen. 

Av inspektionsberättelserna framgår, att det i olika delar av landet finnes sådana lärare, vilka 

äro likgiltiga och försumliga i sitt arbete: eleverna uppfostrar inte till goda seder, förberedelsen 

till lektionerna är svag, elevernas arbete ledes och övervakas ej tillräckligt, de skriftliga 

uppgifterna granskas ej i tid, ej heller korrigeras felen, åskådningsmaterialet användes ej vid 

undervisningen, skolans inventarier, undervisningsmateriel och arkiv äro i dåligt skick och 

oordning o.s.v.
55

 

Kunskapsrelaterad undervisning verkar alltså bara vara en del av Skolstyrelsens förväntningar 

på lärare. De förväntas att vid sidan av undervisningen också ansvara för 
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undervisningsmaterial och skolans inventarier, samt ordningsställandet av dess arkiv. 

Förberedelsen av undervisningen och övervakningen av elevernas arbete ges en viktig 

innebörd, då detta skapar gynnsamma förhållanden för skoldisciplin. Lärarna ansvarar för 

elevernas moraliska fostran och ska därför, med en god undervisning och noggrann 

övervakning, omvandla dem till betrodda samhällsmedborgare. Foucault understryker 

övervakningens betydelse för skoldisciplinen och ser klassrumsplaceringar som en viktig 

förutsättning. Bestämda platser i klassrummet ger läraren möjlighet att övervaka enskilda 

elever, liksom gruppen i sin helhet och samtidigt göra jämförelser.
56

 Skolstyrelsens 

uppfattning om övervakningen som central för disciplinen går alltså att relatera till Foucaults 

tankegångar och kan delvis förklara varför lärarens personliga ansvar för skoldisciplinen 

ansågs vara så omfattande.  

 

Ett kort tag efter krigsslutet uppmärksammar Skolstyrelsen folkskoleinspektören om att 

man fått in klagomål om lärare som i sin tjänst försökt påverka elever politiskt.  Skolstyrelsen 

fortsätter genom att konstatera att: 

Det har dock även förekommit fall, där lärare icke uppmärksammat uppfostrarens viktiga plikt 

att i sin tjänsteutövning höja sig ovan dagens politiska strider, utan på sätt eller annat i sin 

undervisning framfört politiska åsikter som rönt motstånd eller åstadkommit gräl och 

upprördhet eller annars skadat landet i dess nuvarande läge.
57

 

Paksuniemi spårar försök att ena folket med hjälp av skolsystemet till tiden efter 

inbördeskriget 1917-1918 och menar att läraren hade en viktig funktion som förmedlare av en 

gemensam värdegrund.
58

 Källmaterialet talar för att läraren kunde tilldelas en liknande 

uppgift också efter Vinter- och Fortsättningskriget. Goda relationer till Sovjetunionen var 

avgörande för landets framtida säkerhet, varför Skolstyrelsen konstaterar att lärare i 

undervisningen bör ta hänsyn till ”att det allmänt mänskliga framhålles, att 

gemenskapskänslorna mellan människor framhäves och att goda relationer mellan 

grannländerna eftersträvas.”
59

 Skolstyrelsen verkar alltså se lärare som förmögna att genom 

sin undervisning både ena och splittra folket.  

 

En anklagelse om att barn under skoltid skulle ha diskriminerats på grund av föräldrarnas 

politiska åsikter föranleder Skolstyrelsen att understryka vikten av likvärdig behandling.
60

 

Återigen framhävs att läraren bör avstå från politiska ställningstaganden. Lärares 
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samhällsbevarande funktion blir också märkbar då Skolstyrelsen uppmanar dem att avråda 

elever från olämplig politisk verksamhet.
61

 Lärare framstår, i egenskap av moraliska fostrare, 

som ansvariga för elevernas radikalitet, trots att den förmodligen yttrar sig utanför skoltiden.  

