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Abstrakt 

Denna uppsats undersöker eleverna som gick på Skolan för sinnesslöa barn och Slagsta skola 

under 1905–1915. Undersökningen ämnar besvara vilka elever som blev antagna på skolorna 

och vilka förhållanden de kom från, men också hur de beskrevs av skolans lärare och läkare. 

Källmaterialen som studerats är sjukjournaler skrivna av skolans läkare samt matriklar skrivna 

av skolans lärare. Undersökningen utgår från både en kvantitativ- och en kvalitativ 

innehållsanalys. Utifrån kvantitativ innehållsanalys besvaras vilka förhållanden elever kom från 

och för att se hur eleverna beskrevs av skolornas lärare och läkare används en kvalitativ 

innehållsanalys. De teoretiska perspektiven som denna uppsats utgår från är en blandning av 

Judith Areschougs perspektiv om att sinnesslöundervisningen både syftade till att hjälpa och 

kontrollera de sinnesslöa barnen, men också Karin Johannissons analys av den svenska statens 

kontroll över befolkningens hälsotillstånd. Johannison benämner detta samhällskroppen på 

grund av att befolkningens kroppar inte längre ansågs vara en individuell ensak utan en 

samhällsfråga. 

 

Majoriteten av eleverna som blev antagna på skolorna under 1905–1915 kom från 

arbetarklassen och medelklassen i Stockholms stad. Procentuellt var de antagna eleverna något 

fler pojkar än flickor, men det var marginella skillnader. Att eleverna kom från dessa 

förhållanden kan bero på att den svenska staten såg barnen som sociala problem för 

lokalsamhället. För samhällets trygghet ansågs det bästa alternativet att placera de sinnesslöa 

barnen på asyler, anstalter eller sinnesslöskolor där de kunde kontrolleras. Men i skolan kunde 

de sinnesslöa barnen också hjälpas eftersom att de fick mat, husrum och en bättre anpassad 

undervisning.  

 

Det som skolornas lärare noterade i matriklarna berörde elevens personlighet, intellektuella 

förmågor och uppförande i skolan och mot andra. I sjukjournalerna hade skolans läkare sakligt 

och utförligt nertecknat elevens fysik, utseende och förmåga att sköta sig. De detaljerade 

beskrivningarna av eleverna i matriklarna och sjukjournalerna kan tolkas som ett uttryck av 

statens ambition att mäta och dokumentera samhällets befolkning, speciellt de som bedömdes 

som sjuka. Med syftet att utreda och stoppa degenererade arvsanlag som ansågs vara ett hot 

mot den svenska befolkningen. 
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Inledning 

Idag har alla barn i Sverige rätt till en skolgång som är anpassad efter elevens behov. Om eleven 

inte utvecklas enligt den takt som Skolverket har förbestämt finns hjälpmedel och andra 

skolformer som är anpassade efter elevens svårighet. Dock har skolan inte alltid varit en 

rättighet för alla barn i Sverige, utan utvecklingen har innefattats av uteslutande- och 

separerande skolverksamheter. Den svenska staten beslöt först 1944 att bildbara barn med en 

intellektuell- eller psykisk funktionsnedsättning skulle bli berättigade skolplikt.1 Innan dess fick 

barn med en intellektuell- eller psykisk funktionsnedsättning tillgodogöra sig skolundervisning 

från privata sinnesslöskolor som krävde betalning för att bli antagen. 

 

Om skolan förr och idag är en fråga om en rättighet eller skyldighet beror på vems perspektiv 

en utgår ifrån. Det är en fråga som blir ännu mer angelägen när en diskuterar 1900-talets 

sinnesslöskola. Var sinneslöskolan ett tillvägagångssätt för staten att hjälpa eller kontrollera de 

sinnesslöa barnen? Vilka var de sinnesslöa barnen som fick tillgodogöra sig undervisning och 

varför var det just dessa barn som blev antagna? Detta ämnar denna uppsats svara på. 

 

Syfte och frågeställningar 

Syftet med uppsatsen är tudelat då den både syftar till att ta reda på vilka elever som blev 

antagna på Skolan för sinnesslöa barn och Slagsta skola, men också hur de beskrevs av 

skolornas anställda. Anledningen till att jag vill undersöka hur eleverna beskrevs är för att det 

som har skrivits ner kan visa på vad som var norm eller avvikande, och kan därför säga en del 

om hur skolornas anställda såg på eleverna. Jag vill också studera vilka elever som skolorna tog 

emot, för att se om det finns några mönster eller likheter mellan eleverna och vad det kan tänkas 

bero på. För att kunna besvara syftet används följande frågeställningar: 

 

➢ Vilka förhållanden kom barnen från som blev antagna till skolorna under åren 

1905–1915? 

➢ På vilka sätt beskrevs eleverna av skolornas lärare och läkare? Varför beskrevs 

eleverna på det sättet? 

 

                                                           
1 Judith Areschoug. Det sinnesslöa skolbarnet: Undervisning tvång och medborgarskap 1925–1954. Diss., 

Linköping: Linköping universitet, 2000, s. 2. 
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Källmaterial och urval 

Det undersökta källmaterialet kommer ifrån arkivet Föreningen Sävstaholmsskolorna som 

finns på Stockholms stadsarkiv. För att besvara uppsatsens frågeställningar gällande vilka 

elever som blev antagna på Skolan för sinnesslöa barn på Norrtullsgatan 16 (som hädanefter 

kommer benämnas FSBV efter Föreningen för sinnesslöa barns vård som startade skolan) och 

Slagsta skola, gjorde jag ett urval över vilka dokument som kunde besvara detta. De dokument 

som har undersökts är: Sjukjournaler, anstalten vid Norrtullsgatan och Slagsta och Matriklar, 

huvudserie (Norrtullsgatan och Slagsta). Dessa dokument studeras därför att de beskriver 

eleverna utifrån olika perspektiv. Sjukjournalerna skrevs av skolornas läkare för undersökning 

av de inskrivna eleverna medan matriklarna skrevs av skolornas lärare för att beskriva elevens 

uppförande och utveckling i skolan. Matriklarna och sjukjournalerna innehåller fler årtal än de 

uppsatsen ämnar undersöka. Därför har enbart elevhandlingar mellan 1905–1915 undersökts. 

 

Sjukjournalerna innefattar två matriklar där skolläkaren har fyllt i uppgifter om de inskrivna 

elevernas fysiska och psykiska hälsotillstånd vid antagningen till skolan, men också löpande 

under skoltiden. Sjukjournalerna innehåller elevens namn, födelsedatum, intagningsdatum och 

i vissa fall datum för utskrivning. Sjukjournalsbok I innehåller 93 stycken elever som blev 

inskrivna under åren 1905–1911. Sjukjournalbok II innehåller 74 stycken inskrivna elever 

mellan åren 1911–1915. I sjukjournalerna har skolläkaren mätt och skrivit ner siffror på elevens 

vikt, längd, huvudets omkrets etcetera vid inskrivningen på skolan och löpande under skoltiden. 

Dessa siffror blir irrelevanta för undersökningen eftersom att uppsatsen inte ämnar undersöka 

elevens tillväxt under skoltiden. I de flesta fall har skolläkaren beskrivit elevens fysik genom 

att notera exempelvis mager, litet huvud eller klen. Det är mer intressant att undersöka hur de 

beskrev eleven än de nerskrivna siffrorna från mätningen. Därför har jag valt att sortera ut 

mätningarna i journalerna.  

 

Matriklarna innefattar två böcker som innehåller dokumentation över de antagna eleverna 

skrivna av skolans lärare. Den första matrikeln innehåller 37 elevhandlingar där läraren har 

skrivit ner elevens födelsedatum, intagningsdatum, kyrkostift, målsman, betalningsansvarig 

och betalningssumma men också plats och datum för elevens eventuella utskrivning. Dessutom 

har läraren kommenterat elevens utseende, uppmärksamhet, intellekt och beteende/uppförande 

för att därefter kortfattat beskriva hur eleven utvecklas per år i undervisningen. I den första 

äldre matrikeln har läraren skrivit ned uppgifterna om eleven på ett blankt blad, medan den 
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andra boken innehåller förtryckta frågor på två blad där läraren skrev ner uppgifter om eleven. 

Den andra matrikeln innehåller 133 elevhandlingar och däri har läraren svarat på 11 frågor som 

behandlar uppgifter om elevens föräldrar, familjens historik, orsaker till sinnesslöhet, 

sjukdomar och funktionsnedsättningar. Nedanför frågorna finns en tabell med kurser där läraren 

kan fylla i betyget för de kurser som eleven har gått. Till höger om tabellen är en ruta där läraren 

kan anteckna övriga upplysningar som berör elevens utveckling. Ofta har läraren inte fyllt i alla 

frågor utan bara några av dem. 

 

Inte sällan har läraren i matriklarna noterat elevens hälsotillstånd, funktionsnedsättning och 

eventuella tidigare sjukdomar. Noteringarna som berör detta har valts bort eftersom att det redan 

noterats i sjukjournalerna. Elevjournalerna innehåller ofta också fotografier på eleven och dessa 

har jag av etiska skäl valt bort att studera. Dessutom kommer elevernas ålder vid antagning och 

utskrivning inte beröras i uppsatsen eftersom att undersökningen redan omfattar många 

områden. Åldern är undersökt men kommer inte att beröras i uppsatsens undersökningsdel.  

 

Uppsatsen bygger på noteringar från 167 sjukjournaler och 170 matriklar. Anledningen till att 

tre fler matriklar har undersökts är för att de eleverna inte nämndes i sjukjournalerna. Däremot 

utgår diagram 1 ifrån alla 220 inskrivna elever utan urval. Diagram 1 presenterar hur många 

antagna flickor och pojkar som blev inskrivna på skolorna.  

 

Mellan åren 1905–1911 har varje elev studerats men år 1912–1915 har varannan elev 

undersökts med ett ”inskrivningsnummer” som slutar på en jämn siffra. Detta urval gjordes på 

grund av att källmaterialet annars skulle bli för stort för uppsatsens omgång. Att undersöka 

varannan elev kan resultera i att intressanta beskrivningar uteslutits från undersökningen, men 

det lär inte avsevärt påverka uppsatsens resultat. Anledningen till att alla antagna elever från 

1905–1911 undersöktes var för att innan flytten 1911 var det enbart några få elever som skrevs 

in. En halvering av dessa skulle resultera i att bara några enstaka elever skulle undersöktas. Att 

alla elever under år 1911 undersöktes var för att flytten skedde detta år och jag ville undersöka 

alla inskrivna elever för den nya skolan.  

 

Undersökningen är avgränsad till att studera eleverna som blev antagna under åren 1905–1915. 

Anledningen till denna avgränsning är för att se om det skedde några förändringar gällande 

eleverna innan och efter skolans flytt från FBSV på Norrtullsgatan 16 till Slagsta gård i 

Botkyrka. 1915 skedde en lagstiftning i Sverige om att sinnesslöa inte ska tillåtas att ingå 
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äktenskap. Att förhindra de sinnesslöas möjligheter till att ingå äktenskap var ett försök av 

staten att begränsa deras rättigheter och möjligheter att reproducera sig. Lagen kan ses som ett 

avsevärt steg för statens strävan att skydda samhället från degeneration.2 Innan dess var 

förvaring på anstalt och fostran den främsta tillvägagångssätten för att skydda samhället mot de 

sinnesslöa och degeneration. Undersökningens avgränsning ämnar se hur staten löste 

”problemet” med sinnesslöa innan 1915 års äktenskapslagstiftning.   

 

Det arkivmaterial som undersökts är personsekretessbelagt enligt Offentlighet- och 

sekretesslagen, vilket gör att källmaterialet måste vara äldre än 70 år för att en ska få studera 

det materialet.3 Lagen har begränsat undersökningen i viss mån för att en del dokument som 

innehöll yngre material tvingades att gallras ut. Det finns serier i Föreningen 

Sävstaholmsskolornas arkiv som inte hade något utskrivet årtal samt volymer som innehåller 

de årtal som uppsatsen ämnar studera, men som också innehåller dokument som är yngre än 70 

år. Dessa arkivmaterial tvingades att sorteras ut på grund av offentlighets- och sekretesslagen. 

Dock resulterade det inte i någon stor påverkan för undersökningen då jag ändå syftade på att 

undersöka material som är äldre än 70 år. 

 

Eftersom att källmaterialet behandlar enskilda personer som beskrevs utförligt och inte alltid 

på ett positivt sätt, kan elevhandlingarna bedömas som känsligt material. Därför har jag av 

etiska skäl valt att anonymisera personerna i dokumenten. När det gäller citat skriver jag ett 

påhittat namn för att försöka personifiera och levandegöra personen bakom citatet. 

Arkivmaterialen är offentliga handlingar och som dessutom är äldre än 70 år, därav finns det 

egentligen ingen lag som säger att uppgifterna inte får offentliggöras. Ändock väljer jag att 

anonymisera eleverna på det här sättet för att inte ytterligare sprida personernas uppgifter.  

 

Ur en källkritisk ståndpunkt är det största problemet att elevhandlingarna är tendensiösa. 

Beskrivningen av eleverna utgår från skolornas läkare eller lärares bedömning av eleven och 

kan därför bli ett problematiskt material att studera. Men eftersom att uppsatsen ämnar studera 

hur de anställda beskrev eleverna och vad noteringen kan säga oss om hur de såg på eleverna, 

blir den tendensiösa faktorn inte ett problem. Den tendensiösa faktorn innebär inte att det som 

                                                           
2 Areschoug 2000, s. 68.  
3 SFS 2009:400, Offentlighets- och sekretesslag, kap. 24 § 1, § 2. 

 https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/offentlighets--och-

sekretesslag-2009400_sfs-2009-400. (Hämtad: 2017-11-18). 

https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/offentlighets--och-sekretesslag-2009400_sfs-2009-400
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/offentlighets--och-sekretesslag-2009400_sfs-2009-400
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skolornas anställda har antecknat är osanning. Det går att anta att läkaren sannolikt inte skulle 

notera en funktionsnedsättning eller ett attribut som eleven inte hade. Ifråga om elevernas 

bakgrund är det föga troligt att läraren eller läkaren skulle uppge falska uppgifter om elevens 

kön, kyrkostift eller familjeförhållande. Dessutom nämner de två olika källorna samma 

uppgifter om eleven vilket ökar sannolikheten att uppgifterna stämmer. 

 

Källmaterialen är handskrivna och därför har jag behövt göra tolkningar på vad som står. 

