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Sammanfattning	
Syftet med denna uppsats var att undersöka hur hygienismen påverkade svenska skolor kring 

sekelskiftet 1900. Hygienismen var både en praktisk politik och en sundhetslära, där syftet var 

att förädla och maximera människan både fysiskt, psykiskt och moraliskt för bästa möjliga 

nytta i samhället. 

     Utifrån handböcker skrivna av dåtidens mest namnkunniga läkare och professorer har jag 

utgått från följande frågeställningar: hur den samtida litteraturen beskrev skolhygienen och 

hur den optimala skolmiljön skulle se ut, om man gjorde någon åtskillnad i skolhygienen 

mellan pojkar och flickor och i så fall vad grunden till detta var och slutligen om det går att se 

i källorna hur man arbetade preventivt i skolorna för att förbättra skolbarnens hälsa.  

     Det som framkom i undersökningen var att skolmiljön i mångt och mycket var under all 

kritik. Den optimala skolmiljön skulle se till att barnen hade tillgång till väl ventilerade, ljusa 

och lagom varma lokaler för att undvika att de blev sjuka. Överansträngning var ett begrepp 

som debatterades flitigt bland läkarna, både i Sverige och utomlands, då de sett att 

skolbarnens sjuklighet ökat allt mer på grund av den ökade arbetsbelastningen i skolorna. 

Detta tillsammans med en ökad frekvens av närsynthet, bleksot och ryggradskrökningar 

gjorde att de Europeiska läkarna omslöt hygienismens detaljstyrning av såväl skolans 

byggnation som skolböckernas typografi. 

     Flickornas sjuklighet var större än pojkarnas och därmed försökte läkarna reglera deras 

klädsel hårdare än pojkarnas. Flickorna hade i viss mån andra ämnen än pojkarna, något som 

skulle bana väg för deras blivande roll som maka och mor. Av den anledningen fanns vid 

denna tid ännu några röster som höjdes mot samskolningen då det ansågs onödigt att låta 

flickor studera, även om dessa röster blev allt svagare då nyttan med samskolningen 

övertygade allt fler.   

     Städningen av skollokalerna var ofta undermålig, vilket ledde till att sjukdomar som 

tuberkulos, mässling, kikhosta och scharlakansfeber lätt spreds. Läkarna gjorde vad de kunde 

för att förbättra miljön både i skolorna men också i barnens hemmiljö för att minska 

sjukligheten. Dock fick de kämpa i motvind, då politiska beslut och motsträviga föräldrar ofta 

hindrade deras arbete.  

 
Nyckelord 
Hygienism, skolhygien, skolmiljö, hälsa, sekelskiftet 1900, Foucault, makt. 
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Ordlista	
Eftersom jag kommer använda mig av vissa medicinska begrepp och sjukdomar i texten, 
förklaras de här för att öka förståelsen för texten. Alla begrepp är hämtade från 
Nationalencyklopedin <http://www.ne.se> mellan 2017-04-20 till 2017-05-01 
 

o Anatomi: läran om organismernas form och uppbyggnad, särskilt människokroppens 
o Bleksot: blodbrist 

o Desinfektion: oskadliggörande av smittämnen el. ohyra 

o Difteri: en svårare, smittosam infektionssjukdom ofta med tjocka beläggningar och stark 

svullnad i svalget; förr räknad som en av "barnsjukdomarna" 
o Eugenik: läran om möjligheterna att styra människors ärftliga egenskaper 

o Formalin: vattenlösning av formaldehyd anv. som antiseptiskt medel m.m. 
o Fysiologi: läran om hur levande organismer, deras organ och vävnader fungerar. 

o Kolera: en svår, smittsam tarmsjukdom 

o Medicinalstyrelsen: medicinalväsendets centrala ämbetsverk i Sverige 1877–1967. 

Föregångare till M. var Collegium medicum 1663–1812 och Sundhetskollegium 

1813–77. Numera Socialstyrelsen. 
o Patofysiologi: läran om hur levande organismers funktion påverkas av sjukdom. 

o Patogenes: uppkomst och utveckling av en sjukdom 

o Provinsialläkare: distriktsläkare ⟨numera ej officiell beteckning⟩ 

o Scharlakansfeber: en mycket smittsam febersjukdom med röda hudutslag, en av de s.k. 

barnsjukdomarna 
o Sublimat: kvicksilver(II)klorid, HgCl2, ett starkt giftigt, fast, vitt ämne, som 

sublimerar vid uppvärmning, dvs. övergår direkt från fast fas till gasfas. 
o Sundhetskollegium: statligt ämbetsverk som 1813 ersatte Collegium medicum, 

ombildades 1877 till Medicinalstyrelsen, från och med 1968 ingående 

i Socialstyrelsen. 
o Sundhetspolis: kallades också hälsopolis. De hade som uppgift att inspektera hälsan 

hos befolkningen och var en del av Sundhetsnämnderna. Hälsopolisens verksamhet 

består bland annat av besiktning av gårdar, avträden, avstjälpningsplatser, 

avloppstrummor, diken, slakterier, fabriker, fähus, stall, salutorg och även provning 

och oskadliggörande av födoämnen 
o Tuberkulos: FÖRK.: tbc, en allvarlig och smittsam infektionssjukdom som kan vålla 

skada på olika organ 
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o Tyfoidfeber: en svår infektionssjukdom med långvarig feber och sårbildningar i 

tarmen, numera mycket ovanlig i Sverige 
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1. Inledning	och	historisk	bakgrund	
Skolan är en allmän uppfostringsanstalt, afseende endast det uppväxande slägtets 

förädling och nytta. Derför måste allt, som motverkar detta mål eller på något sätt kan 

skada lärjungen, hållas fjerran derifrån.1 

Från 1800-talets mitt och framåt genomgick Sverige en förvandling från ett agrart samhälle 

till ett industrisamhälle. I och med sådant som folkskolans införande 1842, folkrörelsernas 

tillkomst och etableringen av de politiska partierna, ökade engagemanget hos befolkningen 

för samhällsfrågor.2 Hit hörde bland annat frågor om hälsovård, sundhet och hygien. 

     Koleran som kom till Europa under 1830-talet, och enbart i Sverige dödade ca 37 000 

personer under elva omgångar mellan åren 1834-18743, bidrog till att öka intresset för en 

renare stad. Hygienismen – som var både en sundhetslära och en praktisk politik – fick stora 

framgångar särskilt under slutet av 1800-talet, i synnerhet tack vare hälsovårdsstadgan 1874.4 

     Hälsovårdsstadgan var allmänna riktlinjer med råd och anvisningar till de obligatoriska 

lokala hälsovårdsnämnderna, som bestod bland annat av stadsläkaren och polischefen. Råden 

var riktade både mot samhället och mot individen och handlade om hälsoproblemen i 

samhället, till exempel vatten- och avloppsystemet, renhållning, bostäder, offentliga 

byggnader med mera. Den var nyskapande i den meningen att inga tidigare försök hade gjorts 

att lagstifta om alla aspekter för förebyggande hälsovård.5 Dock var stadgan starkt förankrad i 

en liberal uppfattning om vad som ansågs lämpligt vad gällde statens och myndigheternas 

ansvar. Man visste mycket väl att fattigdom var en huvudorsak till ohälsa och hög dödlighet, 

men upphovsmännen till stadgan valde att bortse från åtgärder som skulle bekämpa 

fattigdomen då man ansåg att det var bortom deras mandat eller kompetens.6 

     I sekelskiftets Tyskland kritiserade läkaren Alfred Grotjahn den hygieniska vetenskapen 

för att ensidigt fokusera på smittbekämpning och omgivningens hygien. Han menade på att vi 

inte fick glömma att människan är social, och hälsotillståndet bestämdes av de sociala 

rummen. I sin bok Soziale Pathologie (1915), formulerade han några punkter som 

                                                
1 Goldkuhl, August Edvard (1883), Handledning i skolhygienen: (läran om skolhelsovården), ur flera källor 
utarbetad och i korthet framställd af A. E. Goldkuhl. Stockholm: P.A. Norstedt & söner, 1883. Försättsbladet. 
2 Sundin, Jan, Christer Hogstedt, Jakob Lindberg, Henrik Moberg (red). (2005). Svenska folkets hälsa i historiskt 
perspektiv. Statens folkhälsoinstitut R 2005:8. s. 110. 
3 Folkhälsomyndigheten < https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/vaccinationer/vacciner-
a-o/kolera/>, 2017-03-05. 
4 Moberg (red) (2005), s. 10-11. 
5 Rogers, John (2006). ”… istället för trög och vidskeplig fatalism”. Att se det osedda. Vänbok till Ann-Sofie 
Ohlander. Stockholm: Hjalmarsson & Högberg förlag. s. 82-84. 
6 Edvinsson, Sören & John Rogers (2001). ”Hälsa och hälsoreformer i svenska städer kring sekelskiftet 
1900”, Historisk tidskrift, nr. 121. 2001, s. 547-548. 
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åskådliggjorde hur en rationell hälsopolitik skulle se ut, bland annat att samhällsnyttan skulle 

gå före den individuella nyttan. Det här ledde till att man fick en ny syn på sjukdom. Den 

akuta sjukdomen skulle elimineras med hjälp av hygieniska insatser och uppfostran medan de 

kroniska tillstånden skulle elimineras med hjälp av rashygien, och sjukdomar var nu en social 

angelägenhet istället för som tidigare en privatsak. ”Den renade folkkroppen skulle resa sig ur 

ett stålbad”.7 

     I Sverige vid samma tidpunkt höll landet, som tidigare nämnts, på att förvandlas från ett 

jordbrukssamhälle till ett industriellt, och naturvetenskapen framstod som världens nya 

förlösare, mer handgriplig och mer förutsägbar än den gudomliga. Landet skulle moderniseras 

från det dunkla och unkna till det ljusa och rena. Intresset för hälsa och hygien blev nästan 

som en besatthet, och man hade en tydlig vision att hälsa och renhet skulle segra över det 

smutsiga och över okunnigheten.8 Hygienismen hade förstås en baksida som omfattade såväl 

stigmatisering av de som inte uppfyllde normerna, det vill säga prostituerade, ”sedeslösa” och 

funktionsnedsatta, som eugenik och tvångssterilisering.9 

     Hälsovårdsstadgan från 1874 fick stor betydelse för skolhygienen (läran om skolbarnens 

hälso- och kroppsvård). I och med denna stadga kunde man nu bekämpa smittsamma 

sjukdomar i skolorna, och hälsovårdsnämnderna genomförde inspektioner tillsammans med 

provinsialläkare och skolläkare. Man studerade då skolans lokaler, inredning, renhållning, 

luftväxling och belysning, och skolläkarna framförde synpunkter på bland annat lektionernas 

längd och innehåll och hur eleverna borde sitta i klassrummet.10 

     Skolhygienens grundare, menar skolöverläkaren Carl Wilhelm Herlitz, är den österrikiske 

läkaren Iohann Peter Frank (f. 1745) som gav ut ett berömt verk Systems einer vollständigen 

medizinischen Polizey 1780, och i ett band av detta verk framlade Frank synpunkter på 

hygienen i skolorna och skolhälsovården, och de kraven gällde då Herlitz gav ut sin bok, 

1961,11 och i mångt och mycket lever råden kvar än i våra dagar.    

1.1	Syfte	och	frågeställning	
Hygienismen var en –ism som växte sig stor framför allt under 1800-talets slut, och då staten 

ville ha starka, dugliga samhällsmedborgare så var det förstås viktigt att även skolan bidrog. 

                                                
7 Johannisson, Karin (1991). ”Folkhälsa – det moderna projektet från 1900 till 2:a världskriget”, Lychnos 1991, 
s. 142-144. 
8 Ibid. s. 145. 
9 Moberg (red) (2005), s. 446. 
10 Ibid. s. 114. 
11 Herlitz, C.W. (1961). Skolhygienens historia: en översikt främst av utvecklingen i Sverige. Stockholm: Magn. 
Bergvalls förlag, 1961, s. 29. 
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     Syftet med denna uppsats är att undersöka hur hygienismen påverkade svenska skolor vid 

sekelskiftet 1900. Som grund för undersökningen analyseras sex svenskspråkiga samtida 

handböcker om skolhygien skrivna av några av dåtidens mest namnkunniga läkare och 

professorer inom området. I uppsatsen undersöks först vilka områden som ansågs 

problematiska ur skolhygienisk synvinkel, och vad läkarna ansåg borde göras åt dem för att 

skolbarnens hälsa skulle förbättras. Vidare analyseras om det fanns någon skillnad i de 

skolhygieniska åtgärderna för pojkar och flickor, och om man i så fall angav någon orsak till 

varför. Slutligen undersöks vilka insatser som gjordes för att se till att den hygieniska 

standarden upprätthölls framför allt i skolmiljön, men även utanför skolan för att bibehålla 

barnens hälsa. 

     För att svara på syftet används således följande frågeställningar: 

• Hur beskriver den samtida litteraturen skolhygienen? Hur skulle en optimal skolmiljö 

se ut? 

• Gjorde man någon åtskillnad i skolhygienen för flickor och pojkar, och i så fall vad 

var grunden till detta? 

• Går det att se utifrån de samtida källorna hur man arbetade preventivt i skolorna för att 

förbättra skolbarnens hälsa? 

1.2	Tidigare	forskning	
Magdalena Bengtsson Levin skriver i antologin Svenska folkets hälsa i historiskt perspektiv 

(Moberg (red), 2005) om hur barnens hälsa sett ut från 1750 fram till idag. Hon har i sin 

undersökning sett att barnadödligheten var hög, särskilt för spädbarn. De höga siffrorna 

(särskilt i städerna) anses bero på dålig sanitär miljö, trångboddhet och en hög 

befolkningstäthet som underlättade spridningen av sjukdomar. Vatten- och avloppsledningar 

var dåligt utbyggda och förorenades från gödselstackar och avskrädeshögar. Dessutom var en 

orsak till den höga dödligheten de utomäktenskapliga barnen som ofta fick mycket sämre mat. 

Vid sekelskiftet 1900 var det framför allt luftvägsinfektioner, mässling, kikhosta, 

diarrésjukdomar och tuberkulos som skördade många barn under 15 år. Även om dödligheten 

var något högre för pojkarna så var sjukligheten högre bland flickorna. Skolans 

hälsoundersökningar från sent 1800-tal visade att i såväl folkskolorna som läroverken var det 

stora skillnader mellan könen i sjukligheten, och folkskolebarnen var högre drabbade av 

överansträngning än läroverkseleverna. Man förklarade detta med att flickorna var klenare 

biologiskt och därmed mer mottagliga för sjukdom än pojkarna, men det fanns också 

skillnader i sårbarhet under puberteten; i arbetsbelastning i skolan och hemmet samt i fysisk 
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aktivitet.12 Förvisso kommer dödligheten för skolbarnen inte undersökas i min uppsats, men 

Levins resultat kan ändå vara av värde att jämföra med mina då hon menar att det finns en 

skillnad i sjuklighet mellan flickor och pojkar, vilket är en av mina frågeställningar. 

     Lena Hammarberg skriver i sin avhandling En sund själ i en sund kropp: hälsopolitik i 

Stockholms folkskolor 1880-1930 om hur man arbetade i folkskolorna i Stockholm med 

hälsan och hygienen. Hon har studerat framför allt handlingar från Överstyrelsen (numera 

Skoldirektionen i Stockholm), Svensk läraretidning, Maria folkskola och Sveriges Allmänna 

Folkskollärares förenings centralstyrelseprotokoll. Det hon såg i materialet var att fokus i 

skolans arbete för hälsan framför allt låg på att undvika ohälsa fysiskt genom smittsamma 

sjukdomar, bristande hygien, felaktiga kroppsrörelser, vanor och kost. Uppfattningen om 

hälsa var sammanflätad med moralsynen och synen på hur barn skulle bete sig, och därmed 

blev hälsofrågan också en allmän uppfostringsfråga. Hennes undersökning sträcker sig mellan 

åren 1880-1930, och under åren 1880-1898 hände mycket i Stockholm. Det byggdes, det 

moderniserades, det industrialiserades och många människor flyttade in till staden. Moralen 

och religionen stod högt i kurs, men man menade att barn blev friska och sunda genom att få 

tillräckligt med mat, gavs tillgång till frisk luft och ljus och tillräckligt med kläder, plus att 

barnet skulle skyddas mot smittsamma sjukdomar. Åren 1899-1919 ramades in av 

skolläkarnas undersökningar jämte starten av fri lek i skolorna. Religiösa diskurser fick maka 

på sig till förmån för medicinsk-fysiologisk kunskap om hälsa kontra sjukdom. Skolbad och 

barnbespisningar blev allt vanligare och fler och fler filantropiska institutioner som tidigare 

försett barnen med kläder, skor och mat gled över till kommunal verksamhet. 