Lärarna verkar alltså befinna sig i en ständig balansgång, mellan att å ena sidan fostra 

elever till tilltro för det politiska systemet och å andra sidan undvika att ta politisk ställning 

och därmed öka existerande klyftor. Rollen som medlare mellan stat och medborgare verkar 

ge upphov till stränga moraliska krav. 

Till den finländska lärarpersonligheten som Paksuniemi studerat hör fosterlandskärlek 

samt förtrogenhet med nationens kulturella arv. Läraren kunde därmed inspirera till patriotism 

hos sina elever, liksom väckandet av sociala, religiösa och sedliga känslor i allmänhet.
62

  

Också ur källmaterialet framkommer att läraren tilldelades en viktig ansvarsposition i 

samhället. 

Lärarrollens moraliska aspekter illustreras i en skrivelse om nykterhetsarbete, författad 

1926, vilket avslutas på följande sätt.  

Landets lärarkår har alltid med förstående värme uppburit strävanden för folkets sedliga 

höjande. Det uppväxande släktets fostran till nykterhet och rena seder är i denna stund en bland 

de viktigaste uppgifterna för nåendet av detta mål. Skolstyrelsen förlitar sig därpå, att 

lärarkåren allt fragment skall göra sitt bästa att inrikta denna ungdoms intressen på ideella 

livsvärden.
63

 

Här framkommer med all önskvärd tydlighet att lärarna inte enbart skulle förmedla 

ämnesmässiga kunskaper, utan också moraliska värderingar. Lärarrollen innefattar alltså 

uppdraget som folkfostrare, menar Skolstyrelsen. Ur källmaterialet framträder en bild av 

lärarna som utfärdare av den moraliska regleringen, vars målsättningar stod utanför deras 

påverkningsmöjligheter. 

Oavlönat arbete – läraryrket ett kall? 

Källmaterialet talar för att läraryrket medförde beteendekoder, som reglerade såväl arbetstiden 

som fritiden. Paksuniemi menar att folkskollärarseminarier ständigt kontrollerade elevers 

språkbruk, uppförande och fritidsaktiviteter i syfte att förbereda dem på läraryrket. Således 

förväntades de uttrycka sig bildat, engagera sig i lämplig välgörenhet och uppträda värdigt, 

samt avhålla sig från utsvävningar som berusning och danser. Läraren fungerade som förebild 
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också under fritiden varför yrkets beteendekrav alltid gällde, en verklighet studenterna skulle 

förberedas för.
64

 

Instruktioner för folkskoleföreståndare från 1920-talet menar att de vid sidan av 

upprättandet av skoldisciplin ska ”jämte övriga lärare övervaka elevernas uppförande jämväl 

utom skolan”.
65

 Lärarnas moraliska uppdrag inskränktes alltså inte till skoltiden, utan 

eleverna skulle regleras moraliskt också utanför arbetstid. Krav och uppmaningar om att 

lärare ska arbeta och engagera sig i samhället även under sin fritid kantar källmaterialet, som 

en del av Skolstyrelsens förväntningar. Regelbundna hembesök av läraren anses stödja 

fortsättningsundervisningens elever på 1940-talet, i kombination med aktivt deltagande i 

ungdomsfrämjande organisationer.
66

 Enligt Paksuniemi skulle lärarnas regelbundna 

deltagande i lokala festligheter, ungdomsorganisationer samt hobbyverksamheter främja 

kontakterna och förtroendet mellan skola och hem.
67

 Lärare kritiseras för utövande av 

otillåten aga som disciplineringsmetod och förväntas istället uppmuntra elever till lydnad, 

samt vädja till hemmen om stöd.
68

 En förtroendefull kontakt med föräldrar och elever 

beskrivs alltså som avgörande ur disciplineringssynpunkt och lärarna förväntades främja den 

på sin egen tid.  