Generellt har texterna varit läsbara men vissa sjukjournaler innehåller noteringar skrivna med 

olika handstilar. Den första noteringen har varit läsbar medan noteringar som skrivits nedanför 

och under ett senare tillfälle4 av någon annan kunde innehålla delar som är oläsliga och 

innehålla medicinska namn och förkortningar som jag inte har kunnat tyda. De orden har tolkats 

så gott som möjligt. Detta påverkar inte resultatet i nån betydande utsträckning eftersom 

majoriteten av noteringen har gått att uttyda. I matriklarna skrivna av lärarna har jag inte haft 

några problem med att tyda skriften. Texterna är ofta skriva med stavelser såsom hv, dt eller fv 

vilket jag har översatt till nutida versioner såsom hvad- vad, godt- gott eller öfver- över. Även 

ord som då stavades med e men som nu stavas med ä har översatts som exempelvis venster- 

vänster eller spenstig- spänstig. Detta har gjorts för att underlätta läsbarheten.  

 

Metod 

Denna uppsats utgår från både en kvantitativ och en kvalitativ innehållsanalytisk metod. Det 

innehållsanalytiska framkommer av att i den empiriska undersökningen har jag gjort en 

kategorisering av noteringarna utifrån de likheter och skiljaktigheter som funnits i empirin. Den 

kvantitativa metoden används för att se hur ofta en notering förekommer i empirin, något som 

får störst betydelse i fråga om elevernas bakgrund. Men kvantitativa analyser görs också i viss 

mån i noteringarna om elevernas funktionalitet, utseende och mentalitet. Den kvalitativa 

metoden får betydelse i fråga om hur eleven beskrevs. Uppsatsens frågeställningar utgår delvis 

från metoderna då fråga ett blir framförallt besvarad utifrån den kvantitativa metoden medan 

fråga två främst genom den kvalitativa metoden. Men det innebär inte att frågeställningarna 

enbart besvaras från kvantitativa data eller kvalitativ analys.  

 

För att få reda på hur ofta vissa beskrivningar noterades har jag valt att dela upp källmaterialen 

i olika tabeller utifrån familjesituation, kön, kroppsdelar, sinnesorgan, utseende men också 

                                                           
4 Detta framgår för att läkaren har skrivit datum när undersökningen skedde. 
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intellekt, beteende och självmedvetenhet. Tabellerna syftar till att få struktur över vad som 

skrevs som normalt, avvikande eller sjukdomsrelaterat och om noteringen repeterades. Denna 

sortering har influerats av Areschougs undersökning där hon har studerat vilka barn som var 

antagna på Storängens- och Norrköpings anstalt samt hur de beskrevs.5 

 

I bilagan finns tre fotografier på en sjukjournal samt två elevmatriklar från matrikel I och 

matrikel II. Anledningen till att dessa presenteras i bilagan är för att i undersökningsdelen har 

jag delat upp elevhandlingarna utifrån det område som noteringen berör, vilket gör att helheten 

blir oklar och kan framstå som att det är det enda som beskrevs om eleven.  

 

Vissa noteringar var svårare att placera i en kategori än andra, såsom talförmåga och vissa 

beskrivningar av elevens utseende eller mentala förmågor. Anledningen till att jag har placerat 

talförmåga som Självmedvetenhet/förmåga att sköta sig och inte mentala tillstånd eller fysiskt 

tillstånd är delvis för att elevens talförmåga ofta nämns i samband med elevens förmåga att 

besvara frågor. Därför kopplar jag elevens talförmåga med dess färdighet att uttrycka sig väl än 

om eleven kan använda stämbanden till att tala eller ej. Men talförmåga är inte enbart kopplat 

till elevens mentala förmåga utan kan också påverkas av elevens fysiska funktioner samt sociala 

faktorer. Dessutom har Areschoug placerat talförmåga under ”Barnens förmåga att reda sig”.6 

Dock finns det noteringar om hur eleven talar vilket gör talförmåga som kategori är 

svårplacerad till skillnad från de andra organen och mentala förmågorna. Med detta vill jag visa 

hur jag har tänkt kring valet att placera noteringarna under de övergripande kategorierna.  

 

Begrepp 

Denna uppsats kommer använda begrepp som sinnesslö, funktionsnedsättning- både fysisk och 

intellektuell- samt funktionalitet. I fråga om dåtid användas begreppet sinnesslö, av den 

anledningen att den benämning som användes då inte behöver ha samma innebörd som nutida 

benämningar. Svenska akademins ordbok (SAOB) förklarar att sinnesslö som begrepp är 

jämförbart med psykisk utvecklingsstörning.7 När texten berör nutid eller diskuterar mer 

generellt används begreppen funktionsnedsättning eller funktionalitet. Med funktionalitet syftar 

jag till helheten hos en persons psykiska och fysiska förmågor. Alla människor har en 

                                                           
5 Areschoug 2000, s. 361–380.  
6 Areschoug 2000, s. 208–209. 
7 Svenska akademins ordbok, Sinnesslö, adjektiv, 1, https://www.saob.se/artikel/?unik=S_02545-

0083.243s&pz=3 (Hämtad: 2017-12-01). 

https://www.saob.se/artikel/?unik=S_02545-0083.243s&pz=3
https://www.saob.se/artikel/?unik=S_02545-0083.243s&pz=3
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funktionalitet men att det kan se olika ut vad gäller styrkor och svagheter. Intellektuell 

funktionsnedsättning innebär en person som har en psykisk nedsättning. En persons psykiska 

nedsättning kan variera i grad och område, vilket innebär att personen kan ha förmåga att utföra 

vissa ärenden men kan vara i behov av hjälp med andra. Om och hur mycket stöd en person 

med en intellektuell funktionsnedsättning kan behöva varierar stort från person till person. 

Vårdguiden kategoriserar en persons behov av stöd i de tre graderna lindrig-, måttlig- eller svår 

intellektuell funktionsnedsättning.8 En person med en fysisk funktionsnedsättning kan ha 

svårighet att använda, styra eller balansera en eller flera delar av kroppen.9 Viktigt att poängtera 

att personer med en funktionsnedsättning kan ha förmågor som inte blir påverkade av 

nedsättningen. 

 

Teoretiska utgångspunkter 

Uppsatsen utgår från en kombination mellan den samhällsstruktur som Karin Johannisson 

nämner som Samhällskroppen och Judith Areschougs Sinnesslöundervisning som hjälp och 

kontroll. Perspektiven påminner om varandra då de ämnar förklara statens försök att kontrollera 

befolkningen. Samhällskroppen ämnar förklara en större samhällsstruktur som mynnar ut i att 

staten känner ett behov av institutioner, med syftet att fungera som ett medel för hjälp och en 

kontroll. 

 

Karin Johannisson menar att kroppen inte längre bedömdes som en individuell ensak utan en 

samhällsfråga. I historien har det funnits ett politiskt intresse att undersöka, kategorisera och 

värdera den friska- och avvikande kroppen. Vad som har bedömts som normalt eller avvikande 

har därför konstruerats utifrån vem som har haft makten att bedöma.10  

 

Karin Johannisson menar att runt 1900-talets sekelskifte florerade orostankar över att den friska 

kroppen höll på att degenerera på grund av dåliga arvsanlag, miljöer och levnadsvanor. Under 

1800-talet kontrollerades personer med synliga avvikelser eller sjukdomar via placering på 

anstalt eller sjukhem, men efter sekelskiftet skulle även personer som ansågs vara hälsorisker 

kontrolleras. Syftet var att begränsa spridning av icke önskvärda avvikelser, såväl fysiska som 

                                                           
8 Vårdguiden 1177, Stockholm läns landsting. Intellektuell funktionsnedsättning- Utvecklingsstörning, 

https://www.1177.se/Stockholm/Fakta-och-rad/Sjukdomar/Utvecklingsstorning/ (Hämtad: 2017-12-01). 
9 Vårdguiden 1177, Stockholms läns landsting. Funktionsnedsättning, https://www.1177.se/Stockholm/Fakta-

och-rad/Sjukdomar/Funktionsnedsattning/. (Hämtad: 2017-12-02).  
10 Karin Johannisson. Kroppens tunna skal: sex essäer om kropp, historia och kultur, Stockholm: Norstedt, 1997, 

s. 11. 

https://www.1177.se/Stockholm/Fakta-och-rad/Sjukdomar/Utvecklingsstorning/
https://www.1177.se/Stockholm/Fakta-och-rad/Sjukdomar/Funktionsnedsattning/
https://www.1177.se/Stockholm/Fakta-och-rad/Sjukdomar/Funktionsnedsattning/
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psykiska. De nationalistiska tankegångarna om en enad stark nation krävde starka och friska 

människor. En befolkning som uppfattades följa en negativ hälsoutveckling bedömdes vara ett 

hot mot nationen. Med socialdarwinismen som utvecklingslära och föreställningar om raser där 

den vita, europeiska rasen var den mest utvecklade, fanns rädslan att om inte den försämrade 

hälsan bland befolkningen motverkas kommer rasen att degenerera. Detta resulterade i att 

föreställningen förändrades från att en persons kapacitet enbart gynnade eller drabbade 

personen och dess familj, till att den friska och sjuka kroppen blev en samhällsfråga. Sociala 

faktorer betraktades vara en orsak till degeneration som exempelvis dåliga levnadsvanor med 

alkoholism, dålig kost eller bristande hygien. Därför skulle hälsokontrollerna inte enbart 

omfatta den fysiska kroppen utan om befolkningen ska bli friskare och starkare måste osederna 

minska bland folket. Kontrollerna omformade kroppen till en är representant för det goda 

arvsanlaget och levernet eller det degenererade arvsanlaget och sjuka. Det svaga uppfattades 

som en cancersvulst som måste bort innan det växer sig större och dödar det friska.11 

 

Att enbart utgå ifrån samhällskroppen skulle inte vara tillräckligt för denna uppsats. Jag tänker 

således också utgå ifrån Judith Areschougs analys av att sinnesslöundervisningen skulle fungera 

som hjälp och kontroll. Areschougs perspektiv ställer sig kritisk till både det 

utvecklingsoptimistiska perspektiv som forskningen om sinnesslöa tidigare har haft, men också 

att sinnesslöundervisningen enbart var ett uttryck för kontroll från samhällets auktoriteter. 

Hjälp innebär i denna bemärkelse att institutioner och aktörer ville hjälpa de sinnesslöa ifråga 

om en bättre anpassad undervisning, men också erbjuda en plats där de kunde skyddas från 

samhällets nedvärderande blickar. Dock, hjälp som en förklaringsmodell är något för 

positivistisk som förklaring till sinnesslöundervisningens syfte och därför kompletteras det väl 

med kontroll. Kontroll är mer samhällskritisk som förklaring till sinnesslöundervisningens 

bakomliggande syften. Kontrollen syftade till att skydda det friska samhället från de sinnesslöa, 

vilket skedde genom att de sinnesslöa placerades på anstalter eller skolhem där de kunde leva 

dolda från resten av nationen. Dessutom fick staten också en ökad kontroll över spridningen av 

ej önskade arvsanlag.12  

 

Att sammanssväva hjälp och kontroll för att förklara sinnesslöskolornas tudelade syfte ger en 

mer fullständig förklaring till varför sinnesslöskolor runt 1900-talets sekelskifte betraktades 

som nödvändiga institutioner. Men för att förklara varför skolornas anställda beskrev eleverna 

                                                           
11 Johannisson 1997, s. 223–227. 
12 Areschoug 2000, s. 9–23. 
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som de gjorde i sjukjournalerna och matriklarna blir perspektivet något otillräckligt. Därför får 

samhällskroppen främst betydelse till mitt resultat över hur de anställda beskrev eleverna 

medan hjälp och kontroll ämnar förklara vilka elever som blev antagna på skolorna. 

 

Tidigare forskning 

Den tidigare forskning som kommer redogöras berör 1800–1900-talens behandling och 

undervisning av personer med en funktionsnedsättning. Det forskningsläge som kommer 

presenteras har främst fokuserat på den politiska debatten om funktionsnedsattas rättigheter i 

samhället och lagförändringar. Utöver detta finns forskning som behandlar verksamheter som 

bedrev vård, hem eller undervisning av funktionsnedsatta, men de fokuserar främst på 

verksamhetens ideologi, undervisningen eller behandling av de inskrivna. Håkan Brockstedt 

har utfört en sådan undersökning i sin avhandling Slagsta skola och seminarium och dess 

föregångare. Skolan för sinnesslöa barn i Stockholm om skolans verksamhet från 1870–1950. 

Brockstedt arbetade förr på Slagsta skola och deltog i de lärarutbildande seminarierna som 

skolan erbjöd för att utbilda lärare till vad vi idag skulle kalla särskollärare. Avhandlingens 

syfte är att behandla skolans undervisning och ideologi som inriktade sig på barn som då 

kallades bildbara sinnesslöa. Brockstedt ger en överblick av skolans elever under åren 1870–

1911.13 Det som nämns om eleverna är ofullständigt och kort eftersom att det inte är 

avhandlingens egentliga syfte. Denna undersökning ämnar således fylla i luckan om vilka 

elever som blev inskrivna och hur de beskrevs. Han redogör över några lärare och hur skolan 

ideologiskt såg på uppfostran och behandling av eleverna men inte hur de beskrev eleverna.  

 

En annan studie som får stor betydelse till denna uppsats är Det sinnesslöa skolbarnet av Judith 

Areschoug. Hon har undersökt den professionella debatten om sinneslöundervisning mellan 

åren 1925-1945, det vill säga debatten från insatta personer från föreningar, skol- 

anstaltsverksamhet, facktidningar och politiken.14 Areschougs undersökning är användbar till 

denna uppsats därför att hon utförligt beskriver synen på sinnesslöa i olika samhällskontexter, 

vilket kan hjälpa mig att förstå vilka barn som samhället tänkte sig var i behov av 

specialundervisning men också hur samhället såg på dessa barn.15 De barn som fick möjlighet 

till sinnesslöundervisning var de som inte ansågs uppnå folkskolans krav, men som fortfarande 

uppfattades som bildbara. Dessutom har Areschoug undersökt ansökningshandlingar och annat 

                                                           
13 Brockstedt 2000, s. 32. 
14 Areschoug 2000, s. 36–37. 
15 Areschoug 2000, s. 82–86. 
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material från Storängens skolhem och Norrköpings sinnesslöskola för att se vilka barn som blev 

antagna dit och vad som ansågs viktigt att berätta om barnet inför inskrivning på anstalten.16 I 

ansökningshandlingarna hade de noterat barnets beteende, temperament, förståndsutveckling 

och vad som Areschoug rubricerar som ”Barnens förmåga att reda sig”17, det vill säga elevens 

förmåga att sköta sin hygien, dess medvetenhet om sitt yttre gällande kroppshållning och 

rörelser samt barnets talförmåga. Metoden för min uppsats är influerad av den delen av hennes 

studie och har stor betydelse som jämförelse i resultatdelen. Att Areschoug tittat på ett yngre 

material från 1925–1954 kan medföra en skillnad i resultaten av den anledningen att synen på 

sinnesslöa eventuellt kan ha förändrats under tiden. 

