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ABSTRACT 

The aim of this dissertation is to investigate how child care has changed and developed in a 
social and historical perspective. Its aim is also to ascertain what different roles were played by 
different professional groups, local government and state authorities in the struggle for the 
institutions for young children. In this context, two professional groups are of interest, namely 
kindergarten/pre-school teachers and staff of the crèches. The empirical material spans the 
period from 1854 until 1968, i.e. it dates from the starting point for the first crèche until the 
date when a government decision stipulated that the nursery sector should be extended. The 
empirical material comprises the archives of the authorities, the archives of the pre-school 
body, periodicals etc.. I have found that the institutionalized care provided for the children of 
workers in the crèches was controlled by the bourgeois view of life and that its activities had an 
obvious hallmark of poor relief or social welfare. The staff of the crèches were supervised by 
bourgeois men and women who, in different ways, preserved class distinctions. The professional 
identity of the staff of the crèches was diffuse and their status was affected by the low status of 
their clients and they never achieved any professional success. The kindergartens were esta
blished and supervised by bourgeois women. They possessed considerable cultural capital which 
they could employ to keep up their activities at the kindergartens and teacher training 
establishments. The kindergartens were educational in nature and were directed, to a great 
extent, towards the children of the bourgeoisie. When the government began to become involved 
in the institutions for young children at the end of the 1930s it granted ideological support to 
the concept of half-day care, whereas the crèches, which by this time had changed their name 
to day nurseries, were considered a temporary solution to immediate childminding problems. 
Thus the pre-school sector was expanded and the day nurseries were criticized, as they 
represented a threat to the mother-child relationship. The supervisory body, the National 
Board of Health and Welfare, was a keen advocate of half-day care and considered its task to 
be that of defending the nuclear family. In the beginning of the 1960s, following the demands 
made from the forces of the labour market, a complete reversal of policy was brought about by 
the government and thus they gave priority to the day nurseries. Pre-school teachers eventually 
became the most prominent staff group within the day nurseries. However, they lost their 
autonomy by being integrated into the male-dominated state and bureaucratic structures and 
trade unions. Thus the pre-school teachers found themselves in subordinated positions. 
Problems related to gender, limited the professional successes of this teaching body. Child 
care issues have also been influenced, to a great degree, by the prevailing class structure. 

KEYWORDS: Crèche, kindergarten, nursery, pre-school, women, education, gender, class, 
profession and welfare state. 
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FÖRORD 
• 

JL^^ENNA AVHANDLING ÄR E N slutredovisning av ett projekt som tog sin 
början 1991. Socialvetenskapliga forskningsrådet har bidragit med ekonomiska 
medel till projektets genomförande, och för detta stöd är jag mycket tacksam. 
Avhandlingstiden har för mig varit mycket intressant och för det mesta har det 
också inneburit ett glädjefyllt arbete. När jag nu är inne i slutfasen av projektet 
inställer sig en del frågor om framtiden: Hur kommer möjligheterna till forsk
ning att bli och vad kännetecknar forskningsmiljöerna inom universiteten och 
särskilt dem vid de pedagogiska institutionerna? Kommerjag att kunna gå vidare 
med nya intressanta uppgifter? På den frågan har jag för närvarande inget svar, 
men jag kan konstatera att just forskningsmiljön har haft stor betydelse för att 
det omfattande, tidskrävande och för det mesta ensamma arbetet med avhand
lingen har känts meningsfullt. Därför är det med glädje jag tar chansen att tacka 
alla dem som bidragit till att avhandlingen blivit färdig. 

Först av allt vill jag tacka min handledare, docent Ulla Johansson som till att 
börja med introducerade mig i arkivvärldens mysterium och som sedan dess med 
stor entusiasm och optimism tagit sig an såväl stora som små handlednings
uppgifter. Ditt stöd, din uppmuntran, din generositet och dina gedigna pedagogiska 
kunskaper har betytt mest för mitt avhandlingsarbete. Tack Ulla! 

Jag vill också tacka professor Daniel Kallos som varit ledare för den seminarie
grupp med doktorander som jag tillhört. Samtalen med dig under arbetets gång 
har varit stimulerande och dina synpunkter på slutmanuset inspirerade till 
omarbetningar som lett fram till att avhandlingen har den utforming den idag 
har. Seminariegruppens verksamhet startade hösten 1992 och den har varit en 
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viktig del av den forskningsmiljö som jag tillhört. Ett stort tack Astrid Ahl, Ewa 
Andersson, Irène Dahl, Tomas Grysell, Gun-Marie Frånberg, Berit Hailing, Ewa 
Ivarsson-Jansson, Ingeborg Moqvist, Arne Ross och Christina Segerholm för att 
ni läst och kommenterat manusets olika delar! Tack också Lisbeth Lundahl för 
att du läste och kommenterade delar av manuset! 

Hösten 1994 fick jag möjlighet att tillbringa några intressanta månader vid 
University of Wisconsin, Madison USA. Under den tiden deltog jag i 
forskarutbildningens seminariegruppsverksamhet ledd av professor of Education 
Tom Popkewitz, professor of Education Marianne Bloch och en föreläsnings
serie ledd av professor of American history, Linda Gordon. För denna möjlighet 
är jag mycket tacksam. Gun-Marie Frånberg har varit en trogen samtalspartner 
under hela avhandlingstiden. Tack för den tid vi hade tillsammans i Madison 
och för alla de tillfällen, omgärdade av engagemang, välvilja och humor, när vi 
dryftat såväl teoretiska spörsmål som empiriska tolkningar! 

I slutfasen av avhandlingsskrivandet, när jag var som mest arbetstyngd och 
när alla korrektur skulle läsas fick jag ovärderlig hjälp av mina doktorandkollegor. 
Tack för alla förslag till förbättringar som ni gett! 