 

Skolstyrelsen väljer vid 1930-talets slut att understödja lärarnas ideella engagemang i 

nykterhetsklubbar genom att utbetala ett blygsamt övertidsarvode. Då ersättningen 

motsvarade ”högst en halv veckotimme” förefaller det rimligt att anta att större delen av 

lärares nykterhetsarbete var oavlönat.
69

 Lärare förväntades alltså utöka folkskolans 

nykterhetsundervisning på eget initiativ, något som visar på yrkets betydelse för moralisk 

fostran. Som tidigare konstaterats strävade Skolstyrelsen efter att påverka elevers värderingar, 

snarare än enbart deras agerande, och det verkar som man förväntade sig att lärarna skulle 

omhulda dessa ideal också på sin fritid. Kraven på deltagande i nykterhetsföreningar visar på 

lärarens viktiga uppgift som förmedlare av moralisk fostran till lokalsamhället samt på de 

höga kraven på obetalt arbete. 

 

Depressionen och krigen verkar föranlett speciellt betungande statliga krav på lärare, vilket 

givetvis också gällde andra yrkesgrupper. Enligt Paksuniemi drabbades dock skolväsendet 

särskilt hårt i form av materialbrist och knappa ekonomiska medel.
70

 Folkskoleinspektörens 
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arkiv innehåller otaliga dokument som berör ransonering av livsmedel och materialbrist i 

anslutning till kriget, vilka dock står utanför undersökningen. Den svåra ekonomiska 

situationen kan därför förklara att läraren uppmanas uppmuntra ungdomars arbete och 

patriotism, samt propagera för ökad livsmedelsproduktion hos lokalsamhället.
71

 Detta 

exempel tydliggör lärarens medlande position mellan medborgare och stat och hur viktig 

förmedlandet av patriotiska ideal torde ha varit, i synnerhet i krigstid.  

Vidare beordras samtliga lärare att under fortsättningskriget viga åtminstone hälften av 

sommarledigheten till samhällsnyttigt arbete.
72

 Den ökade arbetsbördan kan troligtvis 

relateras till de ekonomiska nödvändigheter krigstiden gav upphov till, men är ändock ett 

intressant uttryck för hur skolan kontrollerade lärares fritid. Ett ytterligare exempel på 

liknande tendenser är kritiken av lärare som tillbringar sin semester på resa och försummat sin 

odlingsjord då ”Skolan bör vara ett föredöme för trakten även vad beträffar trädgård."
73

 

Underförstått bör alltså lärare vara föredömen för hur man bäst sköter än trädgård, också då 

de är lediga.  Under 1940-talets senare del fastslås att skolans odlingar är på 

hushållslärarinnans ansvar sommartid, mot ett begränsat övertidsarvode.
74

 Kraven på lärare 

sträckte sig alltså även utanför arbetstiden och begränsade i någon mån rörelsefriheten, vilket 

fallen med skolträdgårdars skötsel visar.  

 

Lärare som ”lättsinnigt sökt och fått flera tjänster” utsätts för hård kritik och konstateras 

skyldiga att betala för ny annonsering av tjänsten i fråga.
75

 Skolstyrelsen får detta ivriga 

arbetssökande att framstå närmast som ett svek, vilket talar för att läraren förväntades visa 

lojalitet mot skolan denne arbetade på.  

En skrivelse från 1939 uppmanar lärare att öka arbetsintensiteten i så hög grad som 

möjligt, samt vid behov utföra övertidsarbete utan ersättning. Kravet motiveras med behovet 

av att skära ned på landskapets utgifter och är ett intressant uttryck för den arbetsvilja lärare 

förväntades uppvisa.
76

 De mångtaliga anspråken på obetalt arbete, samt de höga kraven på rätt 

personliga egenskaper hos lärare talar för att yrket kan betraktas som ett personligt kall. Detta 

stöds av Paksuniemis påstående om att inre övertygelse och motivation var utmärkande drag 

för de som sökt sig till läraryrket i Finland in på 1940-talet. Till den finländska lärarrollen hör 

alltså en strävan efter professionell utveckling samt höga förväntningar på obetalt arbete i 
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syfte att uppnå detta må.
77