 

Brockstedts avhandling och Areschougs avhandling kommer få störst betydelse för denna 

uppsats då deras studier är nära ämnesmässigt. Men för att få en vidare förståelse och koppling 

till samtida samhällsstrukturer kommer följande två studier diskuteras till undersökningen. 

 

Staffan Förhammar har i Från tärande till närande omfattande beskrivit hur framväxten av 

specialutbildningen gick till i Sverige under 1800-talet genom att studera politiska motioner 

och beslut. Boken behandlar argumenten för specialutbildning samt redogör för betydelsefulla 

aktörers påverkan för specialundervisningens framväxt inom dövundervisning, 

blindundervisning, dövstumundervisning, sinnesslöundervisning och undervisning för vanföra 

barn. Förhammar menar att den svenska riksdagen inte prioriterade frågor kring 

funktionsnedsatta under 1800-talet. Under 1860-talet växte riksdagens intresse över en politiskt 

styrd undervisning av personer med funktionsnedsättning. Förhammar menar att orsaken 

bakom det växande politiska intresset grundades på att de redan befintliga specialskolorna 

visade på gynnsamma nyttoaspekter för samhället och riksdagen. Undervisningen gjorde 

exempelvis att de sysslolösa funktionsnedsatta barnen som tiggde förflyttades från gatorna till 

skolorna.18 När politiken insåg fördelarna med undervisning av funktionsnedsatta bidrog 

riksdagen med ekonomiskt stöd till verksamheterna, som de då tog sig rätten att kontrollera.19 

Dock tog det in på mitten av 1900-talet innan riksdagen beslöt att införa skolplikt för sinnesslöa 

barn, vilket är efter Förhammars avgränsning. Till denna uppsats blir Förhammars studie 

användbar för att få inblick i hur den socialpolitiska inställningen till undervisning av sinnesslöa 

                                                           
16 Areschoug 2000, s. 171–224. 
17 Areschoug 2000, s. 207–211. 
18 Staffan Förhammar. Från tärande till närande: Funktionshinder, utbildning och socialpolitik i Sverige. Lund: 

Studentlitteratur, 2007, s. 376–377. 
19 Förhammar 2007, s. 337. 
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barn såg ut och utvecklades under sent 1800-tal. Men också för att se vad som hade möjliggjort, 

format och påverkat FSBV och Slagsta skola arbete med de sinnesslöa barnen. 

 

Johanna Sköld har i avhandlingen Fosterbarnsindustri eller människokärlek skrivit om 

fosterbarn och fosterhem under 1890–1925 i Stockholm genom att studera dokument från 

utackorderingsbyrån. Skölds syfte var att undersöka om verksamheterna som arbetade med att 

utackordera fosterbarn fungerade som en marknad med ett vinstdrivande syfte eller om 

verksamheternas syfte var för att ge barnen tryggare hem. Studiens resultat visade att många 

barn redan bodde i fosterbarnskonstellationer innan de kom i kontakt med 

fosterbarnsverksamheten. Således skapade verksamheten inte möjligheten för familjer att 

lämna ifrån sig sina barn till fosterfamiljer utan fosterbarnsförhållanden förekom redan innan 

verksamheternas tillblivelse.20 Sinnesslöa barn behandlas inte per se i hennes undersökning 

men barnen från utackorderingsbyrån och eleverna från FSBV och Slagsta skola kan tänkas 

komma från liknande levnadsförhållanden. Därför kan Skölds studie om fosterbarnens 

levnadsförhållanden bibringa förståelse om vilka förhållanden eleverna kan tänkas komma från 

och hur samhället såg på omvårdnad och omplacering av barn. 

 

Bakgrund 

Industrialiseringens demografiska påverkan för befolkningen 

På grund av industrialiseringen och en ökad inflyttning till storstäderna förändrades 

levnadssättet för Sveriges befolkning under mitten av 1800-talet. De nyinflyttade 

industriarbetarna skapade den nya fattiga arbetarklassen.21 Många kvinnor som tidigare tagit 

hand om barnen och hemmet började arbeta på fabrikerna, vilket resulterade i att större mängder 

barn drev omkring sysslolösa, tiggde eller utförde kriminella handlingar på städernas gator.22 

Under slutet av 1800-talet ansåg riksdagen att den stora mängden lösdrivande arbetarklassbarn 

var ett problem för samhällsordningen, vilket 1902 resulterade i barnavårdslagstiftningen. Den 

nya lagstiftningen innebar ett ökat straff för barns kriminella handlingar samt att 

                                                           
20 Sköld, Johanna. Fosterbarnsindustri eller människokärlek: barn, familjer och utackorderingsbyrån i 

Stockholm 1890–1925, Diss. Stockholm: Stockholms universitet, 2006, s. 386.  
21 Susanna Hedenborg och Lars Kvarnström. Det svenska samhället. Böndernas och arbetarnas tid 1720–2014. 

2015, s. 255.  
22 Tommy Lundström. Tvångsomhändertagande av barn: en studie av lagarna, professionerna och praktiken 

under 1900-talet Univ., Diss. Stockholm: Universitet Stockholm, 1993, s. 47. 
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barnavårdsnämnden fick ökade befogenheter att kontrollera barn som ansågs ha en större risk 

att hamna i osunda och osedliga kretsar.23  

 

Sinnesslöskolans framväxt i Sverige 

Sverige har en lång historia av folkundervisning. Sen Sverige blev protestantiskt under 1600-

talet har kyrkan skickat ut präster till hemmen för att undervisa i läsning genom katekesen. 

Deras syfte var att sprida och kontrollera att befolkningen levde efter den protestantiska tron.24 

Detta resulterade i att läskunnigheten spreds bland den svenska befolkningen. Men debatten om 

att alla barn borde ha rätt till skolundervisning började inte först under tidigt 1800-tal. Under 

1830-talet började den politiska debatten för en allmän folkskola få större gehör vilket 

resulterade i folkskolestadgan år 1842.25 Folkskolorna var till för barn som inte haft möjlighet 

till undervisning på grund av fattigdom eller boende på landsbygden, vilket gjorde att 

folkskolorna främst riktade sig till fattigare familjer. De rikare familjerna kunde istället betala 

för hemundervisning eller privatskolor som krävde betalning för att bli inskriven. Dock var det 

inte alla barn som passade in i folkskolans praktik såsom blinda, döva eller psykiskt- eller fysisk 

funktionsnedsatta barn.26 

 

Den svenska riksdagen beslöt 1878 att bidrag skulle ges till sinnesslöanstalter som tog emot 

sinnesslöa barn mellan 6–15 år. 1897 diskuterade riksdagen att de sinnesslöa borde flyttas från 

sina föräldrahem till anstalter. De menade att det var olämpligt för de sinnesslöa barnen att 

vistas i föräldrahemmet och borde därför flyttas till anstalter på heltid där de kunde uppfostras 

och undervisas till moraliska och arbetsamma personer.27 Anstalterna uppdelades till att bli 

antingen asyler eller arbetshem. Arbetshemmen ämnade att uppfostra och undervisa de antagna 

sinnesslöa i hantverk eller annan yrkeskunnighet för att de senare skulle kunna klara sig själva.28 

I asylhemmen däremot hamnade de personer som inte ansågs var påverkbara för uppfostran och 

undervisning. Asyler blev ett boende där obildbara personer kunde förvaras.29 Under 1900-talet 

                                                           
23 Lundström 1993, s. 60. 
24 Förhammar 2007, s. 104. 
25 Förhammar 2007, s. 109–110. 
26 Karl Grunewald. Från idiot till medborgare: de utvecklingsstördas historia, Stockholm: Gothia, 2009, s. 54. 
27 Judith Areschoug. ”Från tvång till frivillighet eller frivillighet till tvång? De begåvningshandikappade barnens 

undervisning i riksdagsdebatten 1878–1967”, I: Korsvägar. En antologi om möten mellan unga och institutioner 

förr och nu, Kerstin Bergqvist, Kenneth Petersson och Maria Sundkvist (red.) Stockholm: Brutus Östlings 

Bokförlag Symposium/Stehag 1995, s. 17. 
28 Mårten Söder. Anstalter för utvecklingsstörda: en historisk-sociologisk beskrivning av utvecklingen 1866–

1916, Stockholm: Stiftelsen Ala, upp. 2 1984, s. 42. 
29 Söder 1984, s. 33–39. 
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förändrades inställningen till varför de sinnesslöa barnen borde ha skolplikt och separat 

undervisning. Argumenten bakom den separata undervisningen var att det skulle skydda 

samhället från de sinnesslöa men också skydda de sinnesslöa från samhället.30  

 

Föreningen för sinnesslöa barns vård och Slagsta skola 

Sverige var som nämnt inte sena med att intressera sig för undervisning av barn med en 

funktionsnedsättning. Den tidiga undervisningen för funktionsnedsatta barn utgick ifrån 

enskilda medicinvetenskapligt lagda filantroper som ansåg att alla barn borde ha rätt till skola.31 

Dessa personer tog bara emot några enstaka barn. En pionjär inom det svenska fältet för 

undervisning av barn med en intellektuell funktionsnedsättning var Emanuella Carlbeck.32 

Hennes undervisning utvidgades till fler och fler barn vilket ledde till en ekonomisk obalans, 

eftersom undervisning med boende och omvårdnad kostade mer än vad som inkasserades.33 

Föreningen för sinnesslöa barns vård etablerades i maj 1869 med syftet att delvis stötta 

Carlbecks skola ekonomiskt men också för att öppna en asyl för sinnesslöa. Ett år senare 

öppnades Skolan för sinnesslöa barn på Norrtullsgatan 16 i maj 1870.34 

 

Föräldrarna fick ansöka om att få sitt barn antagen på skolan och kunde även be om att få barnet 

utskrivet. FSBV tog i början bara emot några få elever men erbjöd fler och fler platser med 

årens gång. Under 1900-talets första decennium hade FSBV växt och etablerat sig så pass att 

lokalen på Norrtullsgatan 16 inte räckte till för skolans ändamål med hem och undervisning 

samt seminarium för lärarinnor. Därför flyttade verksamheten till Slagsta gård i Botkyrka.35 På 

Slagsta skola kunde elevantalet utökas från cirka 40 till cirka 130 platser.36 

 

Slagsta skola ämnade att vara ett hem för undervisning av elever i skolålder men som inte sällan 

lät äldre elever stanna kvar som arbetshemselever. Skoltiden för en elev på Slagsta var högst 

åtta år på grund av att skolan fick statsbidrag per inskriven elev med maxtid på åtta år. Men 

statsbidraget kunde utvidgas om eleven överflyttades som arbetshemselev, vilket resulterade i 

att skolan både erbjöd skolelever och arbetshemselever.37 Det första året fick eleven gå i en 

                                                           
30 Areschoug 1995, s. 22. 
31 Förhammar 2007, s. 206–210. 
32 Grunewald 2009, s. 58. 
33 Røren 2007, s. 236–237. 
34 Røren 2007, s. 249. 
35 Brockstedt 2000, s. 43. 
36 Brockstedt 2000, 47. 
37 Brockstedt 2000, s. 57. 
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provklass för att se hur väl eleven kunde följa med i undervisningen. Om eleven inte visade på 

några framsteg i undervisningen blev eleven utskriven från skolan.38 

 

Enligt anvisningar från skolans mest framstående föreståndarinna Thorborg Rappe skulle 

undervisningen utgå från en trehövdad grundtanke som omfattade vård, uppfostran och 

undervisning. De tre områdena var lika viktiga och var sammanbundna med varandra. Vård i 

denna bemärkelse skulle tolkas som ett övergripande omhändertagande av eleven som 

inbegriper allt som påverkar dess välmående. Uppfostran skulle syfta till att få eleven att lyda 

och följa reglerna kring vad som var ett gott uppförande och goda sedvanor. Till skillnad från 

den dåtida godtagna inställningen till aga och straff ansågs inte fysiska bestraffningar som 

rekommenderade metoder för uppfostran, utan lärarna skulle i första hand försöka vägleda 

eleven till en god uppfostran. Undervisningen skulle utveckla de egenskaper som barnet redan 

hade och behandla ämnen som ansågs användbara och utvecklande för elevens liv. Eleven 

skulle således få kunskap om sådant som ansågs vara brukbart efter skolan.39 Under FSBV 

första år fanns det inget klart schema för hur mycket tid ett ämne skulle få utan undervisningen 

formades efter elevens förmågor. Men med åren utvecklades undervisningen mot ett mer 

organiserat schema. Skolan erbjöd undervisning i räkning, läsning och skrivning men också 

gymnastik och estetiska ämnen som sång och teckning. Dessutom erbjöds undervisning i 

handarbeten och yrkesförberedande hantverk såsom virkning, strumpstickning, korgflätning 

och skomakeri. Med tiden förändrades undervisningen något då hantverket fick mindre plats i 

undervisningen för att ge plats åt mer teoretisk undervisning och gymnastik. De handarbeten 

som erbjöds var könsanpassade där flickorna fick hjälpa till i köket eller sticka och virka medan 

pojkarna kunde få syssla med skomakeri eller arbeta i trädgården.40 

 

Resultat och analys 

Undersökningen är disponerad med delkapitel utifrån de områden som skolornas läkare och 

lärare noterade om eleverna. Första delkapitlet ”Elevernas bakgrund” utgår från kvantitativa 

data och ämnar besvara den första frågeställningen: Vilka förhållanden kom barnen från som 

blev antagna till skolorna under åren 1905–1915? I det andra delkapitlet ”Skolans beskrivning 

av eleverna” redogörs hur eleven beskrevs av skolornas läkare och lärare. I denna del besvaras 

den andra frågeställningen: På vilka sätt beskrevs eleverna av skolornas lärare och läkare? 

                                                           
38 Brockstedt 2000, s. 116. 
39 Brockstedt 2000, s. 106. 
40 Brockstedt 2000, s. 131. 
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Varför beskrevs eleverna på det sättet? Den andra delen utgår framförallt från kvalitativ analys. 

Den tidigare forskningen kommer diskuteras med undersökningens resultat. 

 

Elevernas bakgrund 

Detta kapitel kommer redovisa vilka barn som blev antagna på skolorna, för att visa på vilka 

förhållanden eleverna kom från. Det som kommer redogöras är antalet antagna elever av 

respektive kön, vilka kyrkostift de var inskrivna på samt vem som stod som elevens målsman. 