C-korridorens fikarum har på olika sätt bidragit till en trivsam arbetsmiljö. 
Tack alla kollegor som diskuterat, analyserat, löst problem, informerat och bi
dragit till de många skratten! Vad vore pedagogiska institutionen utan er? 

Manusskrivandet föregicks av insamling och exerpering av det empiriska 
materialet. Jag vill rikta ett stort tack till Per Lundén arkivarie vid Lärarnas hus 
för att du hjälpte mig att hitta i SFRs arkivmaterial. Tack Tomas Olsson, 
Lennart Strandsten och Berit Sepp vid Socialstyrelsen för att ni så vänligt tagit 
emot mig och sökt fram det arkivmaterial jag varit intresserad av! Ett tack till 
personalen och föreståndarinnan Gun Falksveden vid Maria daghem i Stockholm 
för att jag fick ta del av arkivmaterialet från barnkrubban! Jag har haft hjälp med 
exerperingen av det empiriska materialet av Patrik Johansson, Erica Kaati och 
Pernilla Nordström. Tack alla tre för ert noggranna arbete! 

Michael Hegarty har hjälpt mig med den engelska översättningen. Tusen 
tack för att du gjorde detta trots tidspress! 

Till sist vill jag tacka min familj som tvingats leva med ett tidskrävande manus 
som konkurrent om min tid och uppmärksamhet. Staffan, Mattias, Marcus och 
Anders, som just blivit tonåring, har nog ibland tyckt att jag arbetat för mycket 
och varit för upptagen av andra tankar. Tack för att ni på olika sätt stöttat och 
uppmuntrat mig under arbetets gång! 

UMEÅ DEN 24 M ARS 1996 

KERSTIN HOLMLUND. 
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INLEDNING 





Kapitel 1 
• 

Introduktion till forskningsfältet 

JL-̂ E SVENSKA SMÅBARNSINSTITUTIONERNA, daghem och förskola, har 
sedan mitten av 1930-talet varit föremål för statliga interventioner. Sverige har 
haft en hög grad av generell välfärd vilket har betytt att statliga subventioner i 
princip riktat sig till hela befolkningen och gällt under olika delar av livet. 
Politiken har karaktäriserats av en satsning på offentligt producerad service, för
säkringar inom olika områden och allmänna bidrag. Förskola och barntillsyn 
ingår som en del i denna generella välfärdspolitik. 

Den offentliga sektorn har emellertid under 1990-talet kritiserats och bland 
annat har dess effektivitet ifrågasatts. Hans Bjurek m 11 föreslår organisatoriska 
effektiviseringar inom barnomsorgen.1 En annan lösning som rekommenderas 
är privatisering och ökad konkurrens. Konjunkturrådet2 menar att detta skulle 

1 Hans Bjurek, mfl., Produktivitet och kvalitet i off entlig tjänsteproduktion - exemplet daghem. 
Ekonomisk debatt, år g 21, nr 6 (1993). 
2 Konjunkturrådet, Välfärdsland i ofärdstid (1994). Rapporten är SNS 2o:e sedan starten 1974. Rådet 
har 1994 bestått av fem politiskt och intressemässigt obundna nationaleko nomer. De gör i denna 
skrift, enligt sin egen utsago, en vetenskaplig, kritisk granskning av svensk ekonomisk politik, med 
huvudsaklig inriktning på offe ndiga sektorn och välfärdsfrågor (s 5). Redaktör för rapporten är 
HansTson Söderström. Rådet svarar för de bedömningar som görs och förslag som ges i rapporten. 
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leda till effektivisering av barnomsorgen och till stora samhällsekonomiska vinster.3 

Man menar vidare att en överflyttning av kostnaderna från subventioner till skatte
avdrag skulle öka föräldrars valfrihet och att barnomsorgscheckar skulle kunna 
stimulera utvecklingen av en privat tjänstesektor. Privatiseringen är främst tänkt 
att minska underskottet i de offentliga finanserna. 

Konjunkturrådets förslag på effektivisering framstår som neutrala och som 
om politiska överenskommelser inte hade något att göra med ideologier och 
olika samhällsgruppers strider om hur samhället bör vara ordnat. Detta samtidigt 
som historiska tillbakablickar visar på motsatsen. Att studera vem som har makt 
över beslut som berör fördelningspolitiken är självfallet viktigt. Könsrelaterade 
frågor har inte heller någon framskjuten plats i rådets analyser. Ett traditionellt 
patriarkalt samhälle tycks utgöra tankemodellen för konjunkturrådet. Men det 
tror inte att hemmafruarna återkommer i någon större skala även om "låg
produktiva" personer kan riskera att bli arbetslösa vid en åtstramning av arbets
marknaden. Kvinnors höga utbildningsnivå och behov av självständighet anges 
som garantier för att en sådan tillbakagång inte kan anses möjlig. Om man 
accepterar dessa argument som säkerhet för en fortsatt utveckling av ett jäm
ställt samhälle, kan man inte annat än oroas över rådets påstående att barn
omsorgspersonalens yrkesutövning "inte ställer stora krav på utbildning, yrkes
skicklighet eller produktionsutrustning".4 Konjunkturrådet jämför effekter av 
införandet av skatteavdrag inom barnomsorgen med den s kpigdeb ätten just för 
att båda områdena anses ställa liknande - låga - krav på yrkesutövarna.5 Om 
rådets kompetensbedömningar skulle vara realistiska, skulle då t ex förskollärare 
kunna beskrivas som potentiella hemmafruar om en nedrustning av offentliga 
sektorn blev verklighet? Eller skulle de möjligen bli attraktiva på pigornas marknad? 