Sexualundervisningens vara eller icke vara debatterades flitigt under denna tid. Regelbundna 

kontroller av hälsan och frånvaron av sjukdomar, genom goda mat- och sovvanor och genom 

renlighet både fysiskt och psykiskt skapade förutsättningar för hälsosamma barn under denna 

tid. Avseende det psykiska så började man under denna period att avskilja avvikande barn, då 

man ansåg att dessa barn gjorde sig bäst på andra ställen än i familjen då man såg faror för 

släktens degeneration och att man trodde att en ny pedagogik och omsorg skulle vara bättre 

för dessa barn. Tankar som banade väg för kommande rashygieniska strömningar i samhället. 

Mellan åren 1920-1930 handlade det mycket om hygien och självdisciplin, och barnet skulle 

förmås att inse värdet av kroppsövningar och att undvika tobak, alkohol och omoral för att 

uppnå hälsa. Karaktärsfostran var huvuduppgiften för skolan.13 Hammarbergs forskning 

                                                
12 Moberg (red) (2005), s. 81-125. 
13 Hammarberg, Lena (2001). En sund själ i en sund kropp: hälsopolitik i Stockholms folkskolor 1880-1930. 
Stockholm: HLS förlag, 2001. 
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behandlar i mångt och mycket samma frågeställningar som i denna uppsats, och därmed blir 

det intressant att jämföra om resultaten skiljer sig åt eller ej. Dock har hennes forskning ett 

bredare omfång tidsmässigt sett, så jag jämför bara med de delar som är relevanta för min 

tidsperiod. 

     C.W. Herlitz skildrar skolhygienen i ett ännu bredare tidsperspektiv i sin bok 

Skolhygienens historia: en översikt främst av utvecklingen i Sverige och beskriver att redan de 

gamla egyptierna behandlade frågor om hygien och förebyggande hälsovård i skolorna. Redan 

då visste man om att sjukdomar spreds från sjuka människor och att man kunde bli sjuk av 

orent vatten och olämplig mat, och många av de regler som man utgick från i förebyggande 

syfte då är samma som vi använder oss av än dag. Även i det antika Grekland menade man att 

fostran och utbildning skulle gå hand i hand, och Aristoteles begärde för ca 2300 år sedan att 

”hälsolära” skulle införas i skolorna.14 Herlitz går vidare med att beskriva i korthet hur 

skolhygienen växt fram i Europa från romarriket fram till ca 1960 innan han övergår till att 

ägna större delen av sin bok åt de svenska förhållandena från medeltiden och framåt. På 1100-

talet var det klosterskolor som stod för utbildningen, och det var inte bara kyrkliga spörsmål 

som avhandlades, utan barnen fick också lära sig naturkunnighet, slöjd, trädgårdsskötsel och 

sjukvård. Hälsan var inte särskilt god hos befolkningen i Sverige under de följande 

århundradena och hygienen ofta under all kritik, vilket medförde många sjukdomar som 

avlöste varandra. Skolorna var endast till för de bättre bemedlade, och enbart för pojkar och ur 

skolhygienisk synpunkt fanns mycket att göra. Lokalerna var bedrövliga, skoldagen började 

klockan 5 på morgonen, aga och andra straff var vanliga och undervisningen skulle ske på 

latin. Detta förändrades allt eftersom, särskilt efter reformationen då läskunnigheten bland 

allmogen ökade. Under 1800-talet skedde mycket, både i läroverken och med 

folkundervisningen både ur undervisningsaspekt, men också ur skolhygienisk. 

Folkskolestadgan 1842 innebar att varje socken skulle ha en skola med en godkänd lärare och 

barnen skulle undervisas i innanläsning, kristendom, skrivning och räkning. Föräldrarna var 

skyldiga att skicka barnen till skolan, men det dröjde flera decennier innan det följdes fullt ut. 

Dels på grund av avståndet till skolorna, men också fattigdomen hos allmogen som medförde 

brist på kläder och skor till barnen. 1861 började folkskoleinspektörer studera skolornas 

hygien och tack vare dessa förändrades mycket, även om det gick långsamt. 1888 skickades 

en enkät ut till skolorna i landet där de fick redogöra för de hygieniska förhållandena, och 

läkaren och professorn Curt Wallis sammanställde dem och resultaten presenterade han i sin 

                                                
14 Herlitz (1961), s. 7-13. 
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bok Hälsovårdsförhållanden vid svenska folk- och småskolor 1895, där han fann att 

förhållandena i skolorna var otillfredsställande, särskilt rörande luften och renhållningen av 

skollokalerna (se vidare i undersökningen nedan). Den ökade kunskapen om bakteriologi 

gjorde att kraven på hygienen ökade allt mer. Men man lade också allt mer betoning på att 

barnen skulle röra på sig för att må bra fysiskt, och disciplinen i undervisningen mildrades 

från rent vidriga straff till att ”aga skall utdelas med kärleksfullt allvar och med rättelse efter 

den felandes ålder och egenart”15, ett synsätt som höll sig kvar ända till 1957. 

     Folkskoleinspektionerna visade att de hygieniska förhållandena i skolorna ännu vid 1920-

talet inte var så mycket bättre än de som Wallis skildrade under 1880-talets slut, och nya 

påtryckningar kom att hygienen i skolorna måste förbättras. Försöksverksamheten med den 9-

åriga enhetsskolan på 1950-talet gjorde att det ställdes helt andra krav på skolbyggnaderna 

och standarden höjdes allt eftersom, även om det gick långsammare på landsbygden där 

hygienen fortfarande var eftersatt.16 Herlitz skriver på ett faktaspäckat men intressant sätt om 

historiken som låg bakom hygienismens vindar och hur dessa sedan påverkade skolorna fram 

till 1960-talet. Detta verk kommer ligga till grund för en del av bakgrundsinformationen. 

1.3	Teoretisk	ram			
Den teoretiska ramen för mitt arbete handlar om makt i olika konstellationer, och jag har valt 

att utgå framför allt från Michel Foucaults tolkning.  

     Vad betyder begreppet makt? I Nationalencyklopedin definierar man makt som: inom 

samhällsvetenskapen antingen handling, dvs. maktutövning, eller förmåga, dvs. 

maktresurser.17 Foucault tolkar makt som olika former av tekniker med tillhörande 

teknologier, där tekniken är själva handlingen och teknologin är kunskapen. Det som är 

viktigt med teknologin är att det är en betoning på hur en viss (makt-)teknik används i ett 

särskilt syfte och därmed förväntas få vissa effekter.18 Han menar att makten producerar 

vetandet och att dessa två termer förutsätter varandra, det finns inget maktförhållande utan ett 

skapande av vetande, och omvänt att vetandet förutsätter och bildar ett maktförhållande,19 

vilket kan vara intressant att ha i åtanke när man studerar hygienismen och förhållandena i 

skolan som jag gör i detta arbete.  

                                                
15 Ibid. s.106. 
16 Ibid. s. 110-204. 
17 Nationalencyklopedin, makt. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/makt (hämtad 2017-04-20). 
18 Nilsson, Roddy (2008). Foucault, en introduktion. Malmö: Égalité, 2008, s. 81. 
19 Foucault, Michel (1987). Övervakning och straff: fängelsets födelse. Lund: Arkiv förlag, 1987, s. 33. 
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     Under renässansen upptäckte man allt eftersom att kroppen var ett objekt mot vilket man 

kunde utöva makt genom att manipulera, forma och dressera den och därigenom så lyder den, 

den reagerar och förkovrar sig både i skicklighet och i styrka och därigenom fick man en 

foglig kropp som förvandlas och fulländas.20 Foucault förklarar vad han menar med begreppet 

makt, och det ska förstås som en mångfald av styrkeförhållanden som finns inneboende i 

området där det fungerar. Det är ett spel där kamp och konfrontationer omvandlar, förstärker 

och kastar om i området, och stöden som dessa styrkeförhållanden finner i varandra bildar en 

kedja eller ett system, medan motsättningarna isolerar, och slutligen gestaltas strategierna som 

de verkar igenom i form av lagar och hegemonier. Makten finns också överallt, skriver han 

vidare, och förklarar att makten inte är en struktur eller en institution utan det är ”namnet man 

sätter på en sammansatt strategisk situation i ett givet samhälle”.21    

     Makten är också juridisk, menar Foucault. Verkningarna av makten är lydnad och inför 

makten som är lag blir individen en undersåte – den som lyder, och detta kan appliceras inom 

många områden, även inom skolan där barnet underkastar sig föräldrarna och lärjungen inför 

läraren.22 

     Makten över livet har sedan 1600-talet utvecklats i två poler där den ena, som Foucault 

kallar den anatomo-politiska disciplinen, handlar om att man är centrerad på kroppen som en 

maskin; den ska dresseras och maximeras för att bli effektiv och lönsam. Från mitten av 1700-

talet bildades en motpol, den bio-politiska, som implementerade den disciplinära makten och 

skapade ”makt över livet” där den viktigaste effekten var skapandet av den moderna 

individen.23 Biopolitiken eller biomakten innebär en rad olika teknologier och tekniker som 

utvecklats för att analysera, kontrollera och reglera våra liv och våra beteenden. Denna 

biomakt har två poler: kroppen och arten. Med kroppen avses våra kroppar som bärare av 

livets mekanik och biologiska processer som förökning, födelse, död, hälsa och livslängd och 

allt som påverkar detta. Arten innebär människans förhållande till andra arter och miljön i vid 

mening. Denna makt över livet innebär kontroller och regleringar mot befolkningen som till 

exempel försök att förbättra hygienen, öka antalet giftermål, utbilda läkare och barnmorskor 

samt smittkoppsvaccineringar och effektivare spannmålsdistribution. Foucault menar också 

att biomakten var en bidragande orsak till kapitalismens framväxt och karaktär.24 En nyhet 

inom makttekniken från 1700-talet var uppkomsten av ”befolkningen” som ett ekonomiskt 

                                                
20 Ibid s. 138. 
21 Foucault, Michel (2002). Sexualitetens historia. Band 1, Viljan att veta. Göteborg: Daidalos, 2002, s. 103-104. 
22 Ibid. s. 97. 
23 Ibid. s. 140-141. 
24 Nilsson (2008) s. 123. 
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och politiskt problem. Befolkningen var en resurs, en arbetskraft, de var i jämvikt mellan sin 

egen tillväxt och de resurser de förfogade över. Regeringarna upptäckte att de numera inte 

hade undersåtar att styra över, inte ens ett folk, utan en befolkning med sina företeelser och 

variabler såsom nativitet, hälsoförhållanden, livslängd, fruktsamhet, sjukdomar, närings- och 

bostadssituation.25 Biomakten är intressant att ha i bakhuvudet, då Foucaults tankar om 

kroppen och arten ligger till grund för denna undersökning. 

     Styrningsmentalitet (governmentality) är en annan maktstruktur som Foucault diskuterar. 

Den handlar om en aktivitet som syftar till att forma, guida och påverka en eller flera 

personers uppförande eller uppträdande, eller ”the conduct of conduct”.26 Foucault menar att 

styrning handlar om fyra olika fält; styrningen av en själv, styrningen av själen och livet, 

styrningen av barnen och slutligen styrningen av staten. Hur ska vi styra oss själva? Hur blir 

vi styrda? Hur ska vi styra andra? Vem accepterar människan att bli styrd av? Hur blir man 

den bästa ledaren (governor)?27 Begreppet gouvernementalité kommer från franskans 

gouverner: ”styra” eller ”regera”, och mentalité som Roddy Nilsson översätter med 

”inställning”. Det handlar därmed om att styrningen innehåller en inställning till eller en 

uppfattning om objektet som ska styras.28 Då hygienismens tankar svepte in över landet 

behövdes utbildade och kunniga personer som kunde styra och leda folket i rätt riktning så 

dessa idéströmningar kunde implementeras på ett adekvat sätt. Läkarna hade denna utbildning 

och därmed fick de möjligheten att kunna påverka allmogen. 

1.4	Källmaterial	och	metod	
Jag har valt att i huvudsak studera sex handböcker om skolhygien skrivna av dåtidens mest 

omtalade professorer och provinsialläkare där de redogör för hur skolhygienen skulle se ut, 

både avseende det rent materiella i form av skolbyggnadens utformande, men också ur ett 

medicinskt-psykologiskt perspektiv där barnens fysiska och psykiska hälsa stod i fokus. Då 

tanken om skolhygien var ganska ny runt sekelskiftet så finns det inte så många handböcker 

på svenska om ämnet. Däremot finns det en uppsjö av böcker om skolbarnens hälsa och 

hälsovård, så där har jag sett mig nödgad att begränsa mig ordentligt till endast två 

handböcker.  

                                                
25 Foucault (1987), s. 50. 
26 Gordon, Colin, (1991). “Governmental rationality: an introduction”, i Graham Burchell (red), Colin Gordon 
och Peter Miller, The Foucault effect: studies in governmentality, Chicago: The University of Chicago Press, 
1991, s. 2. 
27 Foucault, Michel (1991) “Governmentality”, i Graham Burcell (red), Colin Gordon och Peter Miller, The 
Foucault effect: studies in governmentality, Chicago: The University of Chicago Press, 1991, s. 87. 
28 Nilsson (2008), s. 128-129. 
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     De huvudsakliga källorna jag använt mig av är Lärobok i skolhygien (1896)29 av Ernst 

Almquist (1852-1946), som var stadsläkare i Göteborg och professor i allmän hälsovårdslära 

vid Karolinska Institutet,30 Handledning i skolhygien (läran om skolhelsovården) (1883)31 av 

August Edvard Goldkuhl (1830-1904) som var stadsläkare i Växjö samt medicine 

hedersdoktor i Uppsala32 och Skolhygien för lärare och föräldrar (1899)33 samt Hälsovårds-

förhållanden vid svenska folk- och småskolor. En redogörelse på grundvalen af inom Sveriges 

allmänna folkskollärareförening insamlade uppgifter (1895)34 av Curt Wallis (1845-1922) 

som var bakteriolog och professor i patologisk anatomi vid Karolinska Institutet35. En annan 

viktig person – som dels använts som källa i detta arbete36, dels förekommer hans namn flitigt 

i mina övriga källor och därmed bör nämnas – är Axel Key (1832-1901). Han var läkare, 

bakteriolog och professor i patologisk anatomi och sedermera rektor vid Karolinska Institutet. 

Han var dessutom politiker, och ett av besluten han drev igenom var inrättandet av 

skolläkarna (se nedan s. 43).37 

     Avgränsningarna gällande årtal har jag valt att lägga kring åren ca 1880-1910 

genomgående i mitt material, för att det inte ska bli för omfattande. 

     Metoden jag kommer använda mig av är kvalitativ eftersom den är inriktad på att tolka 

materialet, att analysera och värdera källorna, både de icke mätbara (ren text) men också de 

mätbara (siffror och statistik).38 

     Dessa handböcker har jag läst igenom och sett att de är uppdelade – i princip – efter 

samma rubriker, fast i olika följd. Jag har sammanställt de viktigaste fakta jag kommit fram 

till i böckerna, och delat upp dem i olika rubriker i mitt arbete. Jag har dock av tidsbrist 

behövt utesluta flera intressanta områden som också berördes av skolhygienen, till exempel 
                                                
29 Almquist, Ernst (1896). Lärobok i skolhygien. Stockholm, P.A. Norstedt & söner. 
30 Troili-Petersson, Gerda. Svenskt biografiskt lexikon. ”Ernst B Almquist”, 
<https://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/5700>, (hämtad 2017-06-20). 
31 Goldkuhl (1883). 
32 Svenskt porträttgalleri (1895-1913), band 9: XIII Läkarekåren (biografier af A. Levertin), under redaktion av 
Albin Hildebrand. ”August Edvard Goldkuhl”. <http://runeberg.org/spg/13/0169.html> (hämtad 2017-06-20). 
33 Silfverskiöld,P.G., dr., prof. Curt Wallis (red), prof. J. Widmark, dr. F.W. Warfvinge, dr. Astley Levin, dr. A. 
Levertin (1899). Skolhygien för lärare och föräldrar. Stockholm: C. & E. Gernandts förlags aktiebolag. 
34 Wallis, Curt (1895). Hälsovårds-förhållanden vid svenska folk- och småskolor. En redogörelse på grundvalen 
af inom Sveriges allmänna folkskollärareförening insamlade uppgifter. Stockholm: Gustaf Lindströms 
boktryckeri. 
35 Nordisk familjebok (1921). Uggleupplagan, band 31, s. 515-516. ”Curt Wallis” 
<http://runeberg.org/nfck/0276.html> (hämtad 2017-06-20). 
36 Key, Axel (1885). Läroverkskomiténs underdåniga utlåtande och förslag angående organisationen af rikets 
allmänna läroverk och dermed sammanhängande frågor. Bilaga E. Redogörelse för den hygieniska 
undersökningen. Stockholm: P.A. Norstedt & söner. 
37 Nationalencyklopedin, “Axel Key”. <http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/axel-key> (hämtad 
2017-06-20); Kock, Woljram. Svenskt biografiskt lexikon. ”E Axel H Key”, 
<https://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/11451>, (hämtad 2017-06-20). 
38 Dahlgren, Stellan & Anders Florén (1996). Fråga det förflutna. Lund: Studentlitteratur, s. 180 
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läxläsningen, bestraffningen och – framför allt – gymnastiken, och endast koncentrerat mig på 

de områden som följer. Samtidigt har jag även försökt se om det finns någon skillnad i 

materialet mellan skolhygieniska åtgärder för pojkar och flickor och försökt se om det går att 

utröna anledningen till skillnaden. 