 

Antal elever per kön 

Nedanför kommer ett diagram presenteras över antal flickor och pojkar som antogs på FSBV 

och Slagsta skola. Diagram 1 ämnar visa på fördelningen mellan könen men också visa på 

ökningen av elever som blev antagna på skolorna. Diagram 1 visar inte hur många elever som 

för tillfället gick på skolan utan hur många som blev inskrivna i matrikeln det året. Sammanlagt 

blev 220 elever antagna mellan 1905–1915. Eleverna blev inskrivna vid olika datum utspritt 

över året, vilket sannolikt beror på att eleverna blev antagna när ansökningshandlingarna kom 

in och godkändes. Som tidigare nämnt erhöll skolan statsbidrag för varje enskild elev upp till 

max åtta år och därefter skrevs eleven ut eller blev arbetselev. I matriklarna framgår det att 

elever skrevs ut av ålder eller ifall eleven inte ansågs vara bildbar.41 Brockstedt menar att 

Slagsta skola hade 132 sängplatser för skolelever och arbetselever, vilket han menar avgjorde 

gränsen för hur många elever skolan kunde ta emot.42 På grund av statsbidraget lär tomma 

platser inte ha fått stå tomma under en längre tid. 

 

Källa: ”Register, Matriklar, huvudserie (Norrtullskolan och Slagsta) 1905–1915”, Arkivet för Föreningen 

Sävstaholmsskolorna, SSA. 

                                                           
41 ”Matriklar, huvudserie (Norrtullsgatan och Slagsta)”, 1905–1915, Arkivet för Föreningen 

Sävstaholmsskolorna, Stockholms stadsarkiv. 
42 Brockstedt 2000, s. 47. 
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I diagram 1 syns en tydlig ökning av inskrivna elever efter flytten till Slagsta. Innan flytten var 

fördelningen mellan flickorna och pojkarna relativt jämn med något fler antagna flickor under 

åren 1905–1907. Under 1908–1910 blev fler pojkar antagna men det var fortfarande nästan 

jämnt mellan könen. Denna undersökning hade en könsfördelning på 56% pojkar respektive 

44% flickor.43 Förhammar presenterar statistik från Svenska centralbyrån (SCB) som har räknat 

antal sinnesslöa personer under åren 1880–1900. I tabellen framgår det att under år 1900 fanns 

4279 män och 3306 kvinnor registrerade som sinnesslöa i Sverige. Således var det fler män än 

kvinnor som bedömdes vara sinnesslöa under 1900.44 Men att det fanns fler manliga sinnesslöa 

i Sverige under 1900 syns inte i FSBV register över skolans elever mellan 1905–1910.45 De 

antagna flickorna på FSBV är något fler under denna period, vilket är intressant i jämförelse 

med Förhammars tabell. Att det fanns fler manliga sinnesslöa i samhället tycks inte ha påverkat 

att fler pojkar blev antagna på FSBV mellan 1905–1910. 

 

I diagram 1 syns att efter flytten 1911 ökade antalet antagna pojkar jämfört med flickorna. 

Under 1911 blev 30 antagna pojkar kontra 21 antagna flickor. Därav resulterade flytten till 

Slagsta skola i en ökning av antalet antagna elever samt att fördelningen mellan könen blev 

mindre jämt fördelat. Diagram 1 visar även att antalet antagna pojkar ökar drastiskt efter 1914 

jämfört med att de antagna flickorna inte ökar.46  

 

Areschougs studie resulterade i en ojämn könsfördelning på de två anstalterna Storängens 

skolhem och Norrköpings sinnesslöskola som låg på 65% pojkar och 35% flickor på Storängens 

skolhem respektive 66% pojkar och 34% flickor på Norrköpings sinnesslöskola.47 FSBV och 

Slagsta skola hade en majoritet av pojkar men jämfört med Areschougs resultat hade skolorna 

en jämnare fördelning mellan elevernas kön. Att Areschougs resultat hade procentuellt fler 

pojkar kan bero på att hon undersökte en längre tid men också för att hon undersökte en senare 

period. Areschoug menar att oönskade beteenden som generellt är förknippade med pojkar var 

den sannolika orsaken bakom att det var vanligare med pojkar på anstalterna.48 De sociala 

                                                           
43 ”Register, Matriklar, huvudserie (Norrtullskolan och Slagsta)”, 1905–1915, Arkivet för Föreningen 

Sävstaholmsskolorna, SSA. 
44 Förhammar 2007, s. 203. 
45 ”Register, Matriklar, huvudserie (Norrtullskolan och Slagsta)”, 1905–1915, Arkivet för Föreningen 

Sävstaholmsskolorna, SSA. 
46 ”Register, ”Matriklar, huvudserie (Norrtullskolan och Slagsta)”, 1905–1915, Arkivet för Föreningen 

Sävstaholmsskolorna, SSA. 
47 Areschoug 2000, s.176–177. 
48 Areschoug 2000, s. 176. 
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problem som utgår ifrån genusstereotypa beteenden om vad som är pojkbeteende kontra 

flickbeteende kanske inte var lika utpräglade under början av 1900-talet som det var under 

1925–1954. Det vill säga de ”bråkiga” pojkbeteenden som vi idag kopplar till högljuddhet, 

gruppförtryck och rastlöshet. En annan anledning kan ha varit att de könsspecifika 

användningsområdena som skiljde sig mellan flickor och pojkar. Detta kan ha gjort att en 

flickas sinnesslöhet inte ansågs vara ett lika stort problem då hon ändå kunde utöva sysslorna i 

hemmet, medan pojkarnas sinnesslöhet framstod som ett större problem för de sysslor och 

anställningar som förväntades av dem. Johanna Sköld redogör att de fosterbarn som var mest 

önskade att fostra var flickor.49 En orsak till detta var att fosterföräldrar sökte en ”huspiga”.50 

Samma tankegång kan därmed ha orsakat att färre flickor antogs till Slagsta skola för att 

flickorna fyllde en funktion i hemmet med sysslor som kunde utföras trots en intellektuell 

nedsättning.  

 

Kyrkostift 

I 90% av alla elevhandlingar hade läraren skrivit in vilket kyrkostift eleven var inskriven i. 

Kyrkostiften som eleverna var inskrivna i har kategoriserats efter följande fyra kategorier: 

Stockholms stad, Stockholms landsbygd, andra landskap samt elevhandlingar som saknade 

uppgift om kyrkostift. En majoritet av eleverna med 65% kom från ett kyrkostift inom 

Stockholms stad. De tre kyrkoförsamlingar som flest elever kom ifrån var Katarina kyrka med 

26 elever, därefter Kungsholms församling med 24 elever och sedan Maria kyrka med 16 elever. 

Förutom dessa kom 6% av eleverna kom ifrån ett kyrkostift utanför Stockholms stad men 

fortfarande inom Stockholms landskap.51 Således kom en majoritet av eleverna från staden och 

färre från landsbygden. Skillnaden kan delvis bero på befolkningsmängden mellan Stockholms 

stad och Stockholms landsbygd men också att de sinnesslöa kan ha framstått som ett större 

socialt problem för lokalområdet i staden än på landsbygden. I staden kunde ett sinnesslött barn 

orsaka större ”problem” såsom att konsumera alkohol, tigga eller skaffa sexuella förbindelser 

än på landsbygden. Dessutom kan det ha förekommit en större kontroll bland lokalbefolkningen 

och folkskolan i städerna än ute på landsbygden.  

 

                                                           
49 Sköld 2006, s. 213. 
50 Sköld 2006, s. 238. 
51 ”Matriklar, huvudserie (Norrtullsgatan och Slagsta)”, 1905–1915, Arkivet för Föreningen 

Sävstaholmsskolorna, SSA. 
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Undersökningens resultat blir intressant i jämförelse med statistik som Förhammar presenterar 

från CSB som visar att 90% av de registrerade sinnesslöa människorna i Sverige kom från 

landsbygden.52 Det är således en majoritet av de registrerade sinnesslöa personerna som är 

skrivna i landsbygden. Därför kan den ojämna fördelningen om var eleverna kom från också 

bero på skolornas placering som ”stadsskola” (framförallt FSBV). Placeringen hade sannolikt 

stor betydelse för vilka elever som blev antagna. Befolkningen i ”närområdet” kände sannolikt 

till FSBV bättre än folk utanför Stockholm och därför ansökte fler i närområdet om en plats till 

skolorna. Landsbygdens folkskollärare, föräldrar och lokalbefolkning utanför Stockholms stad 

var möjligtvis ovetandes om sinnesslöskolorna och därmed inte ansökte dit. 

 

Det fanns även elever från andra kyrkostift utanför Stockholms landsbygd. De stod för 18% av 

alla antagna elever. De landskap som flest elever kom från var Jämtland med sex elever från 

fyra olika stift samt Skåne med sju elever som kom från fyra olika kyrkostift inom Malmö. De 

resterande 17 eleverna kom ifrån olika kyrkostift runt om i landet.53 Vid denna tid fanns fem 

svenska internatskolor för sinnesslöa placerade i Malmö, Göteborg, Norrköping och 

Söderköping.54 Varför eleverna från Malmö skrevs in här istället för de närmre 

sinnesslöskolorna kan eventuellt det bero på att platsbrist, önskemål om att gå på FSBV och 

Slagsta skola eller avtal mellan skolorna och fattigvården i de kyrkostiften i Malmö. 

 

Från 1911 kom fler elever från andra kyrkostift än Stockholms stad. Mellan 1905–1910 var det 

14% av eleverna som kom ifrån ett annat kyrkostift än de inom Stockholms stad, jämfört med 

32% under perioden 1911–1915.55 Därmed fördubblades antal antagna elever från ett kyrkostift 

utanför Stockholms landsbygd efter flytten. Sannolikt beror ökningen på att expansionen vid 

flytten gjorde att skolan kunde erbjuda barn från andra landskap och kyrkostiftorter utanför 

Stockholm stad. 

 

I matriklarna har läraren sakligt noterat elevens kyrkostift, men vid tre tillfällen förekom det en 

notering som antyder på lärarens åsikt till elevens boendeort eller bakgrund. Enbart en gång 

                                                           
52 Förhammar 2007, s. 202–203. 
53 ”Matriklar, huvudserie (Norrtullsgatan och Slagsta)”, 1905–1915, Arkivet för Föreningen 

Sävstaholmsskolorna, SSA. 
54 Brockstedt 2000, s. 64–65. 
55 ”Matriklar, huvudserie (Norrtullsgatan och Slagsta)”, 1905–1915, Arkivet för Föreningen 

Sävstaholmsskolorna, SSA. 
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hade läraren noterat elevens etniska bakgrund. Den eleven beskrevs som: ”En äkta jude”56. 

Eleven är den enda som har ett slaviskt besläktat efternamn. Eleven sticker således ut bland alla 

andra elever, vilket kan ha påverkat att läraren noterade detta. Det går att anta att läraren hyser 

en antisemitistisk syn på elevens bakgrund och eller tro. I två matriklar uppträffades noteringar 

som antyder på lärarens subjektiva åsikt till elevens landskapstillhörighet. I de två matriklarna 

hade läraren följaktligen beskrivit eleverna som: ”En envis, trög skåning.”57 och ”Numera är i 

skolan intet att anmärka mot lydnaden- han är vänlig, trevlig och snäll- men har ej begrepp om 

vanlig hövlighet och har rakt inte lust att lära sådan, det bjuder den lille norrmannen för mycket 

emot.”58. Båda eleverna beskrevs på ett mindre positivt sätt. Vad som gjorde att läraren noterade 

elevens landsskapstillhörighet som ett attribut är svårt att svara på. Kanske identifierade sig 

dessa två elever med sin landskapstillhörighet på ett utmärkande sätt som gjorde att läraren 

föraktfullt skrev ner det i matrikeln, eller kanske det beror på att elevens dialekt utmärkte sig 

för läraren. Alla tre citaten var skrivna för att beskriva elevens personlighet eller utveckling. 

Dessa tre elever blir intressanta just för att de sticker ut från den annars sakliga och 

informerande notering som läraren nertecknat om elevens kyrkostift. 

 

Målsman 

Läraren har antecknat vem eller vilka som var målsman till eleven. I den tidigare matrikeln från 

åren 1901–1908 nämns enbart fadern och dess yrke. I de fallen utgår jag från att båda föräldrarna 

är vid liv och närvarande i elevens liv. Läraren skrev troligen inte in modern, då 

familjeförhållandet följde normen över vad som var ett normalt familjeförhållande. I den yngre 

matrikeln för åren 1908–1916 nämns båda föräldrarna och dess relation till varandra. En 

majoritet på 69% av de antagna eleverna hade båda sina föräldrar som målsman. Det var 21% 

av eleverna som hade modern som målsman på grund av att modern var ogift eller att fadern 

var avliden.59 Det kan antas att de elever som inte hade en fader hade en större ekonomiskt 

utsatt situation än familjer med fadern kvar som målsman. Fadern var vid denna tid den främsta 

inkomstbringaren60 och därför kan mödrar utan en make haft ett större ekonomiskt behov av att 

skicka iväg sitt barn till FSBV eller Slagsta skola. 

                                                           
56 ”Matriklar, huvudserie (Norrtullsgatan och Slagsta)”, 1905–1915, Arkivet för Föreningen 

Sävstaholmsskolorna, SSA. 
57 ”Matriklar, huvudserie (Norrtullsgatan och Slagsta)”, 1905–1915, Arkivet för Föreningen 

Sävstaholmsskolorna, SSA. 
58 ”Matriklar, huvudserie (Norrtullsgatan och Slagsta)”, 1905–1915, Arkivet för Föreningen 

Sävstaholmsskolorna, SSA. 
59 Det var enbart en elev som hade förlorat sin moder. Därför var det vanligare att fadern eller att båda 

föräldrarna var avlidna än att bara modern var det. 
60 Sköld 2006, s. 177. 
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Areschougs undersökning visar att 78% av eleverna hade antingen modern, fadern eller båda 

föräldrarna som målsman. Dessutom redogör hon att cirka 10% av ansökningshandlingarna 

nämnde att eleven hade antingen barnavårdsnämnden eller fattigvårdsstyrelsen som målsman.61 

I denna undersökning kom 4% från ett barnhem eller Utackorderingbyrån. I tio elevmatriklar 

hade läraren inte skrivit ner någon målsman eller beskrivit båda som döda. Om de tio räknas in 

som kom från fattigvård eller barnhem blir de cirka 10%.62 Det är rimligt att anta en del av de 

eleverna kom ifrån fattigvård eller ett barnhem eftersom att de saknade en förmyndare. 

 

Jag har undersökt vilken yrkestillhörighet elevens fader hade, för att det kan säga något om 

vilken klass och vilket ekonomiskt tillstånd familjen kan ha haft. Utifrån Areschougs 

uppdelning av yrkestillhörighet har fädernas yrke delats in i någon av kategorierna: Ej 

yrkesutbildade arbetare, Yrkesutbildade arbetare, Lägre tjänstemän, Högre tjänstemän, 

Småborgare, Ej yrkesutbildade lantarbetare och Jordbrukare.63 

 

Majoriteten av elevmatriklarna med 77% nämnde faderns yrke, men i 23% av elevmatriklarna 

saknades den informationen. När informationen om faderns yrke saknades berodde det antingen 

på att fadern var okänd eller båda föräldrarna var okända. Den yrkestillhörighet som flest fäders 

yrken ingick i var Ej yrkesutbildade arbetare som stod för 30% av alla fäders yrken. Det var 29 

fäder som beskrevs vara ”arbetare” och var därmed det vanligaste yrket. Den yrkestillhörighet 

som näst flest fäder hade med 18% var yrken som ingår i Yrkesutbildade arbetare. 