Diskussionerna om den offentliga sektorn antyder att förskolläraryrket och 
förskollärares yrkeskompetens av somliga i dagsläget värderas lågt. Ändå har 
yrket en nära nog hundraårig tradition. Förskollärarutbildning är dessutom en 
högskoleutbildning och som sådan har den en vetenskaplig kunskapsbas. Det 
måste således finnas andra förklaringar till att förskollärare har låg status, låga 
löner och möter motstånd när de försöker få respekt för sin yrkeskompetens. I 
ett brev till Socialstyrelsen oktober 1984 berättar en förskollärare, som aktivt 
arbetat för att genom målbeskrivningar bestämma kvalitetsnivå för verksamheten, 
hur han och många av hans medarbetare av arbetsgivaren fått rådet att sänka 
ambitionerna.6 Sådana upplevelser har dokumenterats i skilda sammanhang. 

3 Rådet anser också att där de potentiella vinsterna av konku rrens är stö rst som exempel ger han 
barnomsorgen, är motståndet mot marknadsinriktade förändringar också störst. Ibid., s 17. 
4 Ibid., s 84. 
5 Ibid. 
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* INTRODUKTION TILL FORSKNINGSFÄLTET 

Många forskare har också intresserat sig för situationen inom barnomsorgen. 
Kerstin Björsell har intervjuat barnskötare, förskollärare, fritidspedagoger och 
föreståndare som slutat inom Stockholms barnomsorg. Hon fann att personal 
inom barnomsorgen upplever yrkets status låg, att förvaltningspersonal anser att 
ambitionsnivån bör sänkas och att personalen sällan får uppskattning vare sig av 
förvaltningens tjänstemän eller de politiskt ansvariga.7 Malin Rohlin som studerat 
barnomsorgspersonals föreställningar om sin yrkeskompetens menar att förskol
lärarna ger uttryck för en känsla av maktlöshet och att de har svårt att göra sig 
hörda eller förstådda.8 Per Arenlid har intervjuat trettio personer inom den kom
munala barnomsorgen, varav tolv förskollärare, och han konstaterar att de inter
vjuade personerna är otillfredsställda i sitt arbete och anser att yrkets status är 
låg.9 Alex Bongcam har intervjuat ett antal förskollärare om varför de slutar. 
Han antyder att de "avhoppade" inte kände någon uppskattning för det arbete 
de utförde och att de saknade utvecklingsmöjligheter.10 Till bilden av förskol
lärares status ska också läggas Lilian Katz' iakttagelse, att ju yngre barnen är, 
desto kortare utbildning, lägre lön, lägre kvalifikationskrav och sämre arbets
villkor gäller.11 Vidare finns, menar hon, en idealbild av familjen att barn helst 
ska vara hemma med modern. Med denna bild följer också en lekmanna-
uppfattning om att arbete med förskolebarn endast innebär att passa barn när 
modern arbetar. 

Ett yrkes status hör delvis samman med vilken nivå yrkesutbildningen ligger 
på och hur lång den är. Förskollärare har idag en relativt lång utbildning på 
universitetsnivå och dess organisation och innehållsliga uppläggning har gått 
mot ökad akademisering. Arbetsgivaren har ett ansvar för att yrkesutövarna får 
möjlighet att använda, utveckla och förbättra sin yrkeskompetens men också för 
att uppskatta goda insatser. I ett studiematerial från Sveriges förskollärares riks
förening framhålls att förskollärare har god kompetens och att de kan avgöra hur 
förskolans pedagogiska program ska kunna förverkligas. De har dock inte någon 
möjlighet att utöva sitt yrke på den uppsatta ambitionsnivån vilket gör att de 
tappar engagemang och på sikt också kompetens.12 Att i sin yrkesutövning kunna 

6 SA: Fi.*4i 4230-«4239 dnr 423/84. Brevet är skrivet av en manlig förskollärare. 
7 Kerstin Björsell, Till låns. Intervjuer med 65personer som slutat inom barnomsorgen (1988), s 28-37. 
8 Malin Rohlin, Yrkeskompetens i barnomsorgen. En studie av barnomsorgspersonalens föreställningar 
om sin yrkeskompetens och dess värde (1988), s 81. 
9 Per Arenlid, Arbetet inom personalgruppen (1988), s 34. 
10 Alex Boncam, Varför slutar förskollärarna? (1987), s 35-37. 
11 Lilian Katz, 'The Nature of Profession: Where is Early Childhood Education?", Early Childhood 
Education volume 7 (1987), s 7. 
12 Sveriges Förskollärares Riksförening, Vi bygger framtiden (januari 1990). 
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använda de kunskaper och den kompetens man inhämtat under yrkesutbildning 
är viktigt för att yrkesutövaren ska känna sig tillfredsställd och här utgör inte 
förskollärare något undantag.13 Undersökningar visar både att förskollärare i stor 
utsträckning framhåller sin pedagogiska kompetens när de beskriver sitt yrke14 

och att deras kompetens uppskattas av föräldrar. Sven Persson har funnit att 
föräldrar oavsett klassbakgrund nyttjade den offentliga barnomsorgen.15 Såväl 
LO-föräldrar (70 procent) som TCO-föräldrar (75 procent) värderade daghem
men mycket positivt eller delvis positivt. Det var något som man tidigare inte 
uppmärksammat. Föräldrar som var positivt inställda till daghemmet räknade 
också med att verksamheten skulle ge barnet den omsorg det behövde. De litade 
således på arbetslagets pedagogiska skicklighet och förmåga att skapa goda 
uppväxtsbetingelser för deras barn. 