     För att se vilka föreskrifter skolan hade att förhålla sig till tar jag stöd i en skolstadga39 och 

en undervisningsplan40 från aktuell period. Jag har också läst en artikel från tidskriften 

Dagny41 som gavs ut av Fredrika Bremerförbundet för att belysa argumenten kring 

samskolning (som kategoriseras som en underrubrik till ”Undervisningshygien” i källorna42). 

Även kring detta ämne finns mycket skrivet, men jag tar bara med en artikel då det ändå inte 

är ett av mina viktigaste undersökningsteman. Dessa källor anser jag vara tillräckliga ur 

samhällspolitisk synvinkel för att få med andra tankar än de rent medicinsk-fysiologiska, då 

politiska beslut ändå färgar av sig eftersom läkarna anger i sina böcker om de håller med om 

besluten eller om de är kritiska mot dem.  

     Jag har också översiktligt läst igenom provinsialläkarnas årliga rapporter för att se hur de 

arbetar i distrikten, då dessa rapporter kan berätta mycket om den allmänna hälsostatusen i 

Sverige, men också om det grasserar någon smittsam sjukdom och vad man vidtar för åtgärder 

för att få bukt med denna, även i skolorna. Dessa årsrapporter finns transkriberade och 

upplagda i en medicinhistorisk databas vid Linköpings universitet.43 De här årsrapporterna var 

något som provinsialläkarna var ålagda att skriva varje år och skicka in till Sundhetskollegiet 

(senare Medicinalstyrelsen), så staten kunde få en samlad bild av hälsan i landet, och efter 

1874 års hälsostadga var läkarna skyldiga att skriva dessa rapporter. Här begränsar jag mig till 

åren 1880-1900 då det i princip inte finns några rapporter efter 1900 upplagda i databasen, 

och jag kommer ta med endast några orter i Sverige då det annars blir ohanterligt inom ramen 

för denna uppsats som ändå inte handlar om allmogens hälsa, utan skolbarnens. Orterna jag 

valt är Stockholm (som landets huvudstad), Sundsvall (som får representera en liten 

landsbygdsort i Norrland) och Uddevalla (som representant för ett kustsamhälle på 

Västkusten). Dessa rapporter har jag mest använt som stödfakta, inte som huvudsakligt 

material för mina analyser. 

                                                
39 Kongl. Maj:ts förnyade nådiga Stadga angående folkundervisningen i riket: gifven Stockholms slott den 10 
december 1897. Stockholm: Hasse W Tullbergs förlag, 1898. 
40 Normalplan för undervisningen i folkskolor och småskolor/af Kongl. Maj:t i nåder godkänd den 7 december 
1900. Stockholm: Norstedt, 1900. 
41 Fries, Ellen (1892). ”Om samskolor”, Dagny, Årgång 7 (1892):2, s. 42-55. 
42 Wallis (red) (1899), s. 23; Goldkuhl (1883), s. 54 
43 Medicinhistoriska databasen, Linköpings universitet. <http://www.ep.liu.se/databases/medhist/>. 
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1.5	Källkritik	
Det mesta materialet som jag använt mig av är skrivet av läkare – distriktsläkare och 

professorer. Läkarna har ju genomgått utbildning inom anatomi, fysiologi, patofysiologi, 

hälsa, hygien, patogenes och smittspridning så man kan förvänta sig att de har den bästa 

kunskapen om detta och har därmed adekvata möjligheter att kunna påverka 

samhällsmedborgarna – stora som små – att agera utifrån hygieniska principer för bästa 

möjliga samhällsnytta. Dessa berättande källor bygger i huvudsak på egna och andra läkares 

forskningsresultat, så när man läser igenom källorna måste man ha beroendeglasögonen på sig 

för att undvika att falla i fällan att tro att detta är sanning bara för att fler läkare skriver om 

samma fenomen. Det kan ibland vara svårt att se ursprunget till de olika utsagorna, medan det 

tydligt anges vem som är ursprungskällan vid andra tillfällen. En undran väcks om hur pass 

kontrollerade dessa olika fakta och fenomen är innan läkarna publicerar dem i sina verk? 

Ibland hänvisas till undersökningar från andra länder utan några referenser, men jag kan 

utläsa av materialet att läkarna ändå prövar de olika teorierna mot varandra och jämför med 

sina egna resultat, vilket förhoppningsvis innebär att utsagorna är så vetenskapligt 

understödda som de kunde vara utifrån den tidens kunskaper och traditioner.  

     Utifrån tendenskriteriet finns ett par invändningar. Man kan förledas att tro att eftersom det 

som skrevs i handböckerna var forskat på och väl understött så är det sant, men under denna 

tid blåste hygienismens vindar starka vilket medförde att läkarna gjorde vad de kunde för att 

påverka befolkningen och driva den i ”rätt” riktning. Dessutom kan 

provinsialläkarrapporterna inte anses vara helt objektiva då läkarnas åsikter och värderingar 

om allmogen bitvis är nedsättande och raljerande. Så om vi har i bakhuvudet att 

tendenskriteriet och beroendekriteriet inte är till fullo uppfyllda, så kan dessa källor anses vara 

av värde att använda i min undersökning. 

     En annan kritik som kan ställas mot provinsialläkarrapporterna är om avskrifterna är 

korrekt transkriberade? Som jag förstår så finns originalen på Riksarkivet. Dock har tiden inte 

funnits för mig att hinna kontrollera dessa provinsialläkarrapporter i sina original, så jag får 

helt enkelt förlita mig på att de är korrekt transkriberade.  

2. Undersökning			
Enligt skolstadgarna för folkskolan och de högre läroverken så var skolans främsta uppgift att 

utbilda medborgarna. Dock ansåg provinsialläkaren i Växjö, August Edvard Goldkuhl, att 
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skolan borde ha en betydligt större och viktigare uppgift: nämligen att få ungdomarna att 

fullgöra sina medborgerliga plikter. Medlet för att nå detta mål ansågs vara uppfostran, det 

vill säga en utveckling av människan, både fysiskt, psykiskt och moraliskt. Staten behövde 

kraftfulla medborgare med gedigna karaktärer. Här hade skolan lite att jobba med, enligt 

Goldkuhl, och han menade att skolhygienen skulle delas in i 4 delar: 

1. Skolans yttre, skolhuset och dess inrättningar 

2. Undervisningen 

3. Skollivets inflytande på ungdomen 

4. Den hygieniska tillsynen över skolan.44 

     I mitt arbete kommer jag följa de tre första punkterna, medan jag kommer koncentrera mig 

mer på hur man arbetade preventivt och vem som gjorde vad istället för att lägga krutet på den 

hygieniska tillsynen, som istället blir en underrubrik. 

     Under slutet av 1800-talet växte befolkningen snabbt i de större städerna, vilket gjorde att 

kraven på allt större skolor blev mer och mer akuta för att kunna ta hand om de växande 

barnaskarorna. I framför allt Stockholm byggdes stora folkskolepalats där hygienismens 

tankar om luft, ljus och hygien var tongivande för byggnationerna. Men dessa monumentala 

byggnader hade en annan baktanke också, de skulle få bort folkskolans fattigdomsstämpel och 

att de skulle bli attraktivare även för andra än arbetarklassens barn vilket skulle leda till en 

demokratisering då barn av olika samhällsklasser samsades på samma ställe. Självklart lät 

kritiken mot dessa så kallade skrytbyggen inte vänta på sig, även i riksdagen, men debatten 

kom med tiden att riktas mot det som var det väsentliga; skolornas undermåliga hygieniska 

kvalitet.45 

     År 1888 sändes en enkät ut till Sveriges alla folkskolor på uppdrag av Centralstyrelsen för 

Sveriges allmänna Folkskollärareförening för att undersöka hur skolbyggnaderna var 

utformade. 1440 svar kom tillbaka (oklart av hur många utsända) och resultaten gav vid 

handen att ur en hygienisk synvinkel så stod skolorna inför en positiv utveckling, även om det 

förstås fanns skillnader mellan stad och landsbygd och mellan olika landsändar, där man såg 

att landsbygden i vissa fall låg långt efter, men att det ändå gick åt rätt håll.46 

2.1	Skolhusets	utformning	
Ur stadgarna från 1898, kapitel 7, § 52: 

                                                
44 Goldkuhl (1883), s. 2-4. 
45 Hammarberg (2001), s. 56-58. 
46 Wallis (red)(1899), s. 100-101. 
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Hvarje skoldistrikt åligger att anskaffa och underhålla tjenliga rum för de skolor, som 

af distriktet blifvit inrättade, samt att förse dem med ändamålsenliga skolmöbler och 

erfordelig undervisningsmateriel.47 

2.1.1	Byggnaden	
Enligt folkskolestadgan § 53 skulle skolhuset ligga fritt och sunt, och helst i mitten av det 

avsedda området så det även fanns plats för barnens gymnastikövningar och lekar.48 Marken 

fick inte vara sank eller vattensjuk, och det skulle vara luftigt omkring byggnaden så skolan 

hade tillgång till såväl ljus som bra luft och de fick inte ligga bredvid fabriker eller illa skötta 

kyrkogårdar där giftiga gaser eller förruttnelseprodukter kunde skada barnens hälsa.49 

Eftersom det var kyrkostämmorna som styrde över skolorna, så låg skolorna ofta i anslutning 

till kyrkan, och på några platser låg skolorna till och med på kyrkogården.50 Skolorna i de mer 

glesbefolkade delarna av landet hade inte ens en egen skolbyggnad, utan där fick skolbarnen 

och läraren hålla till i kalla, dragiga rum som hyrdes ut av olika hemmansägare i distriktet.51 

     Under den första konferensen i skolhygien i Nürnberg 1904 delades deltagarna in i olika 

läger angående åsikterna kring skolbyggnadens förläggning i förhållande till väderstrecken. 

Norr eller söder? Ur en rent hygienisk synpunkt förordades söderläge då solljuset ansågs vara 

bakteriedödande, medan ur en skolhygienisk synvinkel så menade läkarna att skolhusens läge 

skulle vara mot norr. Värmen under vår och sommar kunde medföra olägenheter om lokalerna 

var vända mot söder, så ett läge mot norr, nordost eller nordväst ansågs vara det bästa,52 men 

ur en belysningssynpunkt ansågs ett läge i sydost var bäst.53 Så det rådde verkligen delade 

meningar om vilket läge som var bäst, beroende på vilken synvinkel som ansågs vara viktigast 

för barnen. Det verkade ha varit ett stort trätoämne under skolhygienkonferensen, och jag ser 

lite olika bud även i mitt svenska material om skolhusets läge.  

     Skolgården borde ha minst 2-3 kvadratmeter yta per barn, men helst 6-5 kvadratmeter. 

Önskvärt var också att ha klassrummen 2 och 2 i små paviljonger, men tyvärr strandade dessa 

två förslag i regel på att markytan är för dyr i större städer. Själva byggnaden skulle vara i 

sten, bjälklagen ljuddämpande och golven glatta utan fogar. Om trä användes skulle det vara 
                                                
47 Kongl. Maj:ts förnyade nådiga Stadga angående folkundervisningen i riket: gifven Stockholms slott den 10 
december 1897, s. 49. 
48 Ibid. s. 49. 
49 Wallis, Curt (1895). Hälsovårds-förhållanden vid svenska folk- och småskolor. En redogörelse på grundvalen 
af inom Sveriges allmänna folkskollärareförening insamlade uppgifter. Stockholm: Gustaf Lindströms 
boktryckeri, 1895, s. 138-139. 
50 Wallis (red) (1899), s. 102-103. 
51 Wallis (1895), s. 242. 
52 Andersson, Ivar (1904). Första internationella kongressen för skolhygien i Nürnberg den 4-9 April 1904. 
Stockholm: Vårt lands tryckeri, 1904, s. 16-17; Wallis (red) 1899, s. 107. 
53 Wallis (red) (1899), s. 105. 
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torrt, annars frodades hussvampen vilket inte var så bra ekonomiskt eller hygieniskt.54 Golven 

skulle helst ha linoleummatta eller trägolv av bok eller ek som behövde behandlas med 

dammbindande olja emellanåt, och springorna skulle kittas för att minska risken för att damm 

och smuts skulle samlas i dem. Taken skulle helst vara vita och väggarna förses med 1,5–2,5 

meter bröstpanel i trä som oljemålades. Övrig väggyta målades i ljusa färger, grön eller grå 

rekommenderades. 55 Åskledare skulle ur säkerhetssynpunkt också finnas på byggnaden.56 

     Skolan skulle också ha tillgång till rent dricksvatten, vilket kunde ses i enkäten nämnd 

ovan att så inte var fallet vid alla skolor. I vissa län klagade så många som en femtedel av 

skolorna på vattnets kvalitet. Dricksvattnet till barnen togs från lergropar, dykärr, källor där 

boskap vattnas, brunnar vid kyrkogårdar och liknande, vilket medförde svåra tarmsjukdomar 

som till exempel ”nervfeber” (tyfoidfeber) på grund av förruttnelseprodukter eller smittor.57 

     Trots att det fanns rekommendationer om hur skolbyggnaden skulle vara placerad, så 

skvallrade enkäten om att det inte alltid förhöll sig som det borde vara med placeringen. 

Särskilt på landsbygden var förhållandena sämre, och till exempel så låg skolorna sankt utan 

dränering, vilket fick orent vatten att strömma in på golvet och orsakade dålig lukt, mögel- 

och svamptillväxt i skolbyggnaden och lärarna klagade på allmän svaghet,58 och många skolor 

låg nära ladugårdar, diken, bårhus, slakterier och avträden vilket gav en obehaglig lukt.59 

2.1.2	Skolsalen	
Ur hygienisk aspekt borde varje skolsal rymma högst 50-54 elever med varsin golvyta på ca 1 

kvadratmeter och ett luftrum på ca 4-5 kubikmeter60 för barn och 7 kubikmeter per vuxen.61 I 

Sverige ville man begränsa till högst 35 elever per klass i de tre lägre klasserna, och max 40 i 

de högre klasserna, dels för att läraren inte hade möjlighet att ha kontroll på en stor klass, men 

också för att eleverna skulle ta fysisk skada av att sitta för många i samma rum. ”[A]ndningen 

och blodberedningen” tar skada av ”utandnings- och utdunstningsprodukter” som snabbt 

mättar luften och kan i värsta fall ge ”lifsfarliga följder”.62 Ur en pedagogisk och hälsomässig 

                                                
54 Andersson (1904), s.22-23; Wallis (red) 1899, s. 124, 128-129. 
55 Andersson (1904), s. 23-24; Almquist (1896), s. 3-4. 
56 Andersson (1904), s. 22-23. 
57 Wallis (red) (1899), s. 117-118; Provinsialläkarrapport,  Stockholm, 1897 
<http://www.ep.liu.se/databases/medhist_data/arkivdokument/provlak/1897/P8970180.htm> Hämtat 2017-04-
06; Provinsialläkarrapport, Sundsvall, 1896 
<http://www.ep.liu.se/databases/medhist_data/arkivdokument/provlak/1896/P8962281.htm> Hämtat 2017-04-
06. 
58 Wallis (red) (1899), s. 122-124. 
59 Wallis (1895), s. 139-144. 
60 Andersson (1904), s. 23. 
61 Wallis (red) (1899), s. 156. 
62 Ibid. s. 29. 
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synpunkt var det förstås bättre ju färre elever man hade per klass, men då skulle det bli svåra 

finansiella problem med bortfall av pengar för varje förlorad elev.63 En uträkning några år 

tidigare visade att medeltalet för de svenska folkskolorna låg på 48 elever per klass på 

landsbygden och 43 elever i städerna.64 Alltså mycket högre än vad som var önskvärt. 

     Fönsterytan skulle vara 1/5 av golvytan, och de skulle vara raka eller svagt böjda. Inte 

runda eller spetsbågiga. De skulle heller inte ha dubbla glas då solljuset och ventilationen i 

salen minskade. Gardinerna skulle vara i vitt linne. Belysningen skulle se till att varje plats 

var likformigt belyst utan bländning eller skuggning.65 Det var ingen slump att fönstren 

placerades där de gjorde, för de skulle släppa in rätt mängd ljus av rätt kvalitet. I 

förlängningen blev fönstrens placering ett sätt att manipulera ljusets kvalitet, kvantitet och 

dess exakta vinkel gav sammantaget ett redskap att styra såväl kvaliteten som kvantiteten på 

lärandet,66 vilket vi kan se i debatten ovan om skolbyggnadernas placering.   