Yrkestillhörigheten Lägre tjänstemän bestod av 12% och var därmed den tredje största 

yrkesgruppen. Dessutom var 7% Småborgare. Tillsammans motsvarar dessa fyra grupper 67% 

av fädernas yrkestillhörighet.64 Som tidigare redovisat var de flesta eleverna ifrån städer och 

det korrelerar med fädernas yrkestillhörighet. Yrkena är sådana som var vanligare i städerna än 

i landsbygden såsom olika yrken inom byggnadsarbete eller olika tjänsteyrken. 

 

                                                           
61 Areschoug 2000, s. 187. 
62 ”Matriklar, huvudserie (Norrtullsgatan och Slagsta)”, 1905–1915, Arkivet för Föreningen 

Sävstaholmsskolorna, SSA. 
63 Areschoug 2000, s. 363–364. 
64 ”Matriklar, huvudserie (Norrtullsgatan och Slagsta)”, 1905–1915, Arkivet för Föreningen 

Sävstaholmsskolorna, SSA. 
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De yrken som ingick i yrkestillhörigheten Högre tjänstemän stod för 5%.65 Därmed var det få 

elever som hade en far med ett högre, välmeriterat yrke. Att det förekom färre av denna grupp 

kan bero på att rikare familjer kunde betala för hemskoleundervisning eller annan privatskola. 

Det var betydligt fler elever med fäder som hade ett yrke som ingick inom arbetarklassen. Det 

stärker att det främst var fattigare familjers barn som ansågs vara drabbade av sinnesslöhet. De 

fattiga och svaga grupperna i samhället ansågs vara det största hotet mot degeneration på grund 

av att de hade sämre levnadsvillkor såsom trångbeboddhet, tunga arbeten, undernäring och 

lättare att falla för aktiviteter som ansågs omoraliska.66 

 

Det var få fäder med en yrkestillhörighet inom jordbruk eller lantarbetare.67 Det kan bero på att 

barn ansågs vara en betydelsefull arbetskraft och tillgång för familjer som försörjde sig på 

jordbruket.68  Därför kanske det inte uppfattades som ett stort problem att de barnen hade svårt 

i folkskolan. Därmed stannade de sinnesslöa barnen kvar hemma i familjen där de kunde hjälpa 

till med hushållet eller jordbrukssysslor. Men det kan också bero på att skolorna, speciellt 

FSBV, låg i Stockholms stad och därför prioriterades stadsbarnen före landsbygdens barn.  

 

Betalningsansvarig 

För att eleven skulle få gå på skolan krävdes en inträdessumma på 250 kronor. Läraren hade 

antecknat vem och hur mycket som hade betalats för att eleven skulle skrivas in på skolan. De 

olika betalningsansvariga ingick i en av dessa fyra huvudgrupper: fattigvård, föräldern, 

avbetalning eller okänt. I 73%69 av alla matriklar stod det vem som var betalningsansvarig. 

Majoriteten av alla betalningar stod fattigvården för. Fattigvården betalade inträdessumman för 

60% av alla antagna elever, och av dessa 60% stod Utackorderingbyrån för 45%. De resterande 

15% betalade annan fattigvård eller barnhem. Majoriteten av de elever vars inbetalning kom 

från en annan fattigvård än utackorderingsbyrån hade flyttat in från ett annan landskap. Då 

betalade oftast kyrkostiftets fattigvård för inskrivningskostnaden. Fattigvården betalade i större 

mängd inträdesavgiften än de enskilda föräldrarna, för enbart 5% betalades av föräldern. Detta 

                                                           
65 ”Matriklar, huvudserie (Norrtullsgatan och Slagsta)”, 1905–1915, Arkivet för Föreningen 

Sävstaholmsskolorna, SSA. 
66 Johannisson 1997, 222–224.  
67 Tio fäder hade ett yrke som ingick i antingen yrkestillhörigheten jordbrukare eller ej yrkesutbildad 

lantarbetare. Tillsammans stod de yrkestillhörigheterna för 5%.”Matriklar, huvudserie (Norrtullsgatan och 

Slagsta)”, 1905–1915, Arkivet för Föreningen Sävstaholmsskolorna, SSA. 
68 Sköld 2006, s. 286–287. 
69 I 27% av matriklarna stod det inte någonting alls om betalning eller att det enbart stod den betalda summan. 

Att den betalningsansvariga inte står kan möjligtvis bero på att elevens målsman är nedskriven på en annan plats 

i dokumentet. 
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visar på vilket ekonomiskt förhållande de flesta av familjerna hade. Men föräldrarna kunde 

erbjudas avbetalning av inträdessumman. Dessa elever nedtecknades i matriklarna som frielev 

eller extraelev. I matriklarna hade läraren antecknat att 8% av eleverna var eller blev 

frielever/extraelev. Oftast stod det bara ”frielev” eller ”extraelev” men det kunde också stå en 

avbetalningsplan med en lägre summa.70 Frielev betyder att betalningen avbetalades eller 

rabatterades, medan en extraelev innebar att eleven som antogs utöver de ordinarie platserna.71 

Avbetalning möjliggjorde säkerligen för föräldrar att placera sitt barn på skolan. 

 

Sköld beskriver att mellan året 1902–1910 skickade utackorderingsbyrån iväg 273 barn till 

anstalter för ”handikappade eller sjuka”.72 Sannolikt blev en del av barnen antagna på FSBV. 

Den tydliga majoriteten över att fattigvården betalade inträdet stämmer med det Brockstedt 

säger om att många av eleverna kom från fattigare familjeförhållanden.73 Men även att 

fattigvården betalade kostnaderna för föräldrar som inte hade råd med inträdesavgiften.74  

 

Sammanfattning elevernas bakgrund 

Utifrån lärarens noteringar om vilket kyrkostift eleven kom från, vem som var elevens målsman 

och vem som betalade inträdet till skolorna går det att förmoda vilket levnadsförhållande 

eleverna kom från. FSBV och Slagsta skola höll en relativt jämn nivå mellan flickor och pojkar, 

men efter flytten 1911 ökade antalet antagna pojkar. Majoriteten av eleverna kom ifrån 

tätbebyggda stadsmiljöer och från arbetarklassen eller medelklassen. Att det var få elever från 

landsbygden kan bero på att de sinnesslöa barnens kunde varit användbara i jordbruket eller 

hemmet. Att eleverna på landsbygden klarade sig sämre i folkskolan kanske inte ansågs vara 

ett stort problem eftersom att om de hade en praktisk förmåga kunde de fylla en arbetande 

funktion. Det kan också bero på att befolkningen ute på landsbygden var ovetandes om att 

skolan existerade och därför inte ansökte. Dessutom var det få elever som hade föräldrar som 

kom från rikare familjer.75 Detta kan bero på att dessa föräldrar kan haft andra valmöjligheter 

till skolundervisning eller vård än de fattigare familjerna. Att det var fler elever från fattigare 

förhållanden i stadsmiljö kan bero på att sinnesslöa, fattiga och kringdrivande barn ansågs vara 

                                                           
70 ”Matriklar, huvudserie (Norrtullsgatan och Slagsta)”, 1905–1915, Arkivet för Föreningen 

Sävstaholmsskolorna, SSA. 
71 Brockstedt 2000, s. 32–33. 
72 Sköld 2006, s. 98. 
73 Brockstedt 2000, s. 5. 
74 Brockstedt 2000, s. 32.  
75 ”Matriklar, huvudserie (Norrtullsgatan och Slagsta)”, 1905–1915, Arkivet för Föreningen 

Sävstaholmsskolorna, SSA. 
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ett hot i städernas lokalsamhälle. Det kan således ses som ett uttryck för kontroll då de ville bli 

av med de sinnesslöa från lokalsamhället. Men det kan också tolkas som hjälp på grund av att 

barnen erbjöds en bättre tillvaro på skolan med mat, husrum och anpassad undervisning. 

Johannisson menar att det just var underklassens barn som ansågs vara det största hotet mot det 

försämrade hälsotillståndet i Sverige. Detta berodde bland annat på att de hade tyngre arbeten, 

levde i trångbebodda områden och hade generellt sämre hygien.76 Undersökningens resultat 

stämmer överens med den tidigare forskningen om att eleverna kom från arbetarklassen.77  

 

Skolans beskrivning av eleverna 

Kapitlet kommer beröra hur skolornas lärare och läkare beskrev eleverna i matriklarna och 

sjukjournalerna. Noteringarna är uppdelade efter om de beskriver elevens fysiska kropp, 

elevens utseende, mentala tillstånd eller självmedvetenhet/förmåga att sköta sig. 

 

Fysiskt tillstånd 

I sjukjournalerna hade läkaren för det mesta noterat liknande beskrivningar över elevernas 

kroppar. Skolornas läkare noterade både när elevens fysik bedömdes som normal eller 

avvikande. Elevernas fysik beskrevs med termer som hull, muskulatur och 

kroppskonstitution/kroppsbyggnad. Den vanligaste noteringen var att både hull och muskulatur 

beskrevs som ett par som båda ansågs vara goda. Dessutom specificerades termerna med adverb 

som tämligen, för att tydliggöra att kroppen inte var idealisk. Elever med en fysik som inte 

beskrevs som avvikande kunde noteras på följande vis: ”Normalt utvecklad. Hull och 

muskulatur någorlunda goda. Bröstkorgen välbyggd”78. I de elevhandlingar som läkaren noterat 

att elevens fysik var undermålig berodde det oftast på att eleven ansågs vara undernärd. Eleven 

beskrevs då som exempelvis klen eller mager: ”Kroppsbyggnad klen- mager. […] Huden tunn 

och genomskinlig.”79. Citatet visar även på att huden beskrevs. Elevens hud beskrevs på ett 

sjukligt sätt, vilket i samband med noteringen om elevens undervikt tyder på att det är ett 

symptom på det skrala levnadsförhållande som eleven sannolikt har haft innan den blev 

antagen.80 

                                                           
76 Johannisson 1997, s. 223. 
77 Brockstedt 2000, s. 32. 
78 ”Sjukjournaler, anstalten vid Norrtullsgatan och Slagsta”, 1905–1915, Arkivet för Föreningen 

Sävstaholmsskolorna, SSA. 
79 ”Sjukjournaler, anstalten vid Norrtullsgatan och Slagsta”, 1905–1915, Arkivet för Föreningen 
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Som framgick i delkapitlet ”Elevernas bakgrund” kom flera av eleverna från fattigare 

förhållanden. Föräldrarna hade eventuellt inte alltid haft råd att betala mat. Detta kan ha 

resulterat i att många av eleverna var undernärda när de kom till skolan. Johannisson skriver att 

under denna tid utvidgades institutionaliserade hälsovårdsundersökningar på barn, med syftet 

att få översikt av det försämrade hälsotillståndet i Sverige. Barnläkaren August Lundgren 

utformade ett undersökningsformulär med kriterier på hur ett friskt barn skulle se ut på utsidan 

men också vara mentalt. Staten ansåg att det var under barnaålder som hälsovårdsarbetet måste 

ske för att både få kontroll över friska och sjuka barn samt för att kunna utveckla barnet till en 

stark och frisk vuxen. Ett av kriterierna var att undersöka om eleven var undernärd.81 

 

I sjukjournalerna hade läkaren också noterat om elever hade fysiska funktionsnedsättningar. En 

sjukjournal som visar på detta är: ”Lång och stor. […] Förlamning i höger arm och ben med 

åtföljande muskelatrofi (antagl efter benförlamning). […] Bröstkorgen något platt.”82. 

Brockstedt nämner att få elever hade motoriska nedsättningar, vilket berodde på att de barnen 

hänvisades till Eugeniahemmet.83 I enstaka sjukjournaler hade läkaren noterat med medicinska 

termer84 att eleven hade en funktionsnedsättning som kan ha påverkat elevens fysiska 

rörelseförmåga. Även då framgår det att den fysiska funktionsnedsättningen var så pass lindrig 

att eleven fortfarande kunde följa med i undervisningen. Läkaren noterade dessutom att tolv 

elever hade kryptorkism.85 Det var därmed den vanligaste fysiska defekten bland eleverna, men 

den typen av defekt hos pojkarna lär inte ha påverkat deras skolgång. Dock visar det att läkaren 

utförde gedigna undersökningar av hela elevens kropp. Den mest noterade sjukdomsorsaken 

som påverkat elevernas fysik var Rakitis.86 Femton gånger noterade läkaren att rakitis vara 

orsaken till fysiska förändringar på olika delar på kroppen såsom tänder, extremiteter, 

huvudform eller bålen. Genom att studera sjukjournalerna synliggörs att FSBV och Slagsta 

                                                           
81 Johannisson 1997, s. 235–238. 
82 ”Sjukjournaler, anstalten vid Norrtullsgatan och Slagsta”, 1905–1915, Arkivet för Föreningen 

Sävstaholmsskolorna, SSA. 
83 Brockstedt 2000, s. 39. 
84 Eleverna beskrevs ha Katalepsi eller Skolios. Katalepsi är en rörelsesjukdom som gör att kroppens extremiteter 

kan fastna i olika positioner. Sjukdomen kan vara symptom på andra sjukdomar eller orsakat av medicinering. 

Nationalencyklopedin, katalepsi, http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/katalepsi. (Hämtad 2017-11-

22); Skolios innebär att ryggen är krökt istället för rak. Nationalencyklopedin, skolios, 

http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/skolios. (Hämtad 2017-11-22). 
85 Kryptorkism innebär att den ena eller båda testiklarna inte har fallit ner i pungen utan stannat i buken eller 

ljumsken. Nationalencyklopedin, kryptorkism, http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/kryptorkism. 

(Hämtad: 2017-11-22). 
86 Rakitis är en bensjukdom som beror på D-vitaminbrist och kan påverka skelettets utveckling. 