 Källmaterialet talar för att läraryrket sågs som ett kall, vilket stöds 

av Paksuniemis slutsater från folkskollärarseminariet i Torneå. 
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Avslutande diskussion och sammanfattning 

Läsningen av Skolstyrelsens skrivelser ger en bild av att folkskolan bör uppfostra 

samhällsmedborgare och inte enbart förmedla teoretisk kunskap. Tydligast framträder denna 

målsättning då man vid 1940-talets mitt betraktar avgångsbetyget som ett bevis på att eleven 

är ”lämpad för livet i ett ordnat samhälle”.
78

 Rousmaniere, Delhi och de Coninck-Smith ser 

inlärandet av karaktärsdrag och värderingar som en viktig del av skolans funktion, med 

målsättningen att skapa moraliskt självreglerande individer. Folkundervisningen påverkar 

elevernas moraluppfattningar och självbild, varför viljan att anpassa sig efter normer 

införlivas med det egna samvetet.
79

 Skolstyrelsen förväntar sig att eleverna ska värdesätta 

arbetsmoral, fromhet, nykterhet, god fysisk kondition, patriotism samt traditionella könsroller. 

Cavonius menar att behovet av folkskolan motiverades av den ökade brottsligheten under 

1800-talets slut. Tidningen Morgonbladet uttrycker under 1840-talet sambandet mellan 

utbildning och brottslighet på följande sätt: ”Det kan ju ej fela, att ju en förbättrad 

folkskoleundervisning skall förminska de olyckligas antal, som nu till oerhörd mängd sitta 

inom muren i kedjor”.
80

 Ett sekel senare argumenterar Skolstyrelsen för 

fortsättningsundervisningens funktion som brottsförebyggande, eftersom eleverna fostras till 

arbetsvilja.
81

 Också religionsundervisningen bör förmedla laglydnad och hörsamhet gentemot 

auktoriteter som den kristnes plikt.
82

 Foucault sammankopplar det moderna straffet med 

upprättande av arbetsvilja och beskriver metoden för att förhindra återfallsbrott som följande: 

”against a bad passion, a good habit”.
83

 Skolstyrelsens syn på att folkskolan uppfostrar 

samhällsmedborgare kan alltså relateras till såväl den tidigare inhemska skoldebatten som 

Foucaults tankegångar. 

 

Påverkan av elevers attityder och värderingar framträder som målet för skolans 

disciplinering. Skolstyrelsen avvisar fysisk bestraffning, men ursäktar den ändå delvis som ett 

uttryck för lärarnas genuina strävan att upprätthålla skolordningen. Disciplinen tillskrivs alltså 

en avgörande betydelse, så till den grad att dess funktion för skolan liknas med vattnets i en 

kvarn. Fysisk bestraffning är emellertid otidsenlig, istället bör lärare i den moderna skolan 

utöva moraliska påtryckningar mot sina elever för att på allvar påverka deras attityder. Att aga 
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inte betraktas som ändamålsenlig disciplinering stöds även av det enda fallet av 

elevmisshandel som förekommer i källmaterialet, från 1914, där Skolstyrelsen fördömer 

lärarinnans agerande. 

Istället för att utöva våld hävdar Skolstyrelsen att lärarna bör vädja till elevernas samveten 

och hemmen för stöd. Goda kontakter mellan skolan och hemmen beskrivs som avgörande för 

skoldisciplinens bevarande och det verkar vara lärarens uppgift att skapa detta förtroende 

under sin fritid. Också Paksuniemi menar att Skolstyrelsen uppmanade lärare att diskutera 

disciplinfrågor med hemmen, sedan fysisk bestraffning förbjöds 1914.
84

 

Skolan förväntades väcka elevernas intressen för arbete, nykterhet och patriotism, snarare 