     Dagsljuset var viktigt ur renhållningssynpunkt, eftersom läkarna ansåg att solljuset dödade 

och oskadliggjorde sjukdomsalstrande bakterier. ”Detta har Pasteur och hans lärjungar […] 

lärt oss”.67 I ljuset syns också smutsen bättre, vilket gjorde att benägenheten att hålla rent 

ökade. Dagsljuset var förstås billigaste alternativet och var att föredra framför den konstgjorda 

belysningen med gas, elektricitet och fotogen. De sistnämnda ansågs framkalla 

skuggbildningar och dålig luft i rummet då förbränningen av gas och fotogen bildade kolsyra 

och vattenånga som inte var så bra. Det elektriska ljuset var då att föredra framför gas och 

fotogen,68 men vid sekelskiftet hade inte alla skolor (särskilt på landsbygden) tillgång till 

varken elektricitet eller gas, så de fick hålla tillgodo med fotogen.69 Gemensamt för alla 

ljuskällor var att de skulle vinklas så att ögonen inte stördes av ljuset eller att värmealstringen 

från ljuskällorna skulle påverka barnen. En annan viktig aspekt var förstås att ögonen inte 

skulle överbelastas av för dåligt ljus.70 

     Skolbyggnadens och klassrummens utformning blir en maktfaktor då läraren har en 

ständig kontroll över barnen i klassrummet eftersom de är vända mot läraren så han kan 

bevaka dem hela tiden och därmed minska risken för fusk, prat och oordning.71  

                                                
63 Ibid. s. 28. 
64 Almquist (1896), s. 3. 
65 Andersson (1904), s. 23-24; Almquist (1896), s. 3-4; Wallis (red) (1899), s. 141. 
66 Lawn, Martin & Ian Grosvenor (2005). Materialities of Schooling. Oxford: Symposium Books, 2005., s. 134. 
67 Almquist (1896), s. 6. 
68 Ibid. s. 5-9. 
69 Wallis (red) (1899), s. 151. 
70 Almquist (1896), s. 5-8. 
71 Foucault (1987), s. 202. 
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2.1.3	Luften	
Att frisk luft var viktig för hälsan visste läkarna sedan länge, och därför var det viktigt att se 

till att frisk luft även kom in i skolsalen. Luften skulle helst bytas ut tre gånger i timmen och 

inte vara varmare än +30º C.72 Luften i klassrummen blev snabbt dålig och kunde ge 

huvudvärk, illamående och till och med kräkningar, dels på grund av kolsyrehalten men också 

på grund av dålig lukt från ”osnygga personer”.73 Barnen hade dessutom ofta med sina 

matkorgar in i klassrummet, där de även åt sin medhavda matsäck, och det tillsammans med 

våta ytterkläder och smuts och orenheter som drogs in med skorna bidrog till en dålig lukt i 

klassrummen.74 Ofta var det lärarna eller vaktmästarna som hade ansvaret för uppvärmningen 

och ventilationen i klassrummet, och då lärarna hade fullt upp med undervisning och 

ordningen i klassrummet så hann de inte med att dessutom hålla koll på värme och 

ventilation. Utöver det hade de kanske inte alltid den kunskap om när och hur spjällen för 

ventilering skulle hanteras. Många lärare var rädda för drag, så de stängde till all ventilering 

och vanan vid höga rumstemperaturer gjorde att barnen hellre satt i ett varmt rum med dålig 

luft än ett svalare rum med frisk luft.75  

     I ovan nämnda enkät hade man en öppen fråga där respondenterna fick berätta något som 

inte rymdes under de övriga frågeställningarna, och anmärkningsvärt många lärare hade där 

klagat på den dåliga luften i skolorna, särskilt vintertid. På grund av vädret ventilerades inte 

rummen tillräckligt, och många lärare hade fått ovett från barnens föräldrar för att de släppt in 

kall luft i klassrummet.76 Många klassrum kunde inte ens öppna fönstren, och det fanns en 

krass orsak till varför man inte vädrade ordentligt. Det gick helt enkelt åt för mycket bränsle.77  

    När jag läser igenom provinsialläkarrapporterna så kan jag utläsa här och där att trots att 

läkarna gjorde vad de kunde för att upplysa allmogen om vikten av ren luft i såväl bostäder 

som skolor, så efterföljdes råden inte särskilt väl, vilket professor Curt Wallis höll med om. 

”Denna utvädring af salarna […] är ej häller populär […] bland allmogen och anses ej af 

nöden”.78 

                                                
72 Andersson (1904), s. 24; Almquist (1896), s. 28-34. 
73 Almquist (1896), s. 28-34. 
74 Wallis (red) (1899), s. 178. 
75 Ibid. s. 166. 
76 Ibid. s. 170-175. 
77 Ibid. s. 178. 
78 Ibid. s. 178. 
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	2.1.4	Uppvärmningen	
Uppvärmningen i klassrummen bestod oftast av kakelugnar och kaminer, av olika slag. På en 

del ställen fanns till och med gamla öppna spisar som enda värmekälla. Det som ansågs vara 

bekvämast och billigast, framför allt för de större skolorna, var en ventilationsanordning som 

stod i samband med centraluppvärmningsanordningarna. Frisk luft togs in utifrån till en 

”varmkammare” i bottenvåningen av byggnaden där luften värmdes upp och sedan fördes 

vidare genom kanaler i väggarna till rummen. I rummen fanns sedan ”evakuationskanaler”, 

det vill säga ventiler som förde ut luften så det ständigt förekom en växling av luften i 

rummet.79 

     På grund av centraluppvärmningen i lokalerna så framförde lärarna klagomål på att luften i 

klassrummen var för torr. Dock hade läkare i Tyskland gjort en undersökning som visade att 

luftfuktigheten steg från 70 % till 80 % efter en timme på grund av vattenångan i 

utandningsluften. Den höga luftfuktigheten gör att värmeutstrålningen ökar från kroppen och 

man ansåg att inomhustemperaturen blev för varm med centralvärme (+19-20º C), vilket 

tillsammans var ”ogynnsamt”. Den optimala temperaturen borde ligga på +16-18º C.80 Dock 

visade det sig i den ovannämnda enkäten att temperaturen i landsbygdens skolsalar vintertid 

ofta låg betydligt lägre än så. Vid den första timmen var temperaturen +3-5º C, ibland så låg 

som under 0º C, och uppnådde sällan högre temperatur än +10-15º C mitt på dagen, trots 

ständig eldning. Lokalerna var dragiga och hade kalla golv som bidrog till utkylningen, och 

kaminerna – i regel järnkaminer – var otillräckliga då det blev varmt närmast kaminen och allt 

kallare ju längre bort från värmekällan man kom. Därtill kom problemet med torr luft och os, 

som stundtals var så illa att ”[l]ärare och barn […] ej kunna se hvarandra”81, vilket fick 

professor Wallis att anse att det var en ”olycka” att de billigare järnkaminerna trängt ut 

kakelugnarna. Det fanns även centraluppvärmningssystem med varmvatten och högtrycks- 

och lågtrycksånga, men ur hygienisk och ekonomisk synpunkt ansåg man att 

ventilationssystemet var det bästa, och det enda negativa med den var att den krävde ständig 

tillsyn.82 

     Som vi kan se ovan så förelåg en stor diskrepans mellan hur läkarna ansåg att skolan skulle 

vara utformad ur såväl hygienisk som hälsosynpunkt och hur det verkligen förhöll sig. Herlitz 

skriver att den österrikiske läkaren I. P. Frank (se ovan sidan 7) påpekat redan 1780 om vikten 

av att skolornas läge skulle vara fritt och sunt och att de skulle vara rymliga och ljusa, 
                                                
79 Ibid.  s. 197-206. 
80 Andersson 1904, s. 18-19; Wallis (red) (1899), s. 216. 
81 Wallis (red) (1899), s. 220. 
82 Ibid. s. 219-223. 
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uppvärmningen och ventilationen skulle vara god och fönstren skulle öppnas för att släppa in 

frisk luft.83 Vad var det som gjorde att det inte hände särskilt mycket under 100 år fram till 

den tid jag gör min undersökning? Kunskaperna fanns – egentligen redan från de gamla 

egyptiernas tid (se ovan sidan 9) – men var fanns viljan att förändra? Det var först när 

hygienismens pekpinnar höjdes, tillsammans med Hälsovårdsstadgan 1874, som de rätta 

incitamenten att påbörja denna förändring i Sverige gavs.  

2.1.5	Skolbänken	
För att förebygga dålig kroppshållning så var skolbänkarnas utformning väldigt viktig. 

Bänkarna skulle vara tvåsitsiga och ha vad man kallade en ”fast minusdistans” så barnen lätt 

kunde ställa sig upp bredvid bänken och inte i densamma. En minusdistans innebar att 

stolsitsens främre del skulle ligga något under bordsskivans bakre kant för att man skulle få en 

bättre hållning och därigenom motverka både ryggproblem och närsynthet. Dessutom var det 

viktigt att det gick att rengöra golvet under bänkarna.84 Bordsplattan skulle luta något, 1:6 

eller 1:5 ansågs optimalt för att underlätta läsningen utan att boken skulle halka, och den fick 

inte vara så hög eller låg så skuldrorna behövde höjas eller sänkas för att kunna luta 

armbågarna mot den. Stolens höjd skulle vara den rätta så hela fotsulan låg mot golvet, och 

höjden skulle motsvara längden mellan knäleden och hälen då det utgjorde ungefär 2/3 av 

kroppslängden för barn. Eftersom barn växer så behövde skolan ha upp till 5 uppsättningar av 

olika storlekar på skolbänkarna med tillhörande stolar. Professor Wallis konstaterar dock att 

förhållandena i skolorna på landsbygden var ”bedröfliga”, där man fortfarande använde så 

kallade ”långbänkar” som ut hygienisk synpunkt inte var ändamålsenliga, men skolorna i 

städerna hade däremot bra skolbord till sina elever.85 

     Skolmöblerna kunde också ha en djupare mening än den rent anatomisk-fysiologiska. Dels 

kunde läraren övervaka ordningen och vad eleverna producerade i klassrummet när de satt en 

och en eller två och två. Satt de i långbänkar var det svårare att ha kontroll, så det var en 

pedagogisk vinst att förändra designen på skolbänken.86 Men det var också ett medel för 

kontroll och kommunikation och genom skolmöblernas utformning skapades en miljö och en 

atmosfär som antingen blev trevlig, avslappnad och vänlig eller tvärtom. Den spanske 

professorn i undervisningshistoria: Pedro L. Moreno Martinez menar att det är viktigt att 

tänka på de samhälleliga faktorerna som kan agera som antingen katalysatorer eller bromsar 
                                                
83 Herlitz (1961), s. 29-30. 
84 Andersson (1904), s. 25. 
85 Andersson (1904), s. 25; Wallis (red) (1899), s. 235-239. 
86 Moreno Martinez, Pedro L. (2005). History of school desk development in terms of hygiene and pedagogy in 
Spain (1838-1936). Materialities of schooling. Lawn & Grosvenor, Oxford: Symposium books, 2005, s. 75. 
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för utvecklingen av skolmaterialet,87 vilket jag kan se här. Katalysatorn var hygienismen som 

samhällsrörelse, pådriven av läkarna, och bromsen kan ha varit både viljan att förändra hos 

såväl allmogen som lärarna, skolledarna och politikerna och de ekonomiska förutsättningarna 

som varje kommun hade att skapa en hygieniskt bra skola för att fostra goda medborgare, 

särskilt på landsbygden.  

2.1.6	Skolbad	
Hvartill tjäna alla dessa hygieniska anstalter, när i dessa sunda rum barn insläppas med 

hudytan betäckt af ett tjockt smutslager och hvilka på sin kropp och i sina kläder medföra 

allehanda giftiga infektionsämnen?88 

Citatet ovan kom från en tysk professor vid namn Flügge, och Tyskland var ett föregångsland 

då de tidigare än Sverige infört skolbad. De startade 1888 i Tyskland, och Sverige fick sitt 

första skolbad 1891. Docent Alfred Levertin ställer sig frågande till hur man ens kan överväga 

att sätta sig emot skolbad, inte bara här i Sverige utan även utomlands. Uppenbarligen fanns 

åsikten att kostnadsfria skolbad var ”socialism”, men Levertin kontrade med att det borde 

uppvägas av den hygieniska nytta som skolbaden gjorde för barnen.89   

     Det fanns olika sätt att bada barnen, men en av rekommendationerna var att barnen skulle 

kliva i baljor med vatten och däri tvätta först sig själva och sedan på baderskans kommando 

skulle de tvätta varandras ryggar. När det var klart skulle vattnet tömmas ur baljorna och en 

kort dusch tog vid som i början höll en temperatur av +30º C för att i slutet vara +15-20º C 

(högre temperatur för mindre barn). Baderskan sörjde för att barnen följde hennes 

kommandon och därmed kunde 100 barn badas på tre timmar enligt denna metod. Detta 

skedde var tredje vecka.90 

     I synnerhet i Norrland använde skolorna sig av finsk bastu som docent Levertin ställde sig 

lite tvekande inför då temperaturen och fuktigheten kunde vara en fara om det inte 

övervakades noggrant,91 men Stockholm hade också finska bastur i folkskolorna då de ansågs 

vara ett billigt alternativ till duschar.92 

     Att bada verkar inte ha varit något som allmogen företog sig särskilt ofta, särskilt på 

landsbygden. I större städer verkar det ha varit vanligare, med tanke på de allmänna 

badinrättningar som provinsialläkaren fick årliga rapporter om. Rent hygieniskt är det ju 

förstås förkastligt att man inte badar av sig smutsen, men vi får försöka se det ur allmogens 
                                                
87 Ibid. s. 89. 
88 Wallis (red) (1899), s. 225. 
89 Ibid. s. 225-226. 
90 Ibid. s. 227-229. 
91 Ibid. s. 309-310. 
92 Almquist (1896), s. 50. 
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perspektiv. Många var inte simkunniga och ville därför inte ge sig ut i till exempel sjöar och 

andra vattendrag. Men det fanns en annan förklaring som ges i Annelie Drakmans artikel 

”Smuts – fara eller skydd. En studie av svenska provinsialläkares och allmogens skilda 

uppfattningar om hygien under sent 1800-tal”. Där beskriver hon dels att vatten enligt 

folktron hade övernaturliga makter och kunde få kontroll över en människa om de fick tag i 

till exempel ett hårstrå, en nagel eller liknande. Att som menstruerande kvinna tvätta sig i 

underlivet ansågs farligt och kunde göra kvinnan sjuk. Men smutsen ansågs också vara en 

skyddande hinna som stängde ute farliga partiklar, som en ”andra hud”.93 Detta gick ju stick i 

stäv med vad läkarna försökte predika om renlighet, så folktron gick ibland över 

läkarvetenskapen.     

2.1.7	”Afträden”	

För att kunna göra sina behov fanns därför avsedda utrymmen. Om skolan hade tillgång till 

vattenklosett så kunde de ligga i anslutning till skolbyggnaden, bara de var ljusa och väl 

ventilerade så illaluktande gaser inte kunde komma ut i korridorerna. Hade de inte 

vattenklosetter så fick avträdena placeras utomhus, en bit ifrån skolbyggnaden. Skolan skulle 

tillhandahålla handfat och handdukar så man kunde tvätta händerna efteråt.94 Det beräknades 

att det skulle finnas en sits för var 15-20:e barn, och flickornas avträden skulle avskiljas från 

pojkarnas, vars pissoarer behövde ha tillgång till vatten för att enkelt kunna sköljas.95 Först 

1905 beslöt Folkskoledirektionen i Stockholm att nya dörrar skulle sättas upp till 

lärarinnornas toaletter och träskärmar på ömse sidor om pojkarnas pissoarer. Detta var dels ett 

resultat av att man började beakta de individuella behoven allt mer, men det var också ett 

utslag av borgerlighetens krav på ordning i folkskolan.96 Toalettpapper användes inte förrän 

efter sekelskiftet, och barnen fick ta med sig hemifrån till åtminstone 1910-talet i Stockholm 

då man gjorde ett försök på en skola för att se hur mycket papper som gick åt.97  

2.2	Undervisningens	hygien	
Skolmän och läkare hade redan vid 1800-talets mitt påpekat att skolbarnen fick arbeta alltför 

hårt i skolan, men dessa åsikter viftades mest bort som undantag. Men fler och fler anslöt sig 

och vid 1884 års skolkommitté tog man in en läkare och hygieniker för att kunna komma 

                                                
93 Drakman, Annelie. (2012). ”Smuts – fara eller skydd? En studie av svenska provinsialläkares och allmogens 
skilda uppfattningar om hygien under sent 1800-tal”. Socialmedicinsk tidskrift 1/2012, s. 58. 
94 Andersson (1904), s. 26. 
95 Wallis (red) (1899), s. 225. 
96 Hammarberg (2001), s. 68. 
97 Ibid. s. 69. 
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tillrätta med problemen. Denne person, Axel Key, skrev en bilaga till läroverkets utlåtande 

som innehöll många detaljrika och väl understödda påståenden kring den hygieniska 

undersökningen som ansågs vara en ”kodex, hvarur skolhygienici öfver hela Europa hämta 

material, bevis och impulser”.98 Läkaren Petter Silfverskiöld var starkt kritisk till hur svenska 

skolan kunde tillåta att fortsätta att se mellan fingrarna hur barnen blev överbelastade både 

fysiskt och psykiskt, trots att man med hjälp av Keys så kallade ”bilaga E” fått bevis för hur 

det borde vara. Han menade att bara de senaste årtiondena hade läkarna sett att både fysiska, 

psykiska och moraliska lyten ökat och dessa med lätthet kunde tillskrivas arbetet i skolorna. 