Frågor om förskollärarnas arbetsfält har också på andra sätt varit aktuella 
under en lång följd av år.16 En privatisering av barnomsorgen har påbörjades 
under 1990-talet.17 Beslutet om skolstart för sexåringar har satt gränsen mellan 
förskollärarens och grundskollärarens kompetensområde under förnyad debatt 
och inneburit en åldersförskjutning mot allt yngre barn i barngrupperna.18 

Möjligheterna till vidareutbildning av förskollärare till grundskollärare för 
årskurserna 1-7 påverkar personalsituationen i förskola och grundskola speciellt 

13 Se t ex Liv Moklebust, Vad kan en braförskollärare? (1994). 
14 Se t ex Malin Rohlin, Yrkeskompetensen i barnomsorgen. En studie av barnomsorgspersonalens före
ställningarom sin yrkeskompetens och dess värde (1988), s 39-60. Förskollärarna hänvisar i sina beskriv
ningar till teorier om barn och barns utveckling. 
15 Sven Persson, Föräldrars foreställningar om barn och barnomsorg (1994). 
16 Katz menar att i USA är det en stark kampanj för att professionalises speciellt förskolesektorn. 
Katz (1987), s 2. 
17 Se t ex Kristina Bartley Sc Susanna Hansson, Barnomsorg i Tiden (1994). De visar i sin studie, vars 
huvudintresse är de n kooperativa barnomsorgsv erksamheten, att reformer och statsbidragsregler 
under 1990-talet varit ett stöd för en ökad privatisering. De menar också att det beslut som den 
socialdemokratiska regeringen tog år 1984 , den sk Lex Pysslingen, som innebar att verksa mheter 
inte fick drivas i vinstsyfte på grund av brist på barnomsorgsplatser hade börjat luckras upp. Privati
seringen underlättades ytterligare när Lex Pysslingen togs bort av den borgerliga regeringen år 
1992. Ibid., s 17-23. 
18 Anita Wiechel, Femförskollärares erfarenhet av sexårsverksamhet och syn påflexibel skolstart (1993a). 
Hon har intervj uat fem erfarna (m inst elva års erfarenhet) förskollärare som arbetade med 
sexårsverksamhet om deras syn på flexibel skolstart. Dessa lärare ansåg att förskolans arbetssätt och 
förhållningssätt till barnen ska finnas med i arbetet med sexåringarna även i skolan. De menade 
vidare att förskollärare och lågstadielärare skall arbeta tillsammans med sexåringarna. 
I en annan studie av Anita Wiechel, Handledare tillförskollärarkandidater svarar på frågor om och 
kring flexibel skolstart (1993b) har 23 förskollärare som arbetade vid daghem intervjuats om sin syn 
på flexibel skolstart. Lärarna ansåg att det är en förlust att förskolan endast kommer att arbeta med 
yngre barn. 
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som personalbristen samtidigt har varit besvärande i de större städerna.19 Begreppet 
yrkeskompetens har fatt en allt större aktualitet, då detta ses som en av de faktorer 
som påverkar såväl nyrekrytering till yrket som förskollärarens benägenhet att 
stanna kvar i sitt yrke.20 

Barnomsorgen är en kvinnodominerad sektor. Kokerskor, barnsköterskor, för
skollärare och städerskor är kvinnor och dessutom är det främst mammor som 
drabbas vid förändring av barnomsorgsformer.21 Förskolläraryrkets status kan 
därför också vara relaterad till könshierarkiska frågor. Förskolläraryrket är lätt 
att sammankoppla med andra traditionella oavlönade kvinnoarbeten. Det är 
vanligt att lönearbeten som har med vård och undervisning av barn att göra, 
uppfattas som naturliga för kvinnor att syssla med och inte som ett yrke som 
kräver universitetsutbildning. Detta är ett problem som representanter för denna 
kvinnliga yrkeskår förefaller vara medvetna om. Sveriges förskollärares riksför
ening menar att den nära sammankopplingen mellan mammarollen och förskol
läraryrket gör att yrkesgruppen själv mystifierar yrkesrollen till exempel genom 
att hänvisa till erfarenheter av egna barn när yrkesverksamheten diskuteras.22 

Men mellan dessa båda sidor av en kvinnas uppgifter finns avgörande skillnader 
som enligt föreningen har betydelse för förskollärares yrkesarbete. Grunden för 
föräldrarollen anses vara en känslomässig relation med barn medan fimdamentet 
för yrkesrollen är ett allmänt intresse för barns behov och utveckling. 

Om man ser till antalet småbarnsinstitutioner går det inte längre att ignorera 
förskolefältet som en viktig yrkessektor.23 Behovet av barntillsyn utanför hemmet 

19 Socialstyrelsen, Varfö r slutar per sonalen inom barno msorgen ? (1988:9); Socialstyrelsen, Persona l
rörligheten inom barnomsorgen (1988:42).; Finansdepartementet, Kvalitetsutvecklingen inom den kom
munala barnomsorgen (Ds 1988:1).; Jan Larsson, När fröknarna tog slut (1989). 
20 Detta är också en förklaring till varför just arbetssituationen inom barnomsorgen allt mer tilldra
git sig forskarnas intresse, se till exempel D Lortie Schoolteachers A sociological study (1977); Gunnel 
Colnerud &c Kjell Granström Läraryrkets professionalisering (1989); På uppdrag av Svenska 
facklärarförbundet och kommunalarbetarförbundet har personalavgången inom barnomsorgen stu
derats. Projektet kallades Yrkeskompetens och arbetsmiljö inom förskola och frit idshem", genom
fördes av Högskolan för Lärarutbildning i Stockholm och finansierades av Socialdepartementet. Se 
Inger William-Olsson, Vilka tar ansvar inom barnomsorgen: om yrkeskompetens och arbetsmiljö i för
skola och fritidshem (1988). 
21 Fäder tar också ut föräldraledighet i mindre utsträcknin g än mödrarna. Pappor som arbeta r på 
kvinnodominerade arbetsplatser tar ut mera förä ldraledighet än genomsnittet. Manliga förskollä
rare, fritidspedag oger, sjukgymnaster och bibliotekarier ligger främst i det avseendet. Ann-Sofie 
Ohlander, Kvinnor; barn och arbete i Sverige 1850-1993 (SOU 1994:38), s 44- 45. Dessutom arbetar 
kvinnor deltid i mycket större utsträckning än män. Ar 1989 var fördelningen 45 procent för kvinnor 
respektive 7 procent för män. SCB, Om kvinnor och män i Sverige och EG (1992), s 38. 
22 Sveriges förskollärares riksförening (januari 1990), s 12. 
23 Jmfr. Debra Thompson 'The Professionalism of Early Childhood Educators and Administrators: 
Problems and Prospects" Eric 3 (1985), s 3. 
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har ökat drastiskt de senaste 20 åren. En stor del av förskolebarnen, 58 procent, 
hade år 1993 någon form av tillsyn utanför hemmet. Den huvudsakliga tillsynen 
för förskolebarn utgjordes av kommunal omsorg (ca 50 procent). Daghemmen 
svarade för 36 procent av tillsynen och deltidsgrupperna tog emot ca tre procent 
av barnen.24 Sedan 1970-talet har statens åtaganden inom barnomsorgen expan
derat kraftigt, från att år 1975 ha bestått av ca 5.000 småbarnsinstitutioner till att 
år 1993 omfatta 11.427 daghem och deltidsgrupper.25 Den offentliga sektorn utgör 
idag förskollärares huvudsakliga arbetsfält26 och förskollärarna utgör knappt 
hälften av det totala antalet anställda vid förskolor och fritidshem, 45.621 år 1993.27 