än att enbart reglera deras beteende. Skolstyrelsen tillskriver skolkamrater en viktig 

uppfostrande funktion, som gynnande av såväl utvecklandet av karaktärsdrag som ökat 

intresse för skolarbetet. Ingående instruktioner om hur arbete ska utföras liksom stränga 

tidsscheman anses också centrala för upprätthållandet av skoldisciplin. Paksuniemi menar att 

undervisningen förväntades vara intressant och välplanerad nog för att ständigt vidmakthålla 

elevers uppmärksamhet och undvika oordning. Lärarna tvingades därför planera sin 

undervisning minutiöst, samtidigt som elevers rörelse- och uttrycksfrihet i klassrummet var 

kraftigt begränsad.
85

 

 

Skolstyrelsens höga krav på lärare överensstämmer med Paksuniemis uppfattning om de 

förväntningar yrket sammankopplades med. Läraren är intressant som medlare mellan stat och 

medborgare och undersökningen visar på att det personliga handlingsutrymmet var begränsat. 

Också under sin fritid förväntades lärarna agera och tala korrekt, samt föra ett nyktert och 

hederligt liv. Lärarna framställs alltså som folkfostrare, något som bland annat märks då 

Skolstyrelsen uppmanar dem att uppmuntra elever till att avstå från olämplig politisk 

verksamhet och rusmedel. Att vara lärare framstår således mer som ett kall än enbart ett yrke, 

med tanke på de stränga regelverk som kringgärdade fritiden. 

Vidare förväntades lärarna utföra omfattande obetalt arbete. Hit hör att främja kontakten 

mellan skola och hem, eller mellan medborgare och stat, genom hembesök och deltagande i 

ungdomsorganisationer. Krigsåren ökade denna arbetsbörda, vilket illustreras av att lärare 

uppmanas att vid behov utföra arbete helt utan ersättning.
86

 Mängden oavlönat arbete stöder 

tanken på att lärarna förväntades drivas av ett djupt, personligt engagemang för sitt yrke. 
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15/5 1940. 
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Paksuniemi menar att läraren ständigt skulle sträva efter att fördjupa sina yrkesmässiga 

färdigheter, också utanför arbetet.
87

 

 

Sammanfattningsvis kan konstateras att Skolstyrelsen tillskriver folkskolan en viktig roll i 

statlig disciplinering och moralisk fostran. Skolstyrelsens syn på disciplinering påminner 

oerhört mycket om den Foucault ser i det moderna samhället, ett resultat jag själv finner 

intressant. Skolan verkar således normaliserande, genom att inpränta vikten av vissa 

karaktärsdrag och beteenden hos eleverna. Fysisk bestraffning saknar stöd i källorna. 

Läsningen av källmaterialet har dock gett upphov till fler frågor än denna undersökning 

besvarar. Rousmaniere, Delhi och de Conninck-Smith menar att skolforskning ofta förbiser 

elevers, lärares och föräldrars möjligheter till motstånd. Då statliga arkiv ofta står som 

underlag för forskningen skapas lätt en bild av att den statliga disciplineringen totalt styrde 

skolvardagen.
88

 Källmaterialet besvarar dessvärre inga frågor om motståndet, vilket lätt ger 

upphov till en förenklad bild av skolan som en arena för kadaverdisciplin. Därför bör det 

återigen framhävas att undersökningen granskat statliga attityder och att källmaterialet tiger 

om huruvida disciplinen implementerades. Elevers och lärares handlingsutrymme i 

förhållande till statliga disciplineringskrav vore därför synnerligen intressant att studera. 

Dessutom vore det spännande att se hur den moraliska fostran förändrades i samband med 

grundskolereformen 1972. En längre undersökt tidsperiod skulle ge möjlighet att peka på 

föränderliga respektive bestående aspekter av skolans moraliska reglering. Huruvida synen på 

skoldisciplin förändrades i takt med att Finlands utrikespolitiska läge mildrades är även det en 

fråga väl värd att studera. 
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