Han ansåg att det var oförklarligt att detta ”samhällsonda”, som medförde att nära 50 % av 

barnen fick sin hälsa påverkad på ett eller annat sätt, inte ändrades. 
Man lagstadgar minderårigas arbetstid i grufvor och fabriker, man skänker all nödig 

omvårdnad åt våra soldater och beväringsynglingar, men man tvingar hela vår 

barnaskara till skolgång, oaktadt man har för ögonen, att de utsättas för oerhörda faror 

därigenom!99 

     Han fortsatte att vara kritisk och frågade sig om vårt land som tillhörde de mest 

civiliserade skulle sjunka tillbaka till barbari och okunnighet och att bildningsnivån skulle bli 

så låg att alla andra länder gick om oss. På detta svarade han ett tydligt ”Nej!”100 det skulle 

inte behöva hända, om skolan bara följde det läkarna hävdade var bäst för barnen så de inte 

blev överansträngda och riskerade hälsan. 

2.2.1	Skoltvånget	

Barnen började skolan i regel när de var sju år, men kunde i undantagsfall sträcka sig ända till 

nio års ålder innan de började, och de hade skolplikt till det år de fyllde fjorton. Om de hade 

synnerliga skäl, som till exempel svårigheter att ta sig till skolan vissa delar av året på grund 

av ”oblid årstid” så var de tvungna att ha undervisning i hemmet,101 vilket väcker intressanta 

frågeställningar. Vem utförde den undervisningen? Föräldrarna? Hur hade de i så fall tid att 

undervisa barnen om de själva var yrkesarbetande eller bönder? Eller fanns det kanhända 

ambulerande lärare som gick runt och undervisade i stugorna? Jag har inte riktigt funnit något 

bra svar på detta i mitt material, så det här skulle kunna undersökas vidare i en annan uppsats.   

     Läkaren P.O. Silfverskiöld gjorde en jämförelse mellan olika länder vid vilken ålder 

barnen började skolan, och han såg att i några av Nordamerikas stater började skolan så tidigt 

                                                
98 Wallis (red) (1899), s. 43. 
99 Ibid. s. 44. 
100 Ibid. s. 42-44. 
101 Kongl. Maj:ts förnyade nådiga Stadga angående folkundervisningen i riket: gifven Stockholms slott den 10 
december 1897. s. 35; Goldkuhl, (1883), s. 52. 
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som vid 4 års ålder, men i de flesta av de undersökta länderna började barnen skolan vid 6 till 

8 års ålder. Vad var det som avgjorde att just den åldern ansågs lämplig? Det fanns flera olika 

förklaringar. Ur en fysiologisk synpunkt så menade läkarna att det handlade om att barnets 

kropp som tidigare haft en snabb tillväxt bromsades upp lite, liksom hjärnan, matsmältningen 

och ”blodberedningen”. Ögonen var tillräckligt kraftiga att inte skadas av mycket läsning och 

ur psykologisk synvinkel så var själslivet nu tillräckligt utvecklat för att kunna utmanas i 

skolan utan att tröttas ut alltför mycket. Barnets kropp hade i denna ålder fått starkare muskler 

och en nyfikenhet för idrotter började vakna, vilket skolan skulle ta tillvara på, men också att 

reflektionsförmågan, tankeförmågan, minnet och förmågan att skilja mellan gott och ont och 

rätt och orätt, verklighet och overklighet var tillräckligt utvecklad. Dock var barnet ännu svagt 

och tröttades snabbt ut, vilket gjorde att barnet kunde få skador för livet om symtomen för 

överansträngning inte uppmärksammades i tid och lämpliga åtgärder vidtogs. Därför var det 

viktigt att lärarna kände till riskerna för överansträngning så de inte skadade barnen i onödan, 

för dessa symtom kanske inte kom direkt utan kunde visa sig senare i högre klasser.102  

     Skolan var avgiftsfri för alla barn i småskolan och folkskolan, men allmänna läroverken 

för gossar hade en liten avgift och eleverna i elementarskolan för flickor fick betala en avgift 

som vid jämförelse med gossarnas allmänna läroverk ansågs vara hög.103 

     Provinsialläkaren Goldkuhl skriver i sin bok att han ömkade de små barnen, då han i sin 

verksamhet sett att skoltvånget i småskolan ofta tillämpades hårdare än vad stadgarna 

föreskrev, vilket innebar att barn så små som inte ens fyllda 6 år togs in i skolan. Han hade 

också lagt märke till att föräldrar på landsbygden ofta skickade sina barn till en skola belägen 

långt från hemmet trots att vädret var hårt och att barnen inte alltid var rustade med lämpliga 

kläder och tillräckligt med mat. Då de var så långt hemifrån, hade de inte det skydd och den 

trygghet från föräldrarna som de borde ha, ansåg Goldkuhl, och han beskrev en tragisk 

händelse där tre små barn omkom under sin vandring mot skolan. Därmed drog han slutsatsen 

att eftersom dessa små barn var så utsatta för faror och frestelser så borde de inte börja skolan 

förrän de fyllt nio år, såvida inte skolan var belägen högst 1/8 mil från hemmet. Han hävdade 

därtill att det vore ett dåligt hem som inte kunde sysselsätta ett barn fram till det är nio år. Det 

behövde inte vara läsning och stillasittande, utan det kunde vara en hur liten uppgift som 

helst, bara barnet inte var sysslolöst och fick smak för lättja. 

     Han framförde även kritik mot skolstadgarna och menade att skoltvånget ”skär alla barn 

öfver en kam”, vilket innebar att skoltvånget förebyggde utvecklingen av olika anlag och 
                                                
102 Wallis (red) (1899), s.19-21. 
103 Goldkuhl (1883), s. 52. 
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uppkomsten av ”originalitet och snillen” förhindrades. Han ville dock inte gå så långt som att 

upphäva skoltvånget då det innebar oövervinnliga svårigheter och dessutom inte var önskvärt. 

Han menade på att även om det inte fanns lika många snillen och original som förut så fanns 

de ändå många ”dugande förmågor”. Slutligen skriver han ett viktigt ”gif akt”:  
skolan bör icke mer än nödigt är upptaga lärjungens tid, och hvar hon kan uppspåra ett 

gryende anlag, bör hon, […] söka att underlätta dettas utveckling, eller åtminstone icke 

lägga något hinder i vägen derför.104 

2.2.2	Samundervisningen	

I många länder i Europa höll man strängt på skilda skolor för de olika könen då det ansågs 

vara en ”fiende till moralen”, medan till exempel i Sverige och – i många avseenden – 

föregångslandet Amerika hade gemensamma skolor. Folkskolorna i större städer var dock 

åtskilda för pojkar och flickor under 1880-talet. Kvinnor kunde få tillträde till universitet och 

avlägga en del examina, dock oklart vilka. Doktor Goldkuhl menade på att samundervisning 

snarare skulle främja karaktären då ”förtroendet är en pålitligare väktare än 

misstänksamheten”. Dessutom skulle fantasierna om det andra könet ta överhand om barnen 

och ungdomarna tvingades leva åtskilda, och ”desto okufligare blir lidelserna när skrankorna 

falla”.105 

     Det debatterades huruvida flickorna kunde hålla samma tempo i undervisningen som 

pojkarna eller ej. Både Goldkuhl och författaren och historikern Ellen Fries106 menade att så 

var fallet, och hänvisade till flera länder där man infört samundervisning (Norge och Finland 

bland annat). Det var inte bara vetandet i sig där flickorna höll samma tempo, utan denna 

tävlan i skolan var ”förädlande” för kvinnorna då arvet och miljön gjorde att goda egenskaper 

fördes vidare107 samt att respekten för kvinnan höjdes,108 vilket var positivt både för samhället 

och för familjen. Dessutom reflekterade Fries kring de motstridiga resultaten där Norge 

uppmärksammat att flickorna hade svårare för matematik än pojkarna medan Amerika 

uppvisade motsatta resultat.109 Hon gav ingen orsak till de olika resultaten och jag har inte 

funnit någon annan diskussion kring detta i mitt material heller. 

     Goldkuhl var starkt kritisk till att flickskolorna sågs som ”nådehjon” till vilka staten gav ett 

väldigt fattigt bidrag och behandlade dem som ett styvbarn, ”beröfvat både huld och 

                                                
104 Goldkuhl (1883), s. 52-54. 
105 Ibid. s. 54-55. 
106 Ellen Fries, https://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/14483, Svenskt biografiskt lexikon (art av Bengt Hildebrand), 
hämtad 2017-04-27. 
107 Goldkuhl (1883), s. 56-57; Fries, Ellen (1892). ”Om samskolor”, Dagny, Årgång 7 (1892):2, s. 45. 
108 Fries (1892), s. 42. 
109 Ibid. s. 46. 
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skydd”.110 Han menade på att kvinnans uppfostran var lika viktig som mannens, om inte 

viktigare då storsinnade mödrar fostrade storsinnade söner och döttrar, vilket fosterlandet 

krävde. Det var bra att kvinnorna lärde sig att gå upp i god tid på morgnarna då det var en bra 

vana hos en god husmoder. Det var däremot inte lika viktigt att en kvinna avlade en 

akademisk examen, huvudsaken var att de fick samma fostran i skolan.111 Kritikerna mot 

samundervisningen menade att männen skulle fostras att bli ämbetsmän eller vetenskapsmän, 

kvinnor skulle fostras till husmödrar, så det ansågs att de hade olika mål i livet och därmed 

var samundervisning inte till gagn för någon då det var onödigt att flickornas intelligens 

utvecklades.112  

     Enligt 1842 års folkskolestadga skulle både pojkar och flickor få elementär skolutbildning, 

men skolstyrelsen kunde bestämma om man ville göra åtskillnad i ”kunskapsfordringarna” för 

flickor och pojkar. Det fanns också två olika alternativ, en normalplan som i princip gällde för 

alla, och en minimikurs med lägre kunskapskrav för de svagast begåvade. Denna minimikurs 

kunde även tillämpas generellt på flickor. Ämnet ”huslig ekonomi” som erbjöds flickorna i 

folkskolans högre avdelningar var viktigt för att bilda den kroppsarbetande kvinnan för 

hennes husmoderliga kall.113 Många flickor började senare än pojkarna i skolan och slutade 

därmed skolan senare. Det förklaras med att flickorna fick passa småsyskon redan i ung ålder, 

och det var svårare för flickor än pojkar att få arbete i de tidiga tonåren. Flickornas arbete 

utfördes ofta inomhus, och då bostädernas kvalitet ofta var mycket dålig sågs det som en 

anledning till deras sämre hälsa.114 Under slutet av 1800-talet formulerades en teori som 

menade att det fanns biologiska orsaker till kvinnans natur som innebar en särskild, 

könsbunden, skörhet,115 vilket medförde att synen på kvinnan som ”det svagare könet” fick 

vatten på sin kvarn.  

2.2.3	Klädseln	

Det var viktigt att även kläderna var lämpliga för skolbarnen. De skulle skydda mot kyla och 

täcka kroppens ömtåliga delar utan att hämma rörelserna så barnen kunde leka och idrotta 

fritt. Pojkarnas kläder ansågs motsvara hygienens fordringar, men det fanns många 

invändningar mot flickornas kläder. Viktigast var dock utformningen. Läkarna ville inte gärna 

                                                
110 Goldkuhl (1883), s. 71. 
111 Ibid. s. 71-72. 
112 Fries (1892), s. 45. 
113 Nordström, Marie (1987) Pojkskola, flickskola, samskola. Samundervisningens utveckling i Sverige 1866-
1962. Lund: Lund University Press, 1987, s. 24-25. 
114 Hammarberg (2001), s. 108-109. 
115 Ibid. s. 108. 
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se de urringningar som var vanliga i flickornas kläder, utan de skulle helst knäppas i halsen 

som pojkarnas. Dessutom ville de inte se ärmlösa plagg med djupa urringningar i armhålorna, 

utan kläderna skulle vara långärmade och helst knäppas vid handlederna. Detta för att skydda 

lungorna som var hårt ansatta av sjukdomar. 

     Benkläderna skulle vara av ylle då bomullskalsonger inte skyddade tillräckligt mot vind 

och köld som virvlade upp under kjolarna. Många flickor ville inte använda yllekläder 

närmast kroppen för att de kliade. Dock invände läkarna att denna retning av huden kunde 

vara nyttig (om den var lindrig), och dessutom vande man sig snart vid den. Var barnet 

mycket besvärat kunde hon använda sig av bomull eller linne. 

     Livstycket var viktigt att det var rätt utformat för den växande flickan, vilket inte alltid var 

fallet. Då flickornas livstycken ofta var för trånga kunde brösten inte utvecklas som de skulle, 

vilket medförde att blodkärlen och mjölkgångarna skrumpnade. Läkarna i boken anmodade 

mödrarna att se till att livstyckena anpassades efter den växande flickans kropp då ”[d]et är 

alla specialisters erfarenhet att för trångt sittande plagg under denna ålder är den förnämsta 

orsaken till, att så många mödrar i våra dagar ej kunna gifva sina barn di”,116 men också att 

den orsakade andningsproblem och kutrygg då flickorna sköt fram axlarna för att minska 

trycket på brösten. 

     Korsetten/snörlivets funktion var läkarna lite tudelad kring. Fördelen var att kjolarnas 

linning inte kunde ”skära in i köttet”, men eftersom korsetten var tvungen att dras åt hårt så 

pressades bröstkorgen och magen ihop vilket innebar att de inre organen rubbades ur sina 

lägen och gav såväl ”underlifssjukdomar” som ”bleksot, kronisk (habituell) förstoppning samt 

[…] svaghet i ryggen”.117 

     Klänningen var opraktisk, beroende på modets växlingar. Det var trångt i livet och hade 

korta ärmar vilket begränsade flickornas rörlighet. Ett ”bluslifv” rekommenderades i stället. 

     Även skorna hade regler för hur de skulle vara utformade, och läkarna var tydliga med att 

det skulle vara olika skor för vardera fot [sic!].118 

     Goldkuhl menade att barn som var trasiga och smutsiga tydde på antingen okynne hos 

barnet eller bristande tillsyn i hemmet. Dessa barn skulle – för att statuera exempel – avvisas 

direkt från skolan, utan skonsamhet, och föräldrarna skulle informeras om orsaken till 

avvisningen.119 Föräldrar som inte kunde bekosta barnens kläder kunde få ekonomiskt stöd 

                                                
116 Wallis (red) (1899), s. 31. 
117 Ibid. s. 32. 
118 Ibid. s. 29-33. 
119 Goldkuhl (1883), s. 57-58. 
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från kommunens fattigvård,120 men det bästa vore dock – menade Goldkuhl – att det skulle 

finnas en ledig uniformsdräkt som skolöverstyrelsen bestämde hur den skulle se ut. Då skulle 

skolan även till viss del kunna motverka ”klemigheten” hos vissa barn genom att på rätt sätt 

kunna anpassa uniformen efter klimatet.121 

2.2.4	Undervisningstiden	
Bestämmelserna om lämplig undervisningstid var reglerade i skolstadgarna. Totalt under året 

hade man undervisning i 34 ½ veckor eller sammanlagt åtta månader. För småskolan var 

undervisningstiden begränsad till fem timmar per dag (måndag till lördag), och för folkskolan 

sex timmar per dag (måndag till lördag), och per vecka skulle inte 36 timmar överskridas. 

Mellan varje lärotimme skulle det vara tio till femton minuters ledighet, och efter tre 

lärotimmar en längre ledighet på en till två timmar.122 Middagsrasten skulle helst vara lång så 

barnen hann hem för att lära sig bordsskick och att de fick tid att smälta maten ordentligt 

innan det var dags att gå tillbaka till skolan.123 Dock kan jag se i materialet att många barn 

hade med sig matkorgar till skolan. Förmodligen var det de barn som hade långt hem som 

hade med sig mat, men kanske det var så att föräldrarna arbetade båda två och därmed fanns 

ingen hemma som kunde ordna mat till lunchen. 

      Småskolan var två årskurser lång, sedan tog folkskolan vid i fyra år. Efter det fanns 

folkskolans högre avdelning på ett eller två år och fortsättningsklasser på ett eller två år. I 

småskolan läste man kristendomskunskap, modersmålet, räkning, åskådningsövningar (barnen 

studerade olika saker i naturen, studerade tavlor av årstiderna och yrken och samtalade kring 

dessa, samt lärde sig enklare hembygdskunskap/geografi), teckning, sång och gymnastik, och 

varje dag skulle starta med 10 minuters bönestund eller bibelläsning.124 I folkskolan 

undervisades kristendomskunskap, modersmålet, räkning, geometri, geografi, historia, 

naturkunnighet, teckning, sång, gymnastik, trädgårdsskötsel och trädplantering samt slöjd 

(träslöjd för pojkar och syslöjd för flickor) och flickorna hade en egen kurs som hette ”huslig 

ekonomi” (se ovan sidan 27). Även här skulle dagen starta med 15 minuter morgonandakt 

med psalmsång, bön och bibelläsning.125 För folkskolans högre avdelning var det 

                                                
120 Kongl. Maj:ts förnyade nådiga Stadga angående folkundervisningen i riket: gifven Stockholms slott den 10 
december 1897, s. 48; Goldkuhl (1883), s. 57. 
121 Goldkuhl (1883), s. 58. 
122 Kongl. Maj:ts förnyade nådiga Stadga angående folkundervisningen i riket: gifven Stockholms slott den 10 
december 1897. (1898), s. 18-19. 
123 Goldkuhl (1883), s. 60. 
124 Normalplan för undervisningen i folkskolor och småskolor/af Kongl. Maj:t i nåder godkänd den 7 december 
1900. (1900), s. 3-15. 
125 Ibid. s. 16-51. 
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kristendomskunskap, modersmålet, matematik med bokföring, naturkunnighet med hälsolära, 

historia med statskunskap, geografi, teckning, sång, slöjd och huslig ekonomi (för flickor). 