Forskningen ger således en tämligen samstämmig bild av förskolefältet och 
personalens status. Under min tid som lärarutbildare har jag själv många gånger 
förvånats över att värderingar av institutioner, verksamheter och yrkesgrupper så 
självklart och oreflekterat relaterats till de berörda barnens ålder och att läraryrkets 
status i många sammanhang varit så s tarkt avhängigt ungdomsskolans stadie
indelning. Status är ytterst en fråga om samhälleliga värderingar och således måste 
förklaringar sökas också i de värdesystem som dominerat vid olika tidsepoker. 
Dessa funderingar har lett mig till frågor om hur verkligheten tett sig för småbarns
institutionerna och dess personal under andra tidsperioder. Kan historien hjälpa 
oss förstå vilka mekanismer som påverkat och format samhälleliga beslut i 
barnomsorgsfrågor? 

AVHANDLINGENS SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNINGAR 

Avhandlingen har sin utgångspunkt i de problem som uppstår och måste lösas 
när små barn behöver vård, tillsyn, fostran och undervisning utanför hemmet. 
Syftet är att studera hur omsorg om barn konstruerats och förändrats i ett socialt 
och historiskt perspektiv. 

De småbarnsinstitutioner, som studeras i denna avhandling, är till att börja 
med barnkrubban och barnträdgården vilka i sina mer moderna former motsvaras 
av daghem respektive förskola/lekskola. Mitt huvudintresse ligger i att skapa en 
helhetsbild av dynamiken runt dessa småbarnsinstitutioner; att blottlägga den 
mångfald av intressenter, faktorer och avväganden som under olika tidsperioder 

24 Källa SCB, Att klara av arbete - barn -familj (1994:1), s 21. 
25 Siffrorna gäller december 1993.SCB, Statistiska meddelanden S jo SM9403 (1994), s 13. 
26 Privata eller föräldrakooperativa daghem utgjorde 5 procent av barntillsynen år 1992. Konjunktur
rådet (1994), s 116. 
27 Statistiska centralbyrån, Statistiska meddelanden. Förskolor; fritidshem ochfamiljedaghem den 
31 december 1993 (1994), s 26. 
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påverkat omsorgen om små barn och de i huvudsak kvinnliga personalgrupperna. 
Vid avhandlingsperiodens början i mitten av artonhundratalet var det fattig

vården som genom barnkrubbeverksamhet tog sig an sociala problem t ex tillsyn 
av fattiga föräldrars, arbetares och enstamstående mödrars barn. Längre fram 
kom frågor om små barns tillsyn och fostran att ställas under statsmakternas 
ansvarsområde. Tyngdpunkten i studien läggs fördenskull på en analys av hur 
fattigvårdens, statsmakternas, barnkrubbestyrelsernas,barnkrubbepersonalens och 
förskollärarkårens representanter har agerat. 

Barnträdgårdslärarinnorna fanns inte som yrkesgrupp när barnkrubban 
inrättades och de fick inte heller ett självklart tillträde till dessa institutioner när 
de vid sekelskiftet inträdde på den svenska arbetsmarknaden. För att förstå hur 
det kom sig att de så småningom fick hegemoni inom dessa institutioner behövs 
en studie av barnomsorgens sociala konstruktion med barnkrubban och barn
trädgården som ett första studieobjekt. Barnträdgårdslärarinnorna/förskollärarna 
står i fokus för undersökningen men också barnkrubbans personal ingår i bilden. 
Ett tema handlar nämligen om hur barnträdgårdslärarinnorna så att säga besegrade 
barnkrubbepersonalen i kampen om yrkesfältet. Hur har barnkrubbepersonal 
och barnträdgårdslärarinnor agerat för att göra sina röster hörda, vilket mot
stånd har de mött och vilken betydelse har klass- och könstillhörigheten haft? 

Barnsköterskor uppstår som yrkesgrupp under 1900-talets första hälft. 
Utbildningarna drevs av föreningar eller på privat initiativ. De var olika långa 
och varierade innehållsligt. Under 1960-talet ersattes barnsköterskeutbildningarna 
med yrkeskurser förlagda till barnavårdsskolor. Yrkesgruppens historia är i det 
närmaste outforskad men man vet att barnsköterskor också arbetade vid 
barnkrubbor/daghem. Barnsköterskeyrkets historia ingår inte i denna studie då 
det skulle kräva en alltför stor arbetsinsats att insamla erforderligt empiriskt 
material för att inkludera denna yrkesgrupp. Kunskapsbristen inom denna del av 
barnomsorgsforskningen kommer emellertid att åtgärdas inom en snar framtid. 
Två doktorander vid Pedagogiska institutionen vid Umeå universitet har nämli
gen som sina avhandlingsämnen att studera barnsköterskeutbildningens fram
växt. I det följande presenteras avhandlingens övergripande frågeställningar. 