Nationalencyklopedin, rakit. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/rakit. (Hämtad: 2017-11-22). 
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skola tog emot elever med lindrigare grad av fysiska funktionsnedsättningar.87 Det som hade 

noterats som avvikande eller undermåligt var sjukdomar som ansågs var tecken på dålig 

levnadsstandard eller degenerering av den vita rasen såsom tandröta eller rakitis.88 

 

Det var inte många elever som beskrevs ha allvarligare funktionsnedsättningar eller sjukdomar 

i sinnesorganen eller organen. När sjukjournalerna nämnde en funktionsnedsättning i kroppen 

eller sinnesorganen var det framförallt av lindrigare grad. Majoriteten av elevernas syn och 

hörsel beskrevs som god eller normal. De eleven hade sannolikt inte någon nedsättning. Det 

var fler elever som noterades ha en hörselnedsättning än en synnedsättning. Däremot var det få 

elever med grövre hörsel- eller synnedsättningar, vilket beror på att dövstumma barn och blinda 

barn togs emot för skolor eller asyler som var anpassade för de funktionsnedsättningarna.89 Två 

elever tvingades skrivas ut på grund av fysiska funktionsnedsättningar. Den ena eleven beskrevs 

ha: ”Försvagad syn- därav de dåliga betygen i vissa ämnen.”90 och kunde inte klara av 

undervisningen på grund av synnedsättningen. Eleven skrevs därefter ut från Slagsta skola. Den 

andra eleven som blev utskriven på grund av en fysisk nedsättning beskrev som: ”Har under år 

1912 haft svåra epileptiska anfall och måste på grund av därav utskrivas.”91. Båda eleverna hade 

olika funktionsnedsättningar som försvårade undervisningen. Därför kunde de inte gå kvar på 

skolan. 

 

För 31% av eleverna hade läkaren enbart utfört en undersökning vilket skedde vid 

inskrivningen, men för resterande 69% hade eleven haft flera hälsokontroller. När eleven 

genomgått flera undersökningar syftade undersökningen oftast på att mäta elevens kroppsliga 

utveckling. De efterföljande undersökningarna kunde också ske för att elevens tillstånd blivit 

sämre eller för att eleven skulle skrivas ut från skolan. Läkaren noterade även naturliga 

utvecklingsskeenden som elevers första menstruation.92 Detta visar på att hälsokontrollerna inte 

enbart var viktiga för att kontrollera hälsotillståndet vid inskrivning utan också genomgående 

under skoltiden.  

                                                           
87 ”Sjukjournaler, anstalten vid Norrtullsgatan och Slagsta”, 1905–1915, Arkivet för Föreningen 

Sävstaholmsskolorna, SSA. 
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89 Förhammar 2007, s. 206–342. 
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Sävstaholmsskolorna, SSA. 
91 ”Sjukjournaler, anstalten vid Norrtullsgatan och Slagsta”, 1905–1915, Arkivet för Föreningen 

Sävstaholmsskolorna, SSA. 
92 ”Sjukjournaler, anstalten vid Norrtullsgatan och Slagsta”, 1905–1915, Arkivet för Föreningen 
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Utseende 

I detta delkapitel redogörs för hur läkaren beskrev elevernas utseenden i fråga om huvudform 

och ansiktsdrag. Läkaren noterade elevens huvudform i nästintill alla sjukjournaler med 

undantag för 16 sjukjournaler. Huvudformen beskrevs oftast som symmetrisk eller välbildad, 

och i 16 elevhandlingar beskrevs huvudformen som symmetriskt men med en avvikelse i 

storleken såsom ”Huvudet litet, form symmetriskt”93. Skolornas läkare bedömde huvudformen 

som avvikande i 30 sjukjournaler. Noteringarna varierade och kunde beskriva huvudformen 

som normal men också med ett avvikande attribut såsom: ”Långskalle med starkt utvecklat 

bakhuvud”94. I 16 sjukjournaler beskrevs elevernas huvudform med antropologiska termer.95 

Antropologi är ett vetenskapligt forskningsfält som har två huvudgrenar. Den ena grenen 

studerar människors kulturer och samhällen medan den andra studerar människors fysik 

angående utveckling och karakteristiska. Under 1800-talet sammanvävdes de två traditionerna 

till att studera människors kulturer och utveckling. Denna gren betecknas som etnologi och 

ämnade att studera skillnader i människosläktet med syfte att finna vetenskapliga belägg för 

rasteorin och Darwins utvecklingslära. Den svenske etnologen Anders Retzius blev 

internationellt erkänd för sin studie i att mäta skallar. Hans syfte var att se om huvudets storlek 

och form skiljde sig mellan olika folkslag.96 I sjukjournalerna var de mest förekommande 

antropologiska termerna dolikocefal97 och trind98. I den yngre sjukjournalsboken hade läkaren 

enbart en gång noterat huvudformen med en antropologisk term, då beskrevs huvudformen som 

”symmetriskt (mikrocefal)”99. Fyra gånger beskrevs elevernas huvudform som avvikande på 

grund av sjukdom, och de alla var orsakade av Rakitis. En av de fyra sjukjournalerna innehöll 

noteringen: ”Rakitiskt, förövrigt symmetriskt”100, vilket visar på att läkaren ansåg att 
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huvudformen var normal fastän skadan. En annan medicinsk term som läkaren noterade var 

mongol. 101 Termen hade noterats i sex sjukjournaler för att beskriva både huvudform och 

utseende. I citatet: ”Symmetriskt (mongoltyp)”102 har termen noterats för att beskriva 

huvudformen. Exemplet visar att läkaren främst ansåg att elevens huvudform följde vad som 

var normalt, men avvek på grund av det mongoloida.  

 

De elever vars utseende beskrevs med termen mongol hade inte fått huvudformen beskrivet 

med termen. För eleven Annika beskrevs hennes utseende på följande sätt: ”Näsroten insjunken. 

Ögon sneda (mongoltyp); ögonlock rödkantade. Framskjutande underkäke. Hud normal utom i 

ansiktet, då den är torr och fjällande.”103. I beskrivningen framstår det som att läkaren anser att 

enbart ögonen har en mongolisk form medan de resterande ansiktsdelarna beskrevs på det sätt 

som läkaren uppfattar dem.  

 

Det som läkaren oftast noterat om elevernas utseende var ansiktet välbildat, vilket sannolikt 

betyder att läkaren ansåg att elevens ansikte inte hade några framträdande ansiktsdrag eller 

synliga avvikelser som var nämnvärda att notera. Noteringar av ansiktsdelarna uppkom 

generellt när läkaren ansåg att de var avvikande. Näsans utformning var den del av ansiktet som 

noterats flest gånger. När näsan noterades beskrevs den antingen som intryckt eller bred. I 

enbart ett fall beskrevs näsan på ett annat sätt, där elevens ansikte beskrevs som: ”Öron små, 

ögonspringor små, näsan liten. Ansiktshud röd och skrovlig. Iris blå. Håret grovt mörkblont”104. 

Citatet visar på hur läkaren har noterat en helhetlig beskrivning av elevens utseende. I de äldre 

sjukjournalerna noterade läkaren vanligtvis elevens panna men detta avtog i de yngre 

sjukjournalerna.105  

 

Det finns förändringar i vad och hur läkaren beskrev elevernas utseende. Som nyss nämnt avtog 

noteringar om elevens panna. Dessutom var det vanligare med detaljerade beskrivningar av 

huvudformen som uppfattades som avvikande innan 1911 än efter. Utifrån det Johannisson 

                                                           
101 Begreppet mongol myntades 1866 av läkaren Langdon Down som studerade människor med en intellektuell 

nedsättning från olika etniska ursprung, för att kunna kategorisera individerna utifrån deras utseende. Termen 

mongol är vad vi idag skulle benämna som Downs syndrom. Brockstedt 2000, s. 36–37.  
102 ”Sjukjournaler, anstalten vid Norrtullsgatan och Slagsta”, 1905–1915, Arkivet för Föreningen 

Sävstaholmsskolorna, SSA. 
103 ”Sjukjournaler, anstalten vid Norrtullsgatan och Slagsta”, 1905–1915, Arkivet för Föreningen 

Sävstaholmsskolorna, SSA. 
104 ”Sjukjournaler, anstalten vid Norrtullsgatan och Slagsta”, 1905–1915, Arkivet för Föreningen 

Sävstaholmsskolorna, SSA. 
105 ”Sjukjournaler, anstalten vid Norrtullsgatan och Slagsta”, 1905–1915, Arkivet för Föreningen 

Sävstaholmsskolorna, SSA. 
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menar om att kontrollen av kroppen ökade under 1900-talet,106 borde de mer detaljerade 

beskrivningarna av elevernas huvud öka, inte minska. Brockstedt nämner att mellan åren 1913–

1928 var Alfhild Tamm anställd som läkare på Slagsta skola.107 Om denna nedgång beror på 

läkarens ointresse om de etnologiska tankegångarna eller ej är utifrån detta material svårt att 

svara på, men sannolikt ansåg inte läkaren att elevens huvudform var nödvändigt eller relevant 

att beskriva detaljerat.  

 

År 1913 skedde även en förändring i noteringen av elevens utseende. Då började läkaren notera 

elevens utseende i fråga om hårfärg, ögonfärg och öronens utformning. Läkarens notering över 

irisens färg och hårfärgen framstår som saklig då läkaren enbart nämner färgen utan att bedöma 

den. Detta visas i följande exempel: ”ansiktet brett, öron normala. […] Blond, blåa irises”108. I 

elevexemplet kan vi också se hur läkaren har bedömt öronens utformning på eleven. Den 

noteringen ensam skulle kunna tolkas som att det menar hörseln, men i samband med de andra 

sjukjournalerna och att läkaren även nämner hörselns funktion, framgår det att noteringen syftar 

på öronens utformning. I följande citat blir det tydligt att läkaren syftar på öronens yttre 

utformning: ”ganska utstående öron. Välformat ansikte”109. Elevens öronsnäckor beskrevs som 

utstående, men som nämnts om hårfärg och ögonfärg framstår det som att läkarens syfte är att 

föra en saklig beskrivning av elevens yttre.110 Däremot beskrevs en elev som ”ansiktsbildning 

vackert”111 vilket antyder på en desto mer subjektiv beskrivning än de tidigare exemplen.  

 

Dessutom skedde vid samma tid en förändring gällande noggrannare undersökningar av elevens 

tänder. Skolans läkare började då utförligt skriva ner elevernas byte av mjölktänder och 

eventuell karies: ”Gom täml. hög, tänder missformade och karierade med erosioner i 

emaljen.”112. Citatet visar på hur läkarens notering av elevernas tänder såg ut. Läkaren beskrev 

elevens gom samt tändernas dåliga tillstånd som för denna elev berodde både på bristande 
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tandhygien samt missväxt.113 Johannisson redogör att de institutionaliserade hälsokontrollerna 

visade att tandröta var ett av de större hälsoproblemen bland barnen.114 Att de specifika 

beskrivningarna av elevernas utseenden och tandhälsa började noteras 1913 kan förklaras 

genom att den nya läkaren Tamm hade påverkats i större grad av de institutionaliserade 

hälsokontrollerna av barnen än den tidigare läkaren. 

 

Mentala tillstånd 

Detta delkapitel kommer redogöra hur eleven beskrevs som person av läraren i matriklarna. Jag 

har kategoriserat beskrivningarna av elevernas mentala tillstånd i de fem övergripande 

kategorier: karaktärsdrag, intellekt/medvetande, uppförande, arbetsvilja och social kompetens. 

Detta kommer att redovisas i två rubriker där den första rubriken redogör för de noteringar som 

beskriver elevernas karaktärsdrag och intellekt/medvetande. Den andra rubriken redovisar de 

noteringar som beskrev elevernas uppförande/disciplin, social kompetens och arbetsvilja. 

 

Karaktärsdrag och intellekt/medvetande 

Noteringarna som beskrev elevens karaktärsdrag var antingen positiva egenskaper som snäll, 

lydig och trevlig eller negativa som opålitlig, trög och lat. Inte sällan beskrev läraren elever 

med både positiva och negativa karaktärsdrag. Läraren noterade således inte enbart egenskaper 

som uppfattas negativa, utan det uppfattas som att läraren försökte ge en helhetsbild av eleven. 

I de flesta elevhandlingar hade läraren skrivit ner flera beskrivande attribut av eleven. Detta 

demonstreras i följande exempel från August och Aminas matriklar, där August beskrevs som: 

”Snäll och foglig. Gör ej något väsen av sig. Har ringa fattningsförmågor.”115 och Amina som 

”Snäll, lydig, alltid glad och vänlig men virrig och bra nog vettlös”116. I båda matriklarna 

beskrevs eleverna som snälla och skötsamma samt med ett intellekt/medvetande som ansågs 

var lågt. August beskrevs med ett intellekt/medvetande som ”Har ringa fattningsförmågor” 

medan Aminas intellekt beskrevs som ”bra nog vettlös”. Läraren har ofta fyllt i uppgifter om 

elevens utveckling i skolan under årens gång, ofta med upprepningar som redan beskrivits om 

eleven.117 Detta visas i citatet nedanför om flickan Alina: 
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Snäll, glad, vänlig, trevlig och tillgänglig. […] Snäll, glad och trevlig. Sätter sig ofta på 

tvären, är då tjurig och besvärlig och utför sitt arbete dåligt. Kan annars arbeta bra. Har ett 

tjurigt och besvärligt lynne- fortfarande. Arbetar ganska bra och plikttroget.118 

 

Läraren noterade ofta i matriklarna: står högt eller står lågt. Dessutom med olika adverb såsom 

tämligen, troligen, mycket eller ganska för att beskriva graden av elevens förstånd.119 SAOB 

beskriver stå högt eller stå lågt som ett sätt att rangordna och värdera individen ifråga om talang, 

moral, värde, rykte, anseende etcetera.120 Det kan antas att lärarens noteringar av elevens 

stående behandlar en helhetsvärdering om elevens mentala kapacitet.  

 

Om en elev ansågs oemottaglig för undervisning blev den utskriven till asyl eller 

föräldrahemmet. Ett exempel som visar på detta är: ”Gjorde inga framsteg. Utskriven såsom 

obildbar. Återkom då till föräldrahemmet.”121. Elever som inte utvecklades i den teoretiska 

undervisningen men som kunde följa den praktiska undervisningen kunde få stanna kvar på 

skolans praktiska avdelning. En av dessa elever var Abraham vars utveckling i de teoretiska 

skolämnena var ringa, men han hade andra fördelaktiga förmågor som ansågs användbara och 

fick därför stanna kvar på skolan. Abraham beskrevs följaktligen: 

 

Gör så gott som inga framsteg i skolan till följd av oerhört dåligt minne och synnerligen klen 

uppfattning. Visar ganska stor duglighet i det praktiska livet. Sköter vedsågning, 

posthämtning och isinkörning oklanderligt.122 

 

Brockstedt anger att elever som inte hade en familj att flytta hem till eller som ansågs för unga 

kunde få möjlighet att bli arbetselever. Men han menar också att omregistreringen till 

arbetselever kan ha haft ekonomiska fördelaktigheter.123 Om det var Abrahams användbara 

förmågor eller någon annan anledning som gjorde att han fick stanna kvar som arbetselev är 

svårt att svara på. Men det visar att läraren såg en funktionsduglighet hos Abraham fastän han 

inte kunde utvecklas tillräckligt väl intellektuellt och i den teoretiska undervisningen. 
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Förmodligen gynnades skolan ekonomiskt av att behålla arbetsdugliga ungdomar, delvis på 

grund av stadsbidraget men också för att skolan fick en person som kunde sköta sysslor gratis 

istället för att anställa fler personal. Att behålla arbetselever på skolan kan anses både syfta till 

att hjälpa men också kontrollera eleverna. Skolan hjälper eleverna med att ge dem en 

”anställning” som de känner igen och sannolikt känner sig bekväma med. Dessutom får 

eleverna behålla det hem som de bott på i flera år istället för att komma till en ny främmande 

plats. Det kan också tolkas som kontroll eftersom skolan kunde fortsätta ha uppsikt över eleven.  