Tiden för flickornas kurs i huslig ekonomi togs från modersmålet, matematiken och 

naturkunnigheten där de hade en timme kortare tid per ämne än pojkarna. De skolor som inte 

erbjöd kursen huslig ekonomi skulle låta flickorna ha ledighet i motsvarande tid för husliga 

göromål i hemmet.126 

     Skoldagen började i regel klockan 8 på morgonen vid sekelskiftet. Tio år tidigare började 

den vid 7, men ur en hygienisk synpunkt så ansågs detta inte så bra för barnen då de dels fick 

tillbringa mer tid med artificiellt ljus, dels fick de mindre nattsömn och på vintertid var 

vägarna inte i tillräckligt bra skick vilket ledde till att barnen fick sitta med blöta skor i 

skolan. Lektionerna höll på som längst till klockan 3 på eftermiddagen. Det undersöktes 

mycket i Europa hur länge barnen skulle gå i skolan varje dag och hur länge varje 

lektionstimme skulle hålla på. I Sverige höll lektionerna på i en timme, medan andra länder 

menade att det bästa för barnen vore en halvtimmes lektioner med en kortare rast emellan, 

särskilt för de små barnen. Läkaren Silfverskiöld önskade att skolmyndigheterna kunde ta 

influenser från de Europeiska länderna och prova att förkorta lektionerna för att se om det var 

lämpligt även för de svenska barnen.127 Först i stadgan 1921 förändrades det till att 

lektionernas längd var 45 minuter med 10-15 minuters rast däremellan, och att skoldagen 

började 8.30-9 istället för klockan 8,128 något som håller i sig än idag. 

     På några ställen kan jag utläsa att läkarna är mer eller mindre kritiska mot hur mycket 

läxor och hemarbeten som barnen får, och Svenska Läkaresällskapet utgav 1894 en hel bok 

där deras diskussion kring ferieläsning diskuteras ingående; Svenska läkaresällskapets 

diskussion om den af skolkomitén föreslagna ferieläsningen ur hygienisk synpunkt. Inget klart 

resultat framkommer från dessa diskussioner, mer än att detta ämne behövde diskuteras 

mer.129 Utöver detta menade professor Wallis att barnen borde få möjlighet att läsa sina läxor 

på eftermiddagen i skolan för att ha kvällarna lediga för att umgås med familjen istället för att 

oroa sig för morgondagen.130   

                                                
126 Ibid. s. 52-56. 
127 Wallis (red) (1899), s. 33-37. 
128 Herlitz (1961), s. 110. 
129 Svenska läkaresällskapets diskussion om den af skolkomitén föreslagna ferieläsningen ur hygienisk synpunkt, 
Stockholm: Samson & Wallin, 1894. 
130 Wallis (red) (1899), s. 35. 
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2.2.5	Överansträngning	
 Undervisningen skulle anpassas efter barnens individuella förmågor, och skolan skulle sörja 

för att detta uppfylldes väl. Fordringar skulle ställas på barnet för att utmana både tanken och 

själslivet, men utifrån rimliga nivåer. Detta var viktigt för att skapa ett plikttroget barn så det 

blev karaktärsfast och samvetsgrant, ”tvänne egenskaper, hvarpå barnets framtids väl bero”.131 

Däremot hade flickskolorna inte samma kontroll på undervisningstiden (de hade en 

undervisningstid på 5-6 sammanhängande timmar före middagen) och lokalerna var ofta i 

sämre skick, vilket gjorde att risken för överansträngning ökade för dem.132   

     Vad menade läkarna med begreppet ”överansträngning”? Det var ett tillstånd som blev i 

kroppen då avfallsprodukterna som bildades i kroppen vid ansträngning inte kunde utsöndras i 

tillräckligt snabb takt, vilket gjorde att de samlades i kroppen,133 något som i förlängningen 

blev skadligt. Vissa skadliga ämnen kände man till vilka det var (till exempel bakterier), 

medan andra kände man till att de skadade människan, men inte exakt hur och inte heller 

vilka ämnen det rörde sig om.  

     Men det räckte inte med överansträngningen, det talades också om ”uttröttbarheten”, det 

vill säga hur snabbt man blev trött av fysiskt eller psykiskt arbete. Läkaren Silfverskiöld 

hänvisade till flertalet undersökningar utförda framför allt i Tyskland och Ryssland som 

visade att arbetsförmågan minskade allt eftersom tiden gick, och allt fler fel gjordes i 

elevernas arbeten. Experiment hade gjorts i Tyskland där läkarna undersökt hur känseln i 

olika delar av kroppen påverkades av överansträngning. Detta utfördes med hjälp av spetsarna 

på en passare och de såg att på ställen med många nerver som till exempel fingertopparna så 

behövdes inte ens en millimeter mellan spetsarna för att de båda två skulle uppfattas 

samtidigt, till skillnad från till exempel ryggen där det kunde vara en centimeter och över 

innan de uppfattades. Det visade sig att om barnen utsattes för ”andlig trötthet” så ökade 

avståndet mellan spetsarna innan de uppfattades, vilket sågs som ett tecken på att den 

psykiska ansträngningen var sämre för barnen än den fysiska eftersom förnimmelsen av 

spetsarna inte förändrades så mycket vid fysisk ansträngning. Det var därför viktigt att låta 

barnen få raster och att de behövde få möjlighet till sömn och vila. Läkarna var oroade över 

att överansträngningarna ökat markant under de senaste åren och menade att det hade att göra 

med att skolan ställde mycket högre krav på koncentration än tidigare. ”[O]lycklig den 

                                                
131 Goldkuhl (1883), s. 58. 
132 Ibid. s. 56. 
133 Wallis (red) (1899), s. 82. 
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lärjunge, som brister i uppmärksamhet”.134 Symtomen man skulle vara uppmärksam på var 

retlighet, gråt, ångest, ljus- eller ljudkänslighet, sömnrubbningar, dålig matlust, huvudvärk, 

trög mage och kalla händer och fötter.135 Symtom som känns igen väl hos våra skolbarn även 

idag.    

     Läkarna påpekade kritiskt att sjukprocenten (närsyntheten borträknad) för barnen ökat från 

17,6 % i första klass till 40,6 % i fjärde klass, vilket tydde på att barnen var överansträngda. 

Silfverskiöld var starkt kritisk till de privata, förberedande skolorna som – på grund av 

konkurrens – satte en ära i att på så kort tid som möjligt se till att få igenom så många elever 

som möjligt med goda betyg, vilket medförde en risk för överansträngning, något som de 

kommunala skolorna inte påverkades av på samma sätt då de var bättre reglerade och inte 

utsatta för konkurrens på samma sätt. Han ansåg att lagstiftningen borde gripa in tydligare och 

hårdare reglera lektionernas längd, läxorna och rasterna, och han ansåg också att 

sundhetspolisen borde inspektera de privata skollokalerna bättre då de ofta var inhysta i 

trånga, mörka bostadsvåningar med dålig ventilation och dålig renhållning. Han önskade 

också att föräldrarna kunde utöva mer påtryckning för att få till stånd en förändring, men 

insåg att de inte hade den insikt som behövdes och att de inte var sammanhållna på ett 

önskvärt sätt.136 

     Foucault talar om att ”odla sig själv”137, som inte är någon sinekur, utan den innebär 

kroppsvård, hälsovård och kroppsövningar, en så måttlig tillfredställelse av behoven som 

möjligt. Men det är också det själsliga som behöver odlas i form av till exempel läsning och 

meditation138, och det svåra är att få en balans mellan dessa områden: nyttomaximering och 

möjlighet till vila, vilket vi kan se ovan med tanke på skolbarnens överansträngningssymtom 

som uppstod redan i ung ålder. 

2.2.6	Lärobokens	utformning	

Inte ens läroböckerna undslapp förslag till reglering. Ur en hygienisk uppfattning gav läkarna 

rekommendationer till vilka minimifordringar man borde ha på läroböckernas typografi. 

Läkarna på konferensen i Nürnberg hänvisade till en undersökning från 1902 i Berlin som 

visat att endast 16 % av böckerna var tillfredställande, medan 52 % var ”alldeles odugliga”. 

Helst skulle typografin vara sådan att: 1) på varje kvadratcentimeter får inte mer än 2 rader 

vara synliga, ”n-höjden” skulle vara 1,5 mm och stor bokstav minst 4 mm, 2) radernas längd 
                                                
134 Ibid. s 94. 
135 Ibid. s. 83-94. 
136 Ibid. s. 22-23. 
137 Foucault, Michel (2002). Sexualitetens historia. Band 3. Omsorgen om sig. Göteborg: Daidalos, 2002. s. 43. 
138 Ibid. s 51. 
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skulle vara 90-100 mm, 3) papperet skulle vara vitt och jämntjockt, minst 0,075 mm och utan 

glans, och 4) trycket skulle vara djupt svart. Detta för att minska belastningen på barnens 

ögon. Dock debatterades det om böckerna därigenom inte skulle bli både stora och dyra, men 

åsikter framfördes om att bokens innehåll ”utan skada” kunde reduceras,139 vilket känns lite 

intressant att föreställa sig att det var viktigare att boken var utformad ”rätt” enligt 

hygienismens normer än vad den förmedlade för kunskap till eleverna. 

2.3	”Skollifvets	inflytande	på	ungdomen”140	

2.3.1	Närsynthet	
Läkarna fann allt mer belägg för att närsyntheten ökade i skolorna, och professor Johan 

Widmark beskrev några faror som kunde uppstå på grund av närsynthet. Dels var det ”ett 

skadligt inflytande på kroppsväxten”, då den närsynte tvingades arbeta mer framåtlutad som 

ledde till ryggradskrökning och insjunket bröst. Dels blev de odugliga till vissa yrken eller 

krigstjänst, vilket ”inverkade menligt” på individens utveckling och karaktär.141 För att skydda 

ögonen mot närsynthet rekommenderades en bra belysning, att sittplatserna och böckerna var 

utformande enligt vad som nämnts ovan under respektive rubrik och att skolarbetet skulle 

varvas med sångundervisning och gymnastik för att ögonen skulle få möjlighet till en stunds 

vila.142  

     Vid skolhygienkonferensen så talade läkarna om att de funnit att närsyntheten minskade 

när eleverna använde sig av den ”upprätta skriften” jämfört med den ”vanliga snedskriften”, 

och ögonläkarna verkade för att avskaffa skiffertavlorna då avståndet från dem till ögonen var 

sämre för synen. Läkarna uttryckte starka önskemål om att alla skolor skulle ha en ögonläkare 

som genomförde årliga kontroller av synen, då undersökningar i tyska Breslau visat att 60 % 

av skolbarnen var närsynta. Den tyske professorn Herman Cohn hävdade att ”[n]ärsynta borde 

egentligen icke få gifta sig” men tillade att ”kärleken har ju alltid varit blind”.143 

2.3.2	Ryggradskrökningar	

Det fanns lite olika förklaringar till varför man såg ryggradskrökningar (skolios) hos barnen, 

många av dem var motsägelsefulla och det var svårt att avgöra huruvida skolan spelade någon 

större roll för dessa defekter eller om det fanns andra förklaringar. Sittbänkarna gavs ensamt 

                                                
139 Andersson (1904), s. 30. 
140 Rubrik från Goldkuhl (1883), s. 87. 
141 Wallis (red) (1899), s. 257-258. 
142 Ibid. s. 262-271. 
143 Andersson (1904), s. 7-9. 
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skulden av vissa, medan andra menade att ryggradskrökningarna inte hade något alls med 

skolan att göra. En läkare (dr Wretlind) hade gjort en undersökning och funnit att det är en 

sjukdom som i huvudsak drabbade flickor mellan 10-15 års ålder. Han ansåg också att 

orsakerna var höljda i dunkel och att skolans inflytande inte spelade någon roll, och det 

grundade han på att man kunde se denna sjukdom även hos de flickor på landsbygden som 

sällan eller aldrig gick i skolan. Han ansåg att orsaken till att flickorna drabbades i högre grad 

än pojkarna var att de hade finare muskler och skelett, och att pojkarna rörde sig mer vilket 

stärkte både musklerna och skelettet mot denna sjukdom. Även om läkarna inte kunde 

klargöra huruvida sittställningen i skolan var skadlig eller ej, så skulle skolpersonalen vara 

uppmärksam så de inte lämnade ifrån sig ett barn som var svagare än när de tog emot det.144 

En annan förklaring som läkaren Astley Levin ger är att unga flickor ofta bär på småbarn på 

en och samma arm, vilket i förlängningen orsakade sned rygg.145  

     För att förebygga skolios skulle man stärka barnen redan i späd ålder med hjälp av 

”hygienisk god uppfostran”, näringsrik mat och lämpliga kroppsrörelser.146 Det 

rekommenderades också att barn som hade lång väg till skolan inte skulle bära med sig mer 

böcker än nödvändigt, och böckerna skulle bäras i en väska eller ränsel med remmar om 

axlarna för att motverka hopsjunken bröstkorg och sned kroppsställning147, vilket kunde ge 

problem med andnings- och cirkulationsorganen men också ett missbildat bäcken som 

påverkade den ”blifvande modrens funktioner”.148 

2.3.3	Nutritionsrubbningar	
Bleksot var ganska vanligt hos flickorna, och läkarna menade på att orsaken var att pojkarna 

var betydligt mer ute i friska luften och rörde på sig än flickorna, och de hade sett att i de 

lägre klasserna hade ungefär vart fjärde barn (både pojkar och flickor) bleksot, men för 

pojkarna avtog det med ökande ålder. För flickorna däremot blev det tvärtom. Sjukdomen 

ökade för att i sista klass omfatta i princip alla flickor. Goldkuhl skrev att signaler kom från 

Lärarinneseminarium och från Normalskolan för flickor i Stockholm att hälsotillståndet för 

flickorna inte var så bra, vilket han kunde bekräfta, och att då kalla det för Normalskola och 

därigenom anse att det undermåliga hälsotillståndet var normalt för flickorna, tycker han var 

en grym ironi.149 

                                                
144 Goldkuhl (1883), s. 103-105. 
145 Wallis (red) (1899), s. 273. 
146 Ibid. s. 275. 
147 Goldkuhl (1883), s. 58. 
148 Wallis (red) (1899), s. 276-277. 
149 Goldkuhl (1883), s. 103. 
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     Vad man åt står det väldigt lite om, men jag kan ana i provinsialläkarrapporterna att kosten 

hos allmogen inte var så näringsrik och varierad, istället beskrevs den ofta som undermålig 

och ibland till och med härsken eller rutten. Drycken bestod ofta av kaffe, och vattnet var ofta 

förorenat med smuts och olika bakterier. Denna usla kost kan förstås som ytterligare ett skäl 

till att bleksoten var så pass vanlig hos barnen. 

     Barnbespisningarna startade i slutet av 1800-talet i skolorna, och skulle i första hand ges 

till de fattiga barnen då en inspektion visat att hungriga barn inte kunde följa med i 

undervisningen. Maten i barnbespisningen kunde bestå av fläsk och bruna bönor samt 

fruktsoppa eller kabeljo med potatis och risgrynsvälling.150 

     Tandstatusen hos barnen var vid den här tiden inte så bra. Vid en tandklinik för skolor i 

Strassburg år 1902 mottog man 2 666 barn, och på dessa barn gjordes 699 fyllningar och 2 

912 utdragningar av tänder, vilket innebar i genomsnitt minst en utdragen tand per barn! 