Frågeställningar och problemområden 

Detta är en historisk studie där två olika typer av småbarnsinstitutioner och dess 
personal studeras över en relativt lång tidsperiod. Under denna period har såväl 
småbarnsinstitutionerna som personalgrupperna ändrat karaktär. Det betyder 
att dagens förskollärare i vissa avseenden är en helt ny och "modern" yrkesgrupp 
som inte har någon motsvarighet varken i 1800-talets barnkrubbepersonal eller i 
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sekelskiftets barnträdgårdsledarinna. Av praktiska skäl använder jag dock ibland 
termen förskollärare och barnträdgårdsledarinna/lärarinna synonymt även om 
detta egentligen är ahistoriskt. Dock har dessa båda yrkesgrupper en sak gemen
samt - en lärarutbildning vid seminarier eller motsvarande. Termerna barnom
sorg och barnomsorgspersonal används inte heller förrän på 1960-talet men för 
enkelhetens skull använder jag ibland dessa termer som samlingsnamn för de 
båda småbarnsinstitutionerna och dess personal också när andra tidsperioder 
behandlas. 

Undersökningens centrala problemområden ochfrågeställningar är: 

Frågor som rör de olika institutionernas karaktär. 
• Inom vilka sociala sammanhang uppstod behov av institutioner för små barn? 
• Vem eller vilka hade makt över institutionerna? 
• Vilken roll har klass- och könsfrågor spelat i institutionernas historia? 
• Vilken personal och vilka kvalifikationer söktes för att bedriva verksamheterna? 
• Vilken status har personalen haft inom de två olika verksamhetsgrenarna? 

Frågor som rör barnkrubbepersonalen. 
• Vilka kvinnor arbetade i barnkrubban? 
• Kunde de göra sina röster hörda? 
• Vilken var deras kompetens? 

Frågor som rör förskollärarnas ageranden. 
• Hur erhöll förskollärare hegemoni inom förskolans personalgrupper? 
• På vilket sätt har de gjort sina röster hörda? 
• Har de framhållit utbildningsmeriter eller könsrelaterade egenskaper? 
• Vilken betydelse har de tillmätt teori i förhållande till praktik och pedagogik 

i förhållande till tillsyn? 
• Vilka intressen har de slagit vakt om och vilka strategier har de använt i kampen 

om fältet? 

Frågor som rör statens agerande inom förskolefältet. 

• Vilka röster har förts fram i statliga utredningar? 
• Vilka frågor har behandlats i riksdagsdebatten? 
• Vilken roll har klass- och könsfrågor spelat för statens engagemang? 

Socialstyrelsen utsågs som tillsynsmyndighet för småbarnsinstitutionerna i 
samband med att statsbidrag beviljades till dessa institutioner. Den är således 
en viktig aktör inom det statliga området vars ställningstaganden och 
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ageranden också måste belysas. 
• Hur har Socialstyrelsen motiverat behovet av småbarnsinstitutioner och sett 

på personalens kvalifikationer? 

Utifrån en beskrivning och analys av den sociala konstruktion som gjorde det 
möjligt för förskollärare och personal i barnkrubborna att etablera sitt yrkes
arbete och sina aktiviteter i samhället vill jag följa den historiska förändringen 
inom småbarnsinstitutionernas område. 

TEORETISKA UTGÅNGSPUNKTER 

Empiriska studier har varit en viktig komponent i och upptagit en stor tidsmässig 
del av avhandlingsarbetet. Det empiriska materialet är omfattande och härrör 
från olika typer av källor; arkivmaterial, tidskrifter, utredningsmaterial och proto
koll. Studierna berör olika aktörer och specifika tidsmässigt avgränsade sociala 
situationer. Ambitionen har varit att göra rättvisa åt de olika aktörernas röster 
liksom åt de samhälleliga och tidsmässiga sammanhang som de varit en del av. 
Teorier och teoretiska begrepp har därvidlag varit en ovärderlig hjälp i arbetet 
med att sortera och analysera datamaterialet. Arbetet med det empiriska mate
rialet har i sin tur inneburit att teorier och teoretiska begrepp utvecklats och 
preciserats. De teoretiska utgångspunkterna i nuvarande framträdelseform har 
därför inte utgjort en startpunkt utan är fast mer ett resultat av forsknings
processen, där empiriskt arbete, val av och klargörande av begrepp gått hand i 
hand. Men de teoretiska utgångspunkterna var även i inledningsskedet, trots att 
de inte var fullt utvecklade, till stor hjälp och möjliggjorde hanteringen av det 
omfångsrika empiriska materialet. I det följande redovisar jag mina teoretiska 
utgångspunkter. 

Kapital, habitus och falt som tankestrukturer 

Vilka var de samhälleliga förutsättningar som banade väg för barnkrubbor, barn
trädgårdar och dess personal? Småbarnsinstitutionerna startade som två helt skilda 
institutionstyper - barnkrubban och barnträdgården - och riktade sig till barn 
med olika sociala ursprung. De hade skilda mål, organisation, innehåll och svarade 
mot olika socialklassers behov. Personalen vid respektive institution överensstämde 
med barnens sociala klasstillhörighet. För att hantera uppkomsten av dessa 
småbarnsinstitutioner krävs en analys av relationen mellan samhällsstrukturer 
och olika människors vardagsliv. 
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Småbarnsinstitutionerna består inte enbart av husen, materialen och arbets
kraften utan också av alla de människor som direkt eller indirekt kan hänföras till 
verksamheten. De präglas också av de tillgångar som dessa individer har möjlighet 
att använda, de nätverk av relationer som de ingår i och det sätt varpå dessa 
uppträder och upprätthålls.28 Därtill bör man lägga de idéer idéologiska tanke
mönster och värderingar som haft betydelse för institutionernas utformning. 