 

Brockstedt redogör att intelligensnivån hos ett flertal elever ofta inte var låg, utan att elevens 

tidigare ringa utveckling i folkskolan berodde på sociala faktorer såsom dåliga 

hemförhållanden.124 En elev som skulle kunna passa in i den beskrivningen är Alexander vars 

uppfattning och förstånd beskrevs som goda men hade ett beteende som läraren inte uppskattar: 

 

Förefaller ganska normal- är glad, språksam och trevlig men är självsvåldig och envis. […]  Bråkig 

men förståndig. Ett häftigt uppbrusande lynne. Mycket klok och förståndig. Påhittig roar därmed 

både sig själv och andra. Begåvad.125 

 

Det framstår som att Alexander har utvecklats väl av undervisningen och har ett gott intellekt, 

men läraren tycks vara missnöjd med hans bristande disciplin och beteende. Johannisson 

redogör att begåvning var ett av kriterierna vid undersökning av barns hälsotillstånd.126 Om 

skolans lärare menar att Alexander har ett högt intellekt över snittet eller om hans intelligens 

ställs i förhållande till de andra eleverna är det sannolikt det senare, då läkaren har beskrivit 

Alexander i sjukjournalen som: ”Lindrig sinnesslöhet (dohilitas)”127. Lärarens noteringar 

påvisar att elever som beskrevs som ”normala” och gjorde tydliga framsteg fortsatte gå i skolan 

samt att vissa elever även stannade kvar som arbetselever. Således förblev eleverna kvar på 

skolan fastän de utvecklades väl. En person som Alexander uppfattades sannolikt som ett hot 

mot samhället då han ”förefaller ganska normal” och därför lätt skulle kunna ”misstas” för en 

frisk och stark person. Dessutom har han ett bråkigt och problematiskt uppförande som kunde 

ställa till med problem ute i samhället. Därav är det inte förvånande att han fick stanna kvar på 
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skolan fram till 1925 då han som 23 år gammal skrevs ut.128 Elevexemplet visar på hur det 

svenska samhället försökte kontrollera de sinnesslöa genom att hålla eleverna kvar på skolan. 

 

Uppförande och disciplin 

Detta delkapitel kommer redogöra för hur läraren beskrev elevernas uppförande i skolan och 

mot andra elever och anställda. De noteringar som avsåg beskriva elevens sociala kompetens 

berörde främst när eleven avvek från vad som läraren ansåg vara ett accepterat socialt beteende. 

I följande citat beskrevs eleven Adas sociala kompetens på ett fördömande sätt: ”Står lågt- 

virrig, vettlös och orimligt pratsam […] Pratsjukan oförändrad likaså vettlösheten. Snäll”129. 

Adas talföra personlighet beskrevs som en ”sjukdom” som beror på hennes bristfälliga intellekt. 

Detta gör att det framstår som ett oönskat personlighetsdrag. Lärarens noteringar kan visa på 

vilka beteenden som ansågs passande eller opassande. Detta visar andra sidan av myntet om 

samhällskroppen. Staten ville både att den fysiska kroppen skulle kontrolleras men också det 

mentala, eftersom att dåliga levnadsvanor kunde leda till degenerering. Fostran efter de rätta 

idealen var därför en betydelsefull faktor i kontrollen av befolkningen.130  

 

De noteringar som berörde elevens uppförande handlade till stor del om att eleven uppfört sig 

på ett icke önskvärt sätt. Sådana noteringar var för det mesta orsakat av brister i elevens 

uppfostran, såsom för eleven Assar: ”Ohyfsad gatpojke av första ordningen därför 

svåruppfostrad.”131. I exemplet har läraren försökt att förbise det dåliga uppförandet genom att 

reflektera över orsaken bakom problemet, vilket i detta fall är Assars historia som gatubarn. Det 

framstår som att lärarens har försökt få en bredare förståelse varför eleven beter sig som den 

gör än att enbart förkasta elevens bristande disciplinering. Dock kan lärarens mer förstående 

inställning bero på att eleven tycks sköta sig bättre i klassrummet än utanför klassrummet.132 

Ett undantagsfall som beskrevs som ouppfostrad men där den bristande disciplineringen inte 

framstår som ett problem är i beskrivningen av flickan Alba: 
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Har ej begrepp om lydnad men är ändå aldrig stygg- förstår sig ej på att vara det. Är till följd av sin 

glättighet och godmodighet älskad av sköterskorna.133 

 

Det framstår som att lärarens problem att uppfostra Alba beror på en intelligensdefekt, men som 

ändock inte anses vara ett disciplineringsproblem utan ett tämligen godtagbart karaktärsdrag. 

Läraren föraktar elevens brist i att uppfostras genom att värdera elevens intellekt som lågt, 

vilket framgår via: ”förstår sig ej på att vara det.”. Dessutom verkar läraren inte uppskatta 

elevens ”glättighet” såsom sköterskorna menas göra. Läraren förhåller sig distanserad vilket 

framstår som att läraren ter sig står över Albas beteende. Att läraren har skrivit så kan säga oss 

någonting om vilka beteenden som förväntades och tolererades hos skolornas anställda. Det är 

svårt att säga hur stor sanningshalten är i påståendet att sköterskorna ”älskar” Alba, men 

sannolikt uppskattade sköterskorna Albas beteende i högre grad än vad läraren gjorde. Alba 

blev inte utskriven ur skolan för sin bristande lydnad. Däremot kunde ett dåligt uppförande 

resultera i utskrivning från skolan, vilket blev orsaken till att Aron skrevs ut: 

 

Häftig och olagsam- omöjlig att överbevisa då han fått något för sig. Förtvivlat storgråter vid minsta 

motgång. Står ganska högt. Är till ytterlighet opraktisk-har konstiga rörelser med hela kroppen. […] 

Mycket intresserad av teoretiska ämnen, särskilt läsning, skrivning och räkning, men synnerligen 

opraktisk. Måste utskrivas, därför att han på grund av idiotiska läten och fasoner inverkade skadligt 

på kamraterna.134 

 

Citatet ovan visar att läraren inte ansåg att undervisningen var ett hinder för Aron men hans 

dåliga uppförande gentemot andra ansågs vara ett allvarligt problem. Därför tvingades han att 

utskrivas från skolan. Disciplinering och möjlighet att uppfostras till en lugn och skötsam 

person var därför likvärdigt med att kunna följa med i undervisningen. Brockstedt menar att 

Slagsta skola inte ansåg att aga vara en gynnsam metod och skulle i möjligaste mån inte 

användas mot eleverna. Istället skulle de uppfostras genom vägledning.135 Enbart två 

elevhandlingar nämnde att aga användes som metod till uppfostran, vilket är i enighet med 

Brockstedts diskussion om att aga i möjligaste mån skulle undvikas. Däremot kan aga ha 

förekommit oftare men att det inte skrevs in i matrikeln, vilket då gör att det framstår som att 

aga var mindre förekommande än vad det egentligen var. En notering som antyder på att aga 

har använts som metod för straff visas i följande blockcitat om Adam:  
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Har rykte om sig att vara stygg och svårhanterlig. Rykten ärer inte besannade. Gör han som de andra, 

pojkstreck ibland men är lättagad och medgörlig
136 

 

Adam hade periodvis visat på ett olydigt beteende men som accepterades av läraren. Antagligen 

har sköterskorna angett att Adam har ett bråkigt uppförande men läraren tycks inte ta det särskilt 

allvarligt då beteendet förklaras vara ett ”pojkstreck”. Adam hade kanske en större respekt för 

läraren jämfört med sköterskorna, vilken gjorde att han blev mer tillmötesgående mot läraren.137 

 

I några elevmatriklar framgick det att eleven hade försökt att rymma ifrån skolan. I blockcitatet 

nedanför har läraren beskrivit den 16 åriga flickan Astrids försök att lämna skolan: 

 

Tycker sig vara för stor för att gå i skola, vill vara självständig och längtar att komma ut i världen. 

Försökte under förra sommaren ett par gånger att rymma- lyckades också en dag att smyga sig ned 

till ångbåten och reste till Stockholm, där hon stannade ett par dagar. Hon blev emellertid återfunnen 

och hemfördes. Har ett häftigt och trotsigt lynne och sätter sig upp mot dem hon vågar- över 

kamraterna har hon stort herravälde och det inflytande hon på dem utövar är ej gott. Under vekare 

sinnesstämning kan hon vara ledsen över sin trotsighet och har också försökt arbeta emot utbrotten 

av sin häftighet, till en viss grad har detta lyckats, men opålitligt som hennes väsen är, är detta ej 

mycket att bygga på.138 

 

Astrid har bott på Slagsta skola i sju år och har insett att hon inte längre vill bo kvar där utan 

hon känner sig redo att ta hand om sig själv. Citatet åskådliggör att hon tvingas mot sin vilja att 

stanna kvar på skolan. När hon lyckas rymma till Stockholm söktes hon upp för att återföras 

tillbaka till skolan. Senare utskrivs Astrid till en närliggande bondefamilj som hon tidigare har 

varit inackorderad hos. Hon flyttas således till vad som Brockstedt kallar för en kontrollerad 

familjevård.139 Rymningarna visar på att eleverna inte fick välja om de ville gå kvar på skolan 

eller inte. Som tidigare nämnt kunde elevens målsman välja att skriva ut sitt barn, men elevens 

bestämmelserätt över att stanna kvar fanns inte som alternativ. Detta visar på vad Areschoug 

menar vad kontrollen bakom sinnesslöundervisningen140 eftersom att de inte hade möjlighet att 

bestämma över sina egna liv. För i ett samhälle där sinnesslöa ansågs vara en fara för 

degeneration och risk för odygdigt beteende var en ung kvinna med en vilja för frihet en fara 

för samhället och behövdes därför separeras från resten av samhället.  
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Självmedvetenhet/ förmåga att sköta sig 

Under denna rubrik redovisas de noteringar som beskriver elevens förmåga att behärska sin 

kropp. Först redovisas läkarens noteringar som beskriver elevens talförmåga. Därefter 

behandlas de noteringar som beskriver elevens medvetande om sitt yttre angående 

ansiktsuttryck och hygien. Slutligen redogörs de noteringar som beskriver elevens förmåga att 

behärska sin kropp vad gäller hållning, rörelser och gång.  

 

Talförmåga 

Både skolornas läkare och lärare antecknade elevens talförmåga. I de äldre sjukjournalerna 

noterade läkaren i nästan varje sjukjournal hur elevens tal lät samt förmåga att svara på frågor. 

Det var tämligen många elever som hade talsvårigheter. Det var 43% av elevjournalerna som 

innehöll en notering som antydde på att talförmågan var bristfällig på grund av ljud eller 

förmåga att tala. Elevens ofullständiga talförmåga berodde oftast på en intellektuell 

funktionsnedsättning och inte på grund av stämband- eller hörselnedsättning. Elever som hade 

grov stämbands- eller hörselnedsättning såsom dövhet eller stumhet blev utskrivna, av den 

anledningen att de bedömdes som obildbara. Talförmågan beskrevs ofta i samband med elevens 

förmåga att besvara frågor. Annes sjukjournal visar på detta: ”Talar nästan rent, läspar. Besvarar 

frågor rätt bra”141. Noteringen antyder på att läkaren uppfattade Annes talförmåga som 

bristfällig i ljudet men hade förövrigt en funktionell talförmåga. I 28% av sjukjournalerna 

beskrevs elevens talförmåga som god. Eleven Asos sjukjournal får demonstrera hur en sådan 

notering kunde se ut: ”Talar rent, besvarar frågor, kan berätta och redogöra för vad han ser”142. 

Som citatet visar utgick Asos talförmåga inte enbart från hur talet lät utan också hur bra elevens 

språkliga förmåga var att uttrycka sig klart. I 50 sjukjournaler nämndes inte elevers talförmåga, 

som speciellt uteslöts under den senare tidsperioden.143 Förmodligen beror det på att läkaren 

ansåg att talförmågan var god och därav inte noterade det. Detta antagande begrundas delvis 

utifrån att en avvikelse i det ”normala” bör mer sannolikt ha noterats än sådant som framstod 

som ”normalt” men också utifrån att andra noteringar som tidigare frekvent hade noterats 

upphörde under samma tid. 
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Areschougs undersökning visade att cirka en femtedel av eleverna inte hade några 

anmärkningar om talförmågan medan resterande 80% hade någon typ av mindre eller större 

talsvårighet.144 Att det är en stor procentuell skillnad mellan resultaten kan bero på mängden 

sjukjournaler som inte noterade elevens talförmåga. Men också att skolorna eventuellt hade 

högre krav på elevernas bildbarhet än de anstalter som Areschoug undersökte. Brockstedt 

förklarar att undervisningen la mycket tid på övningar som syftade till att förbättra elevens tal- 

och språkförmåga. Detta på grund av att skolan uppfattade att sinnesslöa ofta var stumma eller 

hade talsvårigheter. Skolorna undervisade i både Tal och språk. Talövningarna syftade till att 

öva upp elevens artikulering medan språkövningarna syftade till att öva upp elevens förmåga 

att tala i längre och korrekta satser.145 Noteringar över elevens talförmåga kan ha varit vanligt 

förekommande eftersom det var en del av undervisningen. 

 

Ansiktsuttryck 

Läkaren noterade även elevens ansiktsuttryck angående vakenhet i elevens ögon, som i citaten: 

”Ansiktsuttryck nästan normalt-blicken matt, något slö.”146 eller ”blicken livlig; 

uttrycksfull.”147. Således noterades inte enbart elevens utseende utan genom hur den bedöms av 

andra också elevens känslor och medvetenhet om situationen. De två flest förekommande 

beskrivningarna av elevens ansiktsuttryck var antingen normalt eller slött.148 Areschougs 

skriver att det inte förekom några beskrivningar som antydde på att elevens sinnesslöhet 

avspeglades i ansiktsuttrycket. De noteringar som förekom om elevens ansiktsuttryck i positiva 

bemärkelser var vänligt eller öppet. Men hon uppger också att cirka 20% av 

ansökningshandlingarna innehöll trög eller uttryckslöst för att beskriva ansiktsuttrycket. Dock 

menar Areschoug att dessa noteringar inte helt sonika är kopplade till sinnesslöhet utan det kan 

bero på att den som fyllt i ansökningshandlingen kan ha uppfattat eleven som ointresserad.149 

Med utgångspunkt att noteringar som exempelvis slött inte antyder på någon typ av intellektuell 

nedsättning utan kan bero på tristess eller annan humörspåverkan, förekom endast två gånger 

noteringar som eventuellt kan kopplas till elevens intellekt/medvetande. Den ena noteringen 
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var en medicinsk term där eleven beskrevs som: ”Ansiktsuttryck något frånvarande. (typisk 

mongoltyp).”150 och den andre som: ”Ansiktsuttrycket stupid.”151. 