Endast 3,5 % av barnen hade friska tänder. Man ville därmed att skolorna skulle undervisa 

även i tandhygien och att kommunerna borde ge kostnadsfri tandvård till barnen.151 Vad gäller 

de svenska förhållandena finns i princip ingen information i mina källor, men en rapport från 

Landstinget i Östergötland från 2009 uppger att under perioden 1895-1901 hade 16 % av de 

svenska skolbarnens tänder karies,152 och endast 7 % av barnen (6-18 år) var helt kariesfria.153 

2.3.4	”Osedlighet”	
Ellen Fries tar upp och debatterar samskolorna utifrån några olika begrepp, där sedligheten är 

ett av dessa. Hon hänvisade till Tyskland, där samskolor funnits i mer än 20 år, och där hade 

det visat sig att samskolningen varit ”snarare fördelaktigt” i sedligt avseende, och Finland och 

Norge hade uppvisat samma resultat. I Norge hade norska skolkommittén uppmärksammat att 

det förekommit en del ”råhet” från pojkarna mot flickorna, men då hade det berott på 

bristande tillsyn. De hade också sett viss antydan till ”erotik”, men menat att det inte var värre 

än vad man skulle sett utanför skolans väggar, och med hjälp av samundervisningen så 

blottade personerna sina svagheter inför varandra och därmed kunde de varma känslorna för 

varandra dödas. Även svenska skolor hade sett tendenser till ömma känslor för det andra 

könet, men som det är med ungdomen så växlar föremålen för dessa känslor ganska snabbt, så 

det var inget att fästa någon större vikt vid. Det var något helt naturligt. Vad som däremot inte 

                                                
150 Hammarberg (2001), s. 222-223. 
151 Andersson (1904), s. 32. 
152 Landstinget Östergötland. Tandhälsans utveckling i Sverige och Östergötland under 1900-talet. Några fakta. 
<http://vardgivarwebb.regionostergotland.se/pages/28480/2009_4Tandhalsans_utveckling.pdf> 
 s. 5. 
153 Ibid. s.6. 
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fick förekomma var kurtis, det var fult, och om eleven inte ändrade beteende efter en ordentlig 

tillsägelse så var enda sättet att stänga av denne från skolan. Barn som kom från dåliga hem 

och hade dåliga anlag ansågs inte passa att gå i samskola, om möjlighet gavs till annan 

skolform.154 

     Än värre var onanin, eller ”sjelfbefläckelsen” som räknades som en sjukdom som låg 

under kategorin nervsjukdomar och ansågs ha en viss form av ”smittbarhet”. Det var en hårfin 

gräns ibland om det var en frivillig last eller en sjukdom, och det fanns en viss risk att skolan 

ökade på detta. Sittställningen i skolan sågs som den största risken, då barnen ändrade 

ställning för att de satt illa, därigenom retades könsorganen, samt att den framåtlutande 

ställningen kunde pressa ner blodet till dessa känsliga organ. Var koncentrationen nedsatt på 

grund av att skolarbetet var tråkigt och luften kvalmig, så ökade risken att tankarna gick åt ett 

annat håll. Andra anledningar som ansågs reta ungdomarnas könsdrift var vissa 

gymnastikövningar som exempelvis ”hästen” eller klättring, eller viss gammal litteratur 

(oklart vad som åsyftas här) eller bristande tillsyn, särskilt i början av ”manbarhetsåldern”. Då 

det här var en av ungdomens farligaste fiender som hade oöverskådliga, skadliga 

konsekvenser måste vuxenvärlden vara uppmärksam på detta ”onda”. Hade barnet redan 

börjat visa tecken på denna sjukdom måste den behandlas. ”Att tiga ihjäl detta onda duger 

nämligen icke”155. Ständig sysselsättning var boten, tillsammans med försiktighet i diet, 

beklädnad och sängkläder. Föräldrarna skulle vara uppmärksamma på barnets umgänge och 

litteratur,156 och händerna skulle ligga ovanpå täcket för att förhindra ”odygd”.157 Foucault 

skriver att ur en etisk synpunkt så är den sexuella njutningen en kraft som man måste kämpa 

emot och skaffa sig herravälde över158, vilket vi kan se att människan skulle göra allt för att 

undertrycka. Med hjälp av hygienen kan individen bli medveten om omsorgen om sig själv, 

men samtidigt kan den fostras in i lämpliga sociala beteenden, och särskilt tydligt är detta 

inom den sexuella hygienen. Kodord som måttfullhet, anpassning, självbehärskning och 

känslokontroll är en kärna i hygienens disciplinerande kontroll.159 

2.4	Hur	arbetade	man	preventivt?	
Hälsovårdsstadgan präglades som sagt av inställningen att det gick att förebygga 

hälsoproblem av olika slag, men det diskuterades hur stort statens eller myndigheternas ansvar 
                                                
154 Fries (1892) s. 43-45. 
155 Goldkuhl (1883), s. 112. 
156 Ibid. s. 111-112. 
157 Bergqwist (1905), s. 12. 
158 Foucault, Band 3,  (2002), s. 67. 
159 Johannisson (1991), s. 158. 
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egentligen var. Vissa problemområden försökte myndigheterna arbeta med, som till exempel 

trångboddheten, men läkarna förebrådde ofta allmogen och menade att de hade sig själva att 

skylla.160 Denna moraliserande attityd från läkarna kan jag ana när jag läser 

provinsialläkarrapporterna, då de kan använda sig av ord som ”okunniga”, ”osnygga”, 

”enfaldiga” och ”liknöjda” när de beskriver allmogen.  

     Läkarna hade en god kunskap om att vissa sjukdomar orsakades av bakterier och att de 

smittade på olika sätt, såsom vid direktkontakt, via luften, vattnet och maten. Överläkaren 

Frans Wilhelm Warfwinge menade att den hälsosamma människan hade en viss resistens mot 

bakterierna och därför var det viktigt att människan skulle stärkas och härdas, både fysiskt och 

psykiskt.161 Professor Axel Key skrev i sin ”bilaga E” om förhållandena utomlands, och det 

visade sig att Sverige hade mycket att lära. Framför allt framhöll han Belgien och Frankrike 

som länder där skolhygienen utvecklats mycket,162 och där skolläkarna hade något att säga till 

om, något de inte hade i samma utsträckning i Sverige, vilket han kritiskt påpekade,163 (se 

nedan under rubriken Skolläkare). 

    Om man utgår från Foucaults tanke om styrningsmentalitet så menar han att det är en gren 

av makten som strävar mot människans frihetstänkande till skillnad mot till exempel hans 

tankar om disciplin som strävar efter att begränsa människans frihet.164 Mycket av 

hygienismens tankar handlar ju om att undervisa befolkningen och skolbarnen till att 

självständigt utföra ordinationer för att bli mer hälsosamma. 

2.4.1	Skötseln	av	skolan	
Uppvärmningen och ventilationen borde skötas av en kunnig eldare i större skolor och av 

läraren på mindre skolor, ansåg professor Curt Wallis. Dock var förhållandena så att i många 

skolor så var det barnen som skötte denna syssla, vilket var förkastligt då deras bristande 

erfarenhet gav ett för dåligt resultat. 

     Detsamma gällde städningen av skollokalerna, vilket ur hygiensynpunkt var mycket viktigt 

för att minska risken för spridning av olika smittor genom dammet som bildades. Wallis 

citerar ur en undersökning gjord av dr A. E. Goldkuhl 1893, där Goldkuhl förtvivlat skriver 

att städningen av skolan var:  

                                                
160 Edvinsson & Rogers (2001), s. 547-578. 
161 Wallis (red) (1899), s. 278-281. 
162 Key (1885), s. 652-657. 
163 Ibid. s. 660. 
164 Nilsson (2008), s. 128. 
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ett af de mest tröstlösa kapitlen i hela skolhygienen, hvilken ej ingifver någon hög 

föreställning om svenska folkets hyfsning. 1,222 lärare hafva redogjort härför och 

några på ett så hårresande sätt, att jag ryser av vämjelse blott jag tänker därpå.165  

Ytterst få skolor hade en särskild städerska, vilket ansågs behövas för att kunna rengöra 

lokalerna på ett lämpligt sätt. På landsbygden lät man vanligen barnen sopa och skura golven 

efter skoldagens slut, vilket ansågs olämpligt dels för att barnen ofta hade lång väg hem men 

framför allt för att de inte hade rätt kunskap om att städa på ett bra sätt. Skurning och 

våttorkning var något som borde ske oftare än vad som gjordes, och som avskräckande 

exempel nämndes flertalet skolor i Skåne som ”har […] en sådan vattenskräck eller fasa för 

renlighet, att där aldrig skuras”166. En lärare skrev att skolan denne arbetade på inte skurats 

sedan 1850 och golvet var trasigt och ruttet, och flertalet lärare och skolråd menade på att det 

inte var lönt att skura då det snart skulle bli lika smutsigt igen. Detta – ansåg Wallis – krävde 

grundliga reformer då det var skolans svagaste punkt. Hur skulle man kunna ha en bra luft i 

skollokalerna om de inte städades?!167 

     I skolorna fanns också tillgång till spottkoppar både i klassrummen och i allmänna 

utrymmen som skulle förhindra spridning av framför allt tuberkulos (TBC). Rörstrand hade en 

modell som rekommenderades.168 Tuberkulos var den största dödsorsaken för barn i åldrarna 

10-14 år,169 så rädslan för spridning var stor. Spottkopparna skulle gärna innehålla 

sublimatlösning som kunde döda bakterierna, men under skolhygienkonferensen diskuterade 

läkarna om det räckte att ha vatten i dem. Senare enades de om att spottkopparna borde 

avskaffas då det var ”ofta och blott en ful ovana, som bör bekämpas i stället för 

uppmuntras”.170 Wallis menade redan några år tidigare att skolan hade en viktig roll att utrota 

denna ”hälsovidriga vana”.171 TBC förknippades med smuts och fattigdom och åtgärderna 

sattes in på att bekämpa detta. Vid 1910 hade man tagit bort spottkopparna efter 

Överstyrelsens rekommendation, och menade att friska barn inte behövde spotta och sjuka 

barn skulle inte befinna sig i skolan över huvud taget. Om man var i behov av att spotta skulle 

man ha en ”fickspottkopp”.172 

                                                
165 Wallis (red) (1899), s. 241. 
166 Ibid. s. 242. 
167 Ibid. s. 241-244. 
168 Ibid. s. 245. 
169 Moberg (red) (2005), s. 93. 
170 Andersson (1904), s. 27. 
171 Wallis (red) (1899), s. 245. 
172 Hammarberg (2001), s. 137. 
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2.4.2	Lärarnas	roll	
Två tyska professorer (Wernicke och Blasius) ansåg att lärarna borde undervisas i kroppens 

anatomi, sjukdomar, skolhusbyggnader och deras inredning, undervisningens hygien och 

”lärjungarnas hygieniska öfvervakande”. Man ansåg också att ämnet skolhygien skulle ingå i 

lärarexamen,173 vilket också den svenske överläkaren Warfvinge hävdat några år tidigare. 

Detta var viktigt för att kunna identifiera sjukdomarna på ett tidigt stadium och ännu hellre 

arbeta för att de inte ska uppstå genom en god hygien i skolan.174 Lärarna hade en skyldighet 

att uppmärksamma symtom som feber, utslag eller ont i halsen hos barnen och skicka dem till 

läkaren så snart som möjligt.175 De hade också en skyldighet att skicka hem elever som var 

sjuka för att förhindra större smittspridning, och de kunde stänga av elever från 

undervisningen om det var känt att någon sjukdom förekom i elevens hem.176 Det var viktigt 

att lärarna lärde sig att känna igen de vanligaste symtomen, vilket så småningom gav en 

erfarenhet att tidigt kunna identifiera risk för sjukdom eller skada hos barnen. Ett tätt 

samarbete med läkaren var också önskvärt,177 och beroende på läkarnas inställning varierade 

lärarrollen från att vara hälso- och sjukvårdare till att vara en hygieniskt upplyst lärare. 

Lärarnas insatser bland skolbarnen kan vara en av anledningarna till att skolsköterskorna 

kommer in senare i bilden.178  

     Ur en bio-politisk synvinkel så kan man tänka sig att läraren använde sig av olika tekniker 

för att reglera barnens underkastelse och kontroll179. Dels genom direkt information och 

undervisning av barnen i klassrummet, men också genom hälsoinformation till föräldrarna. 

Om lärarna blev utbildade i hälsolära kunde de vidga sitt revir till föräldrarna med budskap 

om hur man höll sig hälsosam, och blev därmed en brygga mellan hem och skola. Skolan blev 

som en kompensation för ett sviktande hem.180 

2.4.3	Skolläkare	
Enligt skolstadgarna från 1878 skulle det finnas en särskild skolläkare anställd vid läroverken, 

om skolan hade råd. Annars skulle de ha en inhyrd läkare. Denne skulle vårda de sjuka elever 

som inte hade ekonomiska möjligheter att själva gå till distriktsläkaren, men de skulle också 

                                                
173 Andersson (1904), s. 31. 
174 Wallis (red) (1899), s. 278. 
175 Almquist (1896), s. 72. 
176 Kongl. Maj:ts förnyade nådiga Stadga angående folkundervisningen i riket: gifven Stockholms slott den 10 
december 1897, s. 41. 
177 Almquist (1896), s. 68-69. 
178 Hammarberg (2001), s. 153. 
179 Foucault, Band 1, (2002), s. 141. 
180 Hammarberg (2001), s. 99. 
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arbeta förebyggande genom att undersöka omständigheter som skulle kunna vara risk för 

ohälsa hos eleverna i skolan och informera rektor om råd om hur dessa kan undanröjas. 

Läkarna skulle även genomföra vanliga läkarundersökningar av barnen, skriva journaler och 

lämna en redogörelse till rektor enligt en mall från Medicinalstyrelsen.  

     Dessvärre såg det inte riktigt ut så under 1880-talet som stadgarna föreskrev. Läkarna var 

alldeles för få, och de hade inget mandat att själva agera i skolan för att förbättra hygienen. 

Provinsialläkaren Goldkuhl menade att detta borde förändras genom att ge läkarna tillträde till 

skolstyrelsen eller lärarkollegiet och att de skulle ha rätt att agera utifrån skolhygieniska 

principer på egna initiativ.181 Detta förändrades då professor Axel Key tillsattes som 

skolkommitténs hygieniske ledamot 1882. Key, tillsammans med ytterligare en professor, 

Elias Heyman, samt flera namnkunniga skolläkare vid olika läroverk i Stockholm, bildade en 

egen kommitté. Efter vissa protester, även från regeringen, fastslogs 1892 en förordning där 

skolläkaren skulle se över skolans hygieniska status, och vid nybyggnation skulle läkare 

rådfrågas för att se om skolbyggnaden skulle vara lämplig ur hygienisk synvinkel. Utöver det 

skulle han utföra läkarundersökningar särskilt i avseende på synen, hörseln och förmågan att 

delta i gymnastiken, förebygga smittsamma sjukdomar och delta i lärarkollegiets 

överläggningar och beslut i hygieniska frågor. Enligt professor Wallis så hade de flesta 

läroverk en skolläkare, men många av flickskolorna och folkskolorna, särskilt på 

landsbygden, hade inte samma tillgång till skolläkare som i städerna, och det ansågs bero på 

ekonomin. Dock var han hoppfull inför framtiden att utvecklingen skulle medföra att alla 

skolor fick tillgång till skolläkare,182 men det dröjde ända till 1944 innan riksdagen biföll en 

proposition som såg till att även landsbygdens skolor fick en central skolhygienisk 

organisation.183 Sedan uppstår ju frågan hur länge till det egentligen dröjde innan alla skolor i 

Sverige hade en adekvat tillgång till skolläkare.  

2.4.4	Provinsialläkaren	och	sundhetspolisen	
Provinsialläkarna hade – tillsammans med sundhetspolisen – ett stort ansvar för hälsan inom 

sitt distrikt. De arbetade preventivt genom att spåra upp ohälsosamma områden och försökte 

få till stånd en förändring för att förbättra hälsan. Ibland kunde det räcka att läkarna pratade 

med invånarna, medan ibland låg det utanför läkarnas mandat att få till stånd en förändring, då 

det låg högre upp i beslutshierarkin. De inspekterade boningshus såväl som skolbyggnader, 

och de gjorde allt vad de kunde för att försöka förändra människornas kunskap och inställning 
                                                
181 Goldkuhl (1883), s. 118-119. 
182 Wallis (red) (1899), s. 305-308. 
183 Herlitz (1961), s. 152. 
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till hälsa. Dock var framgången ganska begränsad. Läkarna upplevde att de predikade för 

”döfva öron” och att de inte kunde ”verka […] i sundhetens intresse”.184 En läkare i Uddevalla 

skrev: 
[…]allmogen har svårt att tänka sig möjligheten af en sjukdoms öfverförande genom tredje 

person; allmänheten tror snarare på "ödet"; den hyser fatalistiska åsigter i thy fall. 

Desinfektionen utföres blott alltför sällan fullständigt.185 

     Allmogen var ofta ointresserad av läkarvård eftersom de dels var fatalistiska och passiva 

och ”rent kallsinniga” till att göra något åt sina sjukdomar, dels var de okunniga och lättlurade 

då de hellre anlitade kvacksalvare än gick till läkarna.186 

     Vid lokala sjukdomsutbrott fick sundhetspolisen och provinsialläkarna ibland stänga 

skolorna för att förhindra smittspridning och för att få en möjlighet att desinficera lokalerna, 

och även de sjuka familjernas bostäder. De sjukdomar som oftast syns i provinsialläkarnas 

årsrapporter är difteri, mässling, kikhosta och scharlakansfeber. Ibland röktes lokalerna ur 

med svavel och ibland desinficerades de med sublimatlösning. 