En del av förståelsen av småbarnsinstitutionernas verksamhet kan man fa 
genom att besvara frågorna: Vilka tillgångar är det som tillerkänts värde inom 
småbarnsinstitutionernas verksamhetsområde? Vilka dispositioner, positioner och 
vilken klasstillhörighet kännetecknar dem som uppskattat, värderat och köp
slagit om dessa tillgångar? Kapitalbegreppet i Bourdieus kultursociologiska teori 
är därvid ett centralt analysredskap och avser ekonomiska-, kulturella- och sociala 
tillgångar.29 Därtill lägger han det symboliska kapitalet, den särskilda form som 
de olika kapitalen kan inta. Symboliskt kapital utgörs av sociala gruppers, inte 
enskilda individers, trosföreställningar dvs det som dessa vid en viss tid och inom 
ett visst fält igenkänner och erkänner som värden.30 Det faktum att någon värde
sätter ens tillgångar medför att det också finns en marknad för kapitalet ifråga. 
Dessutom är olika kapital konverterbara och utbytbara mot andra tillgångar ofta 
på ett sätt så att det ursprungliga kapitalet inte går förlorat. 

Bourdieus klassbegrepp och klassindelning inbegriper inte enbart ekonomiska 
tillgångar eller politiska dimensioner av människans liv, utan bygger också på 
mer subtila uppdelningar efter t ex k lädsel, smak och språk. Utvidgningen av 
klassbegreppet leder till att teorin får ökad förklaringskraft vid analys av empiriskt 
material och att man kan få hjälp med att förstå hur vardagliga relationer förhåller 
sig till samhällsordningen. 

Det sociala kapitalet i form av släktrelationer, kontakter med personer i byrå
kratiska- eller politiska maktpositioner, tjänster och gentjänster av olika slag har 

28 Man bör således studera områdets eg en logik, en viss likhet mellan olika delområden kan då 
antas, en växelverkan med andra områden kan förutsättas och inga rätlinjiga orsaksamband mellan 
något delområde och alla de andra behöver åberopas. Staf Callewaert, Kultur, Paedagogik og videns-
kap (1992), s 195. 
29 Pierre Bourdieu menar att den systematiska karaktären i hans forskning hänger samman med att 
han försöker skapa en ekonomisk vetenskap om de symboliska tillgångarna. Han menar att kultu
ren är uppbyggd på en motsättning mellan det ekonomiska och det kulturella, det som är utan 
vinstintresse och det som är materiellt och ekonomiskt. Hans forskning för vidare Max Webers 
vetenskapliga bidrag; att upprätta ett materialistisk ekonomi för de kulturella, religiösa och konst
närliga praktikerna. Pierre Bourdieu, Texter om de intellektuella (1992c), s 116. 
30 Pierre Bourdieu Sc Loie Wacquant,^« invitation to reflective sociology (1992), s 118-120. Begreppet 
symboliskt kapital anses vara en av de mer komplexa artern a av kapital som Bourdieu upptäckt. 
Hans arbeten kan ses som ett sökande efter dess varierande former och effekter (s 119 not 73); Se 
vidare Bourdieu, The Logic of Practice (1992b), s 112-121. 
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betydelse för ackumulering och konvertering av olika kapitalformer. Ett verk
ningsfullt socialt kapital kräver arbetsinsatser som ofta kan vara tidskrävande för 
utövarna. Hur har olika individer, kön, yrkes- och socialgrupper mobiliserat so
ciala tillgångar för att främja sina intressen? Men även det sociala Tcapitalets 
roll i strider om och värdesättning av olika institutioner, barnkrubban, barn
trädgården och personalens utbildningar kan öka förståelsen för hur investe
ringar, ackumuleringar och konverteringar av kapitaltillgångar faktiskt har gått 
till. Vilken betydelse har det sociala kapitalet haft i kampen för att stärka dessa 
institutioners framgångar och barnträdgårdslärarinnornas ställning? 

Människan är inte passiv, inget offer för samhällsstrukturen, utan ett subjekt 
som tänker och handlar i sitt vardagsliv. Bordieu använder begreppet habitus om 
de system av dispositioner som produceras av människans objektiva livsbetingel
ser och som påverkar varje individs sätt att tänka, handla och orientera sig i det 
sociala livet. Faktiska förhållanden under vilka vi lever påför oss ett sätt att handla 
vilket i sin tur leder till att den sociala världen bevaras. Habitus visar sig inte bara 
i beteendet utan är en integrerad del av detta.31 Människans habitus formas, 
överförs eller påförs av ens livshistoria och har också betydelse för att man gör 
det man gör med en viss rutinmässighet. Denna prägling till kropp och själ är 
varaktig och seglivad men inte oföränderlig. Ett visst borgerligt beteende, t ex 
borgerlighetens sätt att se på kvinnans respektive mannens roll i hem och samhälle, 
följer en systematik och slår igenom på många områden. Det bildar ett mönster 
som man kan avbilda och studera. Individens strävan att uppnå vissa bestämda 
mål är nära relaterade till personens habitus. Men de mål som en individ de facto 
strävar mot behöver inte vara desamma som de som personen subjektivt värde
sätter.32 Strategier i Bourdieus bemärkelse behöver således inte innebära medvetna 
och/eller rationella tillvägagångssätt utan kan vara spontana, habitusstyrda 
handlingar i en viss riktning.33 

Habitus är också överförbara dispositioner vilket betyder att den kan vara en 
produkt av u tbildning. Pedagogiskt arbete måste pågå tills det resulterar i en 