 

Läkaren noterade också ifall elevens mun hölls öppen eller stängd. I 23 elevjournaler beskrevs 

elevens mun som öppen eller också att eleven hade tungan utanför munnen eller dräglade. 

Dessutom innehöll två elevjournaler beskrivningar på att munnen hölls stängd. I de resterande 

elevjournaler förekom inga noteringar över hur eleven kontrollerade sin mun.152 Enligt de 

institutionaliserade hälsokontrollerna var ett av kriterierna att barnet höll munnen stängd.153  

 

Hygien 

Skolornas läkare hade även noterat elevens förmåga att ta hand om sig själv kring renlighet och 

utseende i form av snygg eller osnygg.154 Enligt Svenska Akademins Ordbok (SAOB) betydde 

snygg vid början av 1900-talet bland annat skötsel, prydlighet, renlighet gällande kroppen.155 I 

relation med sjukjournalerna betyder snygg sannolikt elevens renlighet, speciellt om elevens 

förmåga eller oförmåga att ”hålla tätt” vad gäller urin och avföring. Att osnygg just skulle 

betyda inkontinens demonstreras i följande citat: ”Är osnygg om nätterna någongång även om 

dagarna.”156. Läkaren nämnde i 29 journaler att eleven var osnygg under dag, natt eller båda. 

Detta motsvarar 17% av alla sjukjournaler. Läkaren noterade inte enbart elevens bristande 

förmåga att hålla sig snygg utan också motsatsen sju gånger, vilket tolkas som att eleven var 

renlig och prydlig.157 Areschougs resultat om elevernas förmåga till renlighet föreföll något 

annorlunda i jämförelse till denna. Areschoug redogör att eleverna beskrevs utifrån deras 

förmåga att självständigt klä sig, äta och sköta sig. Att detta inte nämns i sjukjournalerna eller 

matriklarna kan bero på att det är olika typer av dokument som studerats. Areschoug fann att 

cirka 7% av eleverna hade problem med inkontinens,158 och blir således procentuellt färre. 
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Kontroll över kroppen 

Det som läkaren noterade om elevens förmåga att behärska sin kropp handlade om elevens 

hållning, gångstil och rörelser. I 37% av sjukjournalerna nämnde läkaren elevens hållning. Av 

dessa beskrev 25% hållningen neutralt eller positivt såsom god, normal eller utan anmärkning. 

Men i 12% hade läkaren noterat elevens hållning som bristfällig eller avvikande. Ett citat som 

visar på när elevens hållning noterats som bristfällig: ”Hållning slapp.”159. Citatet beskriver den 

bristfälliga hållningen på ett sätt som inte beror på skada eller defekt, utan snarare beror på 

elevens inte helt rakryggade och perfekta hållning.160 

 

I 66% av sjukjournalerna nämndes inte elevens gång och 24% beskrev den som normal. I 10% 

av sjukjournalerna hade läkaren noterat att gången ansågs avvikande ifrån det normala. 

Noteringen beskrev att rörelser och gången uppfattades som osmidig eller bristfällig som: ”Går 

illa, osäkert och bredspårigt”161. Den nyare sjukjournalen innehåller färre noteringar som berör 

gången och de beskriver då en avvikande gångstil. Att läkaren slutade notera gångstil i det yngre 

materialet beror sannolikt på samma anledning som tidigare resonerats för när noteringar 

upphört, det vill säga att läkaren slutade notera det som framstod som ”normalt”.162 I 

Areschougs undersökning var det 63% av ansökningshandlingarna som nämnde att elevens 

förmåga att gå var normal eller inte anmärkningsvärd. De ansökningshandlingar som noterade 

en avvikelse i elevens gång berodde främst på en nedsättning i rörelserna. Av dessa var det 

enbart fyra elever som inte kunde gå eller var i behov av stöd för att gå.163 

 

Sammanfattning av skolans beskrivning av eleverna 

Det framstår som att läkaren har avsett att genomföra en helhetlig och saklig journal av eleven 

som med somliga undantag påminde om en strukturerad undersökning. Läkaren hade kort men 

utförligt undersökt hela elevens fysiska kropp och förmåga att sköta sig. Sjukjournalerna 

innehöll noteringar som beskrev elevens kropp ifall den var välväxt eller undernärd. Dessutom 

                                                           
159”Sjukjournaler, anstalten vid Norrtullsgatan och Slagsta”, 1905–1915, Arkivet för Föreningen 

Sävstaholmsskolorna, SSA.  
160 ”Sjukjournaler, anstalten vid Norrtullsgatan och Slagsta”, 1905–1915, Arkivet för Föreningen 

Sävstaholmsskolorna, SSA. 
161”Sjukjournaler, anstalten vid Norrtullsgatan och Slagsta”, 1905–1915, Arkivet för Föreningen 

Sävstaholmsskolorna, SSA. 
162 ”Sjukjournaler, anstalten vid Norrtullsgatan och Slagsta”, 1905–1915, Arkivet för Föreningen 

Sävstaholmsskolorna, SSA. 
163 Areschoug 2000, s. 208. 
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innehöll de noteringar som beskrev om eleven hade något som avvek ifrån en frisk och 

välfungerande kropp såsom funktionsnedsättningar i extremiteterna, inre organen eller 

sinnesorganen. Majoriteten av eleverna beskrevs ha en frisk och normalt utvecklad kropp. När 

läkaren noterade avvikelser berodde det framförallt på att eleven var undernärd eller efter i 

utvecklingen. De sjukdomar som läkaren antecknade i sjukjournalerna var de folksjukdomar 

som den svenska staten menade berodde på degenerering bland befolkningen. Det var 

sjukdomar som kan kopplas till näringsbrist eller bristande hygien. 

 

Förutom elevernas kropp och funktionalitet beskrev läkaren elevernas utseende utifrån deras 

huvudform och ansiktsdrag. Det framstår som att läkaren även här har försökt ge en realistisk 

bild av elevens utseende. En intressant förändring skedde vid 1913 då skolan bytte läkare. Den 

nya läkaren Tamm skrev utförligare noteringar om elevens ögonfärg, hårfärg, ansiktsdrag och 

tandhälsa än den tidigare läkaren. Däremot visade Tamm mindre intresse för att beskriva 

huvudformen med antropologiska termer. I de äldre sjukjournalerna beskrev läkaren när elevens 

tillstånd framstod som normalt och friskt, vilket Tamm inte gjorde i de yngre sjukjournalerna. 

I de yngre sjukjournalerna noterade läkaren framförallt när något av kriterierna avvek från det 

normala eller friska. Läkaren hade också noterat elevens förmåga att sköta sig, såsom att vara 

medveten om hur en uppfattas av andra genom kroppshållning, gång, rörelser och 

ansiktsuttryck. Dessutom hade läkaren noterat elevens hygien och inkontinens. 

  

Varje elevmatrikel var individuell till skillnad från sjukjournalerna. Detta gjorde att 

noteringarna kunde variera i mängd och innehåll. Övergripande hade läraren noterat eleverna 

som individer om dess personlighet och uppförande i skolan och mot andra. Läraren har också 

noterat elevens förstånd/intellekt samt undervisningsrelaterade utveckling. I vissa matriklar 

hade alla övergripande områden noterats medan andra matriklar inte innehöll noteringar. När 

läraren noterade elevens uppförande berodde det framförallt på att eleven ansågs haft ett 

opassande uppförande som berodde på bristande disciplin. Matriklarna innehöll utförliga 

beskrivningar om elever hade gjort något som uppfattades som oacceptabelt beteende (såsom 

att rymma från skolan). Brister i disciplin och ett bråkigt uppförande var beteenden som skulle 

motverkas genom uppfostran. Detta kan ses som en åtgärd för att motverka degenerationen i 

samhället. Kontrollen över befolkningens kroppar omfattade inte enbart elevernas fysiska kropp 

utan också det mentala. Själen skulle fostras eftersom att vissa levnadssätt ansågs kunna leda 

till ett försämrat hälsotillstånd. Därför skulle eleverna fostras till moraliska, fogliga och sunda 

personer.  
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Diskussion 

Jag kommer nu att diskutera hur noteringarna om eleverna förklaras utifrån samhällets försök 

att kontrollera och hjälpa de sinnesslöa barnen, genom att placera dem på FSBV och Slagsta 

skola. Diskussionen kommer också omfatta hur de tydligt redogörande mätningarna och 

kontrollerna över elevernas fysik kan förklaras som auktoritetens kontroll över befolkningen. 

Auktoriteten är i detta fall skolornas ledning men också Stockholms stads styrelseskikt och 

Sveriges regering som med hjälp av skolan som institution kunde ha kontroll över de sinnesslöa 

barnen. Detta gör de både genom att begränsa barnen till skolans område men också till att 

fostra dem till lydiga och arbetsamma personer. 

 

Under 1905–1915 hade steriliseringarna av sinnesslöa ännu inte påbörjats i Sverige som metod 

för att lösa ”problemet” med de sinnesslöa, men oron fanns över att ha sysslolösa sinnesslöa 

ute på gatorna. Förhammar redogör att staten hade ett intresse i sinnesslöverksamheterna 

eftersom att skolorna löste sociala problem. FSBV och Slagsta skola var inte helt och hållet 

anstalter utan de var officiellt sett skolor som föräldrarna fick ansöka sitt barn till och som de 

kunde skrivas ut ifrån. Men det går att ifrågasätta hur stort val familjerna egentligen hade som 

ansökte om att deras barn skulle börja på skolan. Majoriteten av skolornas elever kom från 

fattigare förhållanden och eller saknade någon av föräldrarna. Föräldrarna kände sannolikt att 

det bästa alternativet för familjen och barnet var att lämna ifrån sig barnet till skolan som erbjöd 

mat, husrum och undervisning. Förutom den ekonomiska aspekten går det att ifrågasätta 

avsikten bakom att ansöka om skolplats. Sannolikt påtrycktes föräldrarna att skicka iväg sitt 

sinnesslöa barn av folkskolan eller det lokala samfundet. Att ha dessa barn kringströvande på 

gatorna ansågs vara en risk för lokalsamhällets trygghet. Denna oro var främst kopplat till 

städerna och kan ha påverkat att majoriteten av eleverna kom från städer och främst Stockholms 

stad. Således ville auktoriteten och samhället både hjälpa och kontrollera de sinnesslöa barnen 

till en moraliskt godtagbar och tryggare levnadssituation. 

 

Den svenska staten såg oroat på barnens negativa hälsotillstånd och krävde institutionaliserad 

hälsovård för att få bukt på problemet. Det avvikande och sjuka måste kontrolleras och 

dokumenteras i syfte att minska spridningen av degenererat arvsanlag. De noggrant genomförda 

undersökningarna av skolornas barn åskådliggör statens oro över befolkningens försämrade 

hälsotillstånd. FSBV och Slagsta skolas elever har redan av staten kategoriserats som avvikande 
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eller sjuka eftersom att de är inskrivna på skolan. Nu kan en anta att undersökningarnas syfte 

delvis är att kontrollera elevens aktuella hälsotillstånd och se till att de inte blev sämre.  

 

Att skolorna ansåg att disciplineringen av eleverna var betydelsefullt är ett uttryck för 

kontrollen över de sinnesslöa barnen. Men också ett uttryck för betydelsen av att fostra eleverna 

efter de rätta idealen för en god, hälsosam medborgare. Eftersom att steriliseringar av sinnesslöa 

ännu inte påbörjats var uppfostran den metod som användes för att få den idealistiska 

befolkningen. En elev som inte lydde eller som ansågs inneha ett problematiskt beteende skulle 

vägledas genom uppfostran eller vid behov agas. Det går att utröna att elever som inte ansågs 

utvecklas mot ett skötsamt uppförande tillslut skrevs ut till asyl eller familjehem. Elever som 

skrevs ut på grund av dåligt uppförande ansågs ha en negativ påverkan på de andra eleverna. 

Skolans rädsla över att den odisciplinerade eleven skulle negativt påverka de andra elevernas 

uppförande ansågs sannolikt vara ett större problem än att skicka iväg eleven som odisciplinerat 

till en asyl eller föräldrahemmet. I asylen blev eleven kontrollerad och i familjehemmet förblev 

eleven okontrollerad. Utskrivningarna kan även tolkas som skolornas försök att hjälpa. Skolan 

försökte hjälpa eleven men misslyckades med syftet att fostra och undervisa. Därför kunde 

eleven inte vara kvar på skolan. 

 

Vad som är ett uttryck för hjälp eller kontroll är en fråga om perspektiv. FSBV och Slagsta 

skola kan framstå som kontrollerande institutioner, men också som institutioner som ämnar 

hjälpa de sinnesslöa. Kontrollen synliggörs genom skolans disciplinering samt att eleverna inte 

fick välja om de ville vara kvar eller ej. Däremot menade skolornas anställda sannolikt väl och 

såg barnens bästa som det viktigaste. De ville skydda barnet från det dåliga familjeförhållandet 

med alkoholism och fattigdom, men också från det omgivande samhället som kunde göra dem 

illa. Att enbart säga att deras intentioner utgick från antingen hjälp eller kontroll blir således en 

ofullständig förklaring till syftet med sinnesslöskolorna. 

 

Avslutande ord 

Avslutningsvis vill jag problematisera det faktum att denna uppsats kan reproducera normer, 

genom att jag har kategoriserat noteringarna i elevhandlingarna ifråga om vad som framstår 

som normalt eller avvikande. Att plocka isär noteringarna för att kunna markera hur eleven 

beskrevs av skolornas läkare eller lärare på det sätt som har gjorts leder just till denna 

reproducerande problematik. Att någonting tolkas som avvikande istället för normalt bygger 
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jag på det faktum att det noterades och att det inte noterades som normalt, bra, utan anmärkning 

etcetera. Jag hoppas att läsaren inte anser att jag har varit dömande och lagt in egna värderingar 

över vad som är normalt eller inte. Mitt mål är att visa hur en välmenad journal om en person 

kan producera och reproducera normativa eller stereotypa föreställningar. Vad och hur en väljer 

att beskriva en annan människa säger mer om personens fördomar än om personen som blir 

beskriven. Med detta sagt vill jag avsluta med att säga att en ska vara försiktig med att bedöma 

andra personer och att jag som blivande gymnasielärare i framtiden ska fundera en extra gång 

innan jag i dokumentationssyfte beskriver mina framtida elever. Vad som idag kan uppfattas 

som en oskyldig notering kan imorgon framstå som en kränkning.  
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