2.4.5	Information/undervisning	av	föräldrar	och	elever	

1852 utkom en lärobok i naturlära av läkaren Nils Johan Berlin187 som innehöll ett par 

hälsoregler, bland annat att omåttlighet med mat och dryckenskap orsakade sjukdomar och för 

tidig död, samt att svetthålen inte fick tillstoppas då det var skadligt för hälsan, därför var 

renlighet och bad hälsosamma. 1878 tillkom några hälsoråd rörande kosten, och där skrev 

Berlin att små barn ska få modersmjölk tills de fått tänder, att frisk svagdricka och öl var bra 

drycker, särskilt vid arbete, men överkonsumtion av brännvin och starkare drycker gjorde att 

man blev rusig och inte kunde utföra sitt arbete. Dessa kortfattade hälsoråd var stommen för 

hälsoundervisningen i skolorna fram till 1890-talet,188 och inte förrän 1919 fick hälsoläran en 

bättre ställning i skolorna.189  

     I normalplanen från år 1900 står att skolbarnen skulle få en viss undervisning i 

”människokroppens byggnad, förrättningar och vård” under ämnet ”naturkunnighet”, där 

                                                
184 Provinsialläkarrapport, Stockholm 1881. 
<http://www.ep.liu.se/databases/medhist_data/arkivdokument/provlak/1881/P8810180_1.htm>  Hämtat 2017-
03-12. 
185 Provinsialläkarrapport, Uddevalla, 1894. 
<http://www.ep.liu.se/databases/medhist_data/arkivdokument/provlak/1894/P8941485.htm> Hämtat 2017-03-
12. 
186 Drakman, Annelie. (2012).  ”Alla mina bemödanden hafva strandat emot okunnigheten, lågheten och 
egennyttan”: Hur allmogen beskrevs av provinsialläkare i Sverige 1840–1900 och fyra funktioner av dessa 
beskrivningar.” Lychnos, ISSN 0076-1648, s. 33. 
187 Nordisk familjebok (1905). Andra utgåvan, band 3. <http://runeberg.org/nfbc/0032.html> Hämtat 2017-05-08. 
188 Herlitz (1961), s. 106-107. 
189 Ibid. s. 113. 
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läraren bland annat skulle lära ut de ”rusgifvande och narkotiska ämnenas natur och 

verkningar”.190 På den högre avdelningen på folkskolan så benämns kursen ”Naturkunnighet 

med hälsolära”, vilket skulle fördjupa de kunskaper eleverna fått i tidigare årskurser,191 vilket 

vi kan se ovan inte var mycket för världen.  

     Eftersom kunskapen fanns hos läkarna att smitta lätt sprids från person till person, så 

förstod de vikten av att lära skolbarnen betydelsen av renlighet, och att utbrott av t ex difteri, 

mässling och scharlakansfeber därigenom kunde förhindras. Genom denna åtgärd kunde de 

minska desinfektionerna av skollokalerna, som ändå var en åtgärd som kom ”för sent”,192 men 

med tanke på ovanstående begränsade undervisning till barnen om hygien så kan vi förstå att 

utvecklingen gick långsamt. 

     Några av böckerna var skrivna så att även föräldrarna kunde läsa dem, till exempel Curt 

Wallis bok Skolhygien för lärare och föräldrar (1899), och läkaren Johan O. A. Bergqwist 

skrev några småskrifter riktade direkt till föräldrar och elever med olika hälsoråd ur såväl 

fysiska som psykiska och moraliska aspekter. Trots att läskunnigheten var relativt god bland 

allmogen så väcks frågan hur många av föräldrarna som egentligen köpte dessa böcker och 

skrifter? Antagligen var det de mest välbeställda som hade råd att köpa dem, men hur mycket 

av råden som de egentligen tog till sig är omöjligt att veta.  

2.4.6	Vaccinering	
Vaccinationer och revaccinationer mot smittkoppor blev en allt viktigare del av hälsovården, 

och det var huvudsakligen klockare, skollärare och barnmorskor som utförde vaccinationerna. 

Kyrkan användes med kungörelser från predikstolen för att nå ut till befolkningen om hur 

viktigt det var att vaccinera sig,193 och besiktningar gjordes för att leta efter det typiska märket 

efter vaccineringen för att kunna bokföra rätt antal vaccinerade. Under slutet av 1800-talet 

beslutade vissa kommuner att vaccineringen skulle vara avgiftsfri för att även de fattigaste 

skulle kunna vaccinera sig själva och sina barn.194 Trots detta hade befolkningen ett motstånd 

mot vaccinet, föräldrarna ”tredskades” med att låta vaccinera sina barn.  De som vägrade blev 

                                                
190 Normalplan för undervisningen i folkskolor och småskolor/af Kongl. Maj:t i nåder godkänd den 7 december 
1900., (1900), s. 45. 
191 Normalplan för undervisningen i folkskolor och småskolor/af Kongl. Maj:t i nåder godkänd den 7 december 
1900., s. 41& s. 54; Kongl. Maj:ts förnyade nådiga Stadga angående folkundervisningen i riket: gifven 
Stockholms slott den 10 december 1897., (1898), s. 13. 
192 Andersson (1904), s. 14-15. 
193 Provinsialläkarrapport, Stockholm, 1899 
<http://www.ep.liu.se/databases/medhist_data/arkivdokument/provlak/1899/P8990180.htm> 
Hämtat 2017-04-12. 
194 Ibid. 
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ålagda att betala ett vite, men det tycktes inte stoppa de som verkligen inte ville vaccinera. De 

fortsatte vägra.195 

     Sören Edvinsson skriver att under slutet av 1800-talet pågick en internationell kampanj 

mot vaccinering, och motståndet var större utomlands än i Sverige. Befolkningen började 

undra över hur pass bra vaccinet egentligen var eftersom det inte gav livslångt skydd, och 

därför struntade många i att vaccinera sig. Notiser förekom i olika svenska tidningar där 

vaccineringen påstods vara ”snuskig”, för att man använde sig av human lymfa, det vill säga 

man tog ympämne från redan vaccinerade och överförde det till de som var ovaccinerade. Inte 

nog med att det ansågs ”snuskigt”, man var dessutom rädd att det skulle föra med sig andra 

sjukdomar, som till exempel veneriska sjukdomar. Animalt vaccin användes inte så mycket då 

det inte ansågs hålla tillräcklig kvalité.196 Hur pass mycket detta påverkade motståndet till 

vaccinationer är svårt att veta då ingen information om det finns i mitt material om varför 

man ”tredskades” med att låta vaccinera sig och sina barn, bara att man gjorde det. 

     Som avslutning vill jag göra ett sista inpass från Foucault, som menar att man inte kan leva 

ett förnuftigt liv utan en ”hälsopraxis” som utgör stommen för det dagliga livet och talar om 

vad man ska göra och hur. Den innebär en medicinsk syn på den miljö och de omständigheter 

man befinner sig i. Miljöfaktorerna anses ge positiva eller negativa effekter på hälsan och det 

finns ett stort nätverk av faktorer som påverkar varandra. En viss åtgärd, en viss händelse, en 

viss förändring i sakernas tillstånd kan medföra sjukdom eller ohälsa.197 Detta anser jag att jag 

sett i min undersökning. Läkarna stod för den medicinska synen på skolmiljön och de olika 

omständigheter som kan bidra till hälsa eller sjukdom för skolbarnen, till exempel dålig luft, 

dåligt vatten eller arbetsställningen som av flera läkare ansågs orsaka sneda ryggar och 

närsynthet radar upp sig i materialet. Läkarna gjorde allt som stod i deras makt för att 

människorna skulle följa denna ”hälsopraxis”, hygienismen för att förbättra människornas 

villkor för en bra hälsa. 

3. 	Diskussion		
Hygienismen var både en sundhetslära och en praktisk politik, och ett helt nytt tänk runt 

människan började uppstå. Människan skulle förädlas och fostras till att tjäna och vara till 

                                                
195 Provinsialläkarrapport, Stockholm, 1895 
<http://www.ep.liu.se/databases/medhist_data/arkivdokument/provlak/1895/P8950180.htm> Hämtat 2017-04-
12. 
196 Edvinsson, (1992), s. 112-114. 
197 Foucault, Band 3 (2002), s. 97. 
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nytta för samhället. För att kunna maximera sin nytta behövde människan vara frisk och sund 

och ha ett gott sinne och en god moralisk och etisk kompass. Detta skulle hygienismen 

komma tillrätta med och vart kunde man lämpligast börja, om inte i skolan? Hygienismen 

förespråkades av provinsialläkare och professorer, och tillsammans kämpade de – ofta i 

motvind – för att nå målen. Johannisson skriver att hygienismen var en ”vision med drag av 

besatthet”198, vilket jag kan hålla med om när jag läser igenom materialet. Allt nagelfors och 

reglerades in i minsta detalj, vilket vi kan se ovan avseende läroböckernas noggranna styrning 

i utförandet, och visst kan jag tänka besatthet när innehållet i skolböckerna inte var lika viktigt 

som utformningen.  

     Syftet med mitt arbete har varit att undersöka hur hygienismen påverkade de svenska 

skolorna vid sekelskiftet 1900. Jag har utgått från tre frågeställningar när jag undersökt mitt 

material och jag anser att jag fått svar på mina frågor. 

     Den första frågeställningen handlade om hur författarna av dessa handböcker ansåg att en 

optimal skolmiljö skulle se ut. Skolhygienens ”grundare” Iohann Peter Frank angav redan i 

mitten av 1700-talet hur viktigt det var att ställa krav på skolbyggnadens läge, hur ljuset faller 

in i rummet, hur skolbarnen sitter i sina bänkar och hur länge de sitter i bänkarna för att 

undvika men hos barnen.199 Ljuset var inte bara viktigt för att inte anstränga barnens ögon, 

men det var också angeläget att det var ljust för att kunna upptäcka synlig smuts, och solljuset 

i sig ansågs döda sjukdomsalstrande bakterier. Allt som berörde skolan granskades och 

diskuterades hur man kunde förbättra detta område för att de skulle motsvara hygienismens 

krav. Detta berörde förutom läget och ljuset även uppvärmningen, ventilationen, skolbaden, 

toaletterna, barnens kläder, undervisningstiden och utensilierna i form av skolbänkarna och 

skolböckerna. Dock kunde jag se i min undersökning att även om intentionerna var goda, så 

följdes de inte alltid. Skolbyggnaderna (om de ens hade en egen skolbyggnad vilket inte alltid 

var fallet på landsbygden) var kalla och dragiga med dålig ventilation och uppvärmning, och 

de hade undermålig städning, vilket gjorde att sjukdomar både hos lärare och elever snabbt 

fick fäste och spreds snabbt.   

     Den ökande sjukligheten bland skolbarnen oroade läkarna mycket, både i Sverige och 

utomlands, något jag kunde se i anteckningarna från den första internationella kongressen för 

skolhygien 1904. Överansträngningen var ett ämne som flitigt debatterades bland läkarna som 

en orsak till den ökade sjukligheten, men också närsyntheten och ryggradskrökningarna 
                                                
198 Johannisson (1991), s. 145. 
199 Herlitz (1961) s. 29-31. 
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liksom ”bleksoten” ökade hos barnen, särskilt hos flickorna. I Nordbergs forskning hade 

läkarna sett att flickorna oftare var mer stillasittande än pojkarna som rörde på sig mer200, 

vilket jag också sett i mitt material, och att de även fick ta större ansvar för att bära omkring 

på småsyskon som kunde påverka deras ryggar negativt. Men – som Levinson skriver – så 

uppfattades flickorna som biologiskt klenare och de hade även en skillnad i sårbarhet som 

gjorde att de var predisponerade att ha en högre sjuklighet än pojkarna.201 

     Min andra frågeställning handlar om huruvida skolhygienen gjorde någon åtskillnad på 

pojkar och flickor, vilket jag i vissa stycken kan svara ett tydligt ”ja” på. Som jag skriver ovan 

så hade läkarna sett att det fanns skillnader i sjukligheten mellan pojkar och flickor, och för att 

försöka förhindra detta fanns exempelvis väldigt tydliga instruktioner på hur flickorna skulle 

klä sig för att förhindra sjukdomar. Just deras sjuklighet ömmade läkarna för, och de 

pläderade för förkortade skoldagar och mer kroppsrörelser i schemat som skulle bana väg för 

ökad friskhet, särskilt bland flickorna.202 De hade också en viss skillnad i vilka ämnen de läste 

i skolan, och några ämnen fick maka på sig till förmån för ämnet ”huslig ekonomi”, och 

syslöjd var vikt enbart för flickorna, liksom träslöjd enbart för pojkarna. I övrigt tycker jag 

mig kunna utläsa att läkarna gjorde allt i sin makt för att flickorna skulle ha samma villkor 

som pojkarna till såväl god hälsa som en bra undervisning. Moralen kom dock in med sina 

pekpinnar här, och trots att Sverige haft samskolor länge, så debatterades nyttan såväl som 

faran med detta ännu en bit in på 1900-talet, och det fanns några röster som försökte göra sig 

hörda som menade att flickors bildning var diskutabel då deras roll ändå var i hemmet som en 

god husmoder och maka, vilket även Nordström sett i sin undersökning. 203  

     Min tredje frågeställning handlade om huruvida jag kunde utläsa av mitt material vad man 

gjorde preventivt för att förbättra barnens hälsa. Städningen av skollokalerna var mycket 

viktig för att förhindra spridning av sjukdomar, men som jag kunde se i materialet så var 

städningen ofta under all kritik, vilket fick sjukdomar att fortsätta grassera. Lärarna hade en 

viktig roll i skolan genom att de fick lära sig symtom på vissa sjukdomar och hade ansvar för 

att barnen uppsökte läkare och avvisades från skolan för att förhindra vidare utbrott av 

sjukdom. En intressant tanke som Hammarberg uttrycker är att det kan ha varit på grund av 

lärarnas roll som hälsans övervakare i klassrummet som gjorde att skolsköterskornas inträde 

                                                
200 Nordström (1987), s. 47. 
201 Moberg (red) (2005), s. 96. 
202 Nordström (1987), s. 61. 
203 Ibid. s. 62. 
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på arenan kom långt senare än skolläkarnas.204 Provinsialläkarna hade som uppgift att resa 

runt i sina distrikt och försöka verka i sundhetens intresse, som till exempel genom att påtala 

vikten av rent vatten, frisk luft och renlighet i bostäderna till allmogen, vilket gynnade 

barnens hemmiljö. Gensvaret var dock inte så stort, så provinsialläkarna upplevde ofta att de 

talade för döva öron. En viktig preventiv fråga var vaccinationer av smittkoppor, som var 

obligatorisk för alla sedan länge. Dock kan jag se att många var tveksamma till att vaccinera 

både sig själva och sina barn då rykten florerade att det var overksamt, både i Sverige och 

utomlands. Allmogen hade även inställningen att det var ”snuskigt” och rädslan för 

följdsjukdomar var större än rädslan för smittkoppor.   

     Genomgående i mitt arbete har jag sett att motståndet ofta varit massivt mot dessa 

förbättringar av skolhygienen. Motståndet kom inte bara från föräldrarna, utan även högre upp 

i beslutshierarkin, då många av dessa förbättringsområden strandade på grund av dåliga 

ekonomiska förutsättningar. Trots en hög ambition hos dessa professorer och läkare, så tog 

det lång tid innan dessa åtgärder fick något egentligt gensvar. Min undersökningsperiod 

sträcker sig mellan 1880-1910, och på dessa 30 år kan jag utläsa av handböckernas statistik 

och provinsialläkarnas rapporter att skolbarnens hälsa blir bättre och bättre, även om det gick 

plågsamt långsamt. När vi får rapporter i media om hur skolan är beskaffad idag, så kan jag 

inte låta bli att undra hur långt vi kommit år 2017, egentligen. 

     Det resultat jag fått fram tycker jag i huvudsak överensstämmer med tidigare forskning, 

men det som jag anser vara ny kunskap på området är hur oerhört detaljstyrt allt inom skolan 

skulle vara för att passa hygienismens krav, och min studie blir därmed ett bidrag till den 

utbildningshistoriska forskning som inriktar sig just mot frågor om materialitet och 

rumslighet. Jag har i min studie sett att allt från vilket byggmaterial som skulle användas vid 

byggnationen av en ny skola, till luftens värme och fuktighetsgrad i klassrummet, barnens 

klädsel och ner på utensilienivå med skolbokens och skolbänkens utförande reglerades för att 

maximera skolbarnens möjligheter att bli nyttiga medborgare. Jag har ändå bara skrivit ner en 

bråkdel av alla detaljer jag läst i mitt arbete, och jag slogs verkligen av vilken hygienisk 

”besatthet” som påverkade allt inom skolorna. Att arbeta med detta har varit väldigt 

berikande, och det har väckt nya frågeställningar i periferin som lämnas obesvarade. Jag ser 

gärna fram emot en renodlad forskning om hur skolmiljön såg ut på landsbygden under 

samma period, då den skiljer sig mycket från stadsskolorna (där det finns en viss forskning). I 

vissa avseenden till det bättre, medan i många andra till det sämre. 
                                                
204 Hammarberg (2001), s 153. 
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