31 Richard Jenkins, Key Sociologists Pierre Bourdieu (1992), s 75; Callewaert menar att det är individernas 
habitus som gör att civilingenjörens son till skillnad från me llaningenjörens son har de förutsätt
ningar som för honom till civilingenjörsutbildningen och medför att t ex hans dispositioner att 
förhålla s ig till underordnade mellaningenjörer på samma sätt som sin far kommer att visa sig. 
Callewaert (1992), s 136. 
32 Det är de habitusstyrda strategierna, som för individen inte behöver vara medvetna, som gör att 
människan ibland sträv ar mot objektiva mål som samtidigt inte bottnar i ett subjektivt intresse. 
Människorna inom ett fält påverkar också varandra, vilket betyder att medvetenhet om dessa mot
sättningar kan förändra handlingarnas inriktning. 
33 Donald Broady, Sociologi och epistemologi. Om Pierre Bour dieus författarskap och den historiska 
epistemologin (1991), s 231. 
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hållbar habitus, en internalisering av principerna för en villkorlig kultur som 
fortsätter att verka också när den pedagogiska verksamheten är avslutad.34 Bland 
barnkrubbans personal fanns såväl outbildade som utbildade kvinnor. Behövde 
de outbildade inte skolning för att acceptera den villkorliga kulturen av vilken de 
var en del? Barnträdgårdslärarinneutbildningarna startades av utbildade borger
liga lärarinnor i nära anslutning till praktiken. Vilken betydelse hade detta för 
utbildningarna och kunde en specifik "förskollärarhabitus" överföras till de stude
rande? 

Kvinnor utgör studiens huvudsakliga undersökningsgrupp och frågor om makt, 
positioner och handlingsutrymme blir därför aktuella. Bourdieu använder därvidlag 
begreppet falt med vilket han avser ett socialt rum där olika positioner är 
inplacerade. Fältet kännetecknas av hur systemet av relationer mellan fältets 
positioner ser ut.35 Egenskaperna hos positionerna är inte i första hand person-
relaterade utan beror av den plats de intar i det sociala rummet. Alla människor 
inom ett fält har gemensamma grundläggande intressen som rör fältets existens. 
Man kan med Bordieus ord säga att man är överens om vad som är fältets doxa. 
Maktförhållanden spelar en avgörande roll för fältets struktur och förändringar.36 

Olika gruppers intressen, kapitalinvesteringar och konverteringsmöjligheter får 
dem att börja strida om fältets tillgångar. Striderna gäller fördelningen av det 
kapital som är specifikt för fältet i fråga. Striderna utkämpas genom att vissa 
kapitalinsatser erkänns som värdefulla och görs konverteringsbara samtidigt som 
egenvärdet av denna omvandling döljs. Bourdieu menar att olika sociala klasser, 
medvetet eller omedvetet, strävar efter att behålla eller förbättra sina tillgångar. 
För att ett socialt fält ska fungera krävs att individerna visar en vilja att vara med 
i spelet och att de har en habitus som uppfattar dess regler. 

Frågan är om de kvinnor som arbetat vid småbarnsinstitutionerna varit villiga 
att föra den kamp inom fältet som Bourdieu sett manliga grupper göra. Vad 
gäller småbarnsinstitutionerna kan man inte heller utgå ifrån att de ingick i ett 
fält - ett förskolefält. En rimligare utgångspunkt är att anta att något sådant inte 
existerade, åtminstone inte vid tiden för studiens början. Men det är troligt att 
ett fält så småningom uppträdde. Jag kommer därför att använda mig av begreppet 

34 Callewaert (1992), s 125. 
35 Pierre Bourdieu (1992c), s 39-52; Bourdieu, (1992b), s 58 och 66; Bourdieu, Sociology in Question 
(1993)) s 72-77. Bourdieu menar att det finns allmänna lagar för fälten, vilket betyder att erfarenheter 
från ett fält kan nyttjas i studier av ett annat. Verksamheterna inom fältet kan dock skilja sig åt och 
innehållsligt kommer vissa skillnader naturligtvis att visa sig. 
36 Chamboredon &, Prévôt, "En ny samhällelig definition av den tidiga barndomen och nya former 
av symboliskt våld", i Utbildning och arbetsdelning, Boel Berner, Staf Callewaert & Henning Silber-
brant (1979), s 25 - 47. 
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falt, utan att för den skull lägga in alla de kännetecken som Bourdieu avser med 
detta.37 Granskningen kommer att riktas mot några fruktbärande fältfrågor: Vilka 
var makthavarna inom detta fält och hur var de relaterade till småbarns
institutionernas personal? Vilka positioner intog kvinnor respektive män inom 
området? Behövde en kvinna som skulle ta hand om barn någon utbildning? 
Hade kvinnans biologiska kön någon betydelse för den yrkesposition hon ansågs 
kunna inneha? I vilken mån var fältets värden könsspecifika? 

Bourdieu är av den åsikten att könsegenskaper inte kan skiljas från klass
egenskaper på grund av att en klass definieras av det värde de ger de olika könen. 
Men trots detta i sig lovvärda ställningstagande är inte Bourdieus begrepp till
räckliga för att bringa klarhet i vad som vid olika tidsperioder påverkat relationen 
mellan könen och kvinnors och mäns uppfattningar om sig själva. 

Genusteorier 

Den engelska termen "gender" har i nordisk forskning översatts med genus, kön 
eller socialt kön. Terminologin varierar och likaså uppfattningarna om dess inne
börd. I denna avhandling står det sociala könet i centrum och jag använder såväl 
gender som socialt kön för att beteckna de historiska, kulturella och sociala 
aspekterna av könsolikheter.38 Under de senaste åren har det också förts en livlig 
teoretisk debatt om kön som social kategori. Den postmoderna feminismen har 
bidragit till en vidgad syn på kvinnoforskningens uppgift.39 Den forskningen 
lyfter fram att det också funnits tydliga skillnader kvinnor emellan.40 Harding 
menar att de viktigaste skillnaderna återfinns inom klass, ras, kultur och sexuell 
orientering.41 Hon argumenterar för en forskning som ökar medvetenheten om 
skillnader och variationer mellan och inom kvinnogrupper. Ambitionen måste 

37 Bourdieu talar om fält som verkligen kan definieras som fält, det vill säga man vet att de existerar 
och kan analyseras utifrån givna premisser: fältets position i förhållande till maktfältet kan klarläggas, 
en karta över fältets positioner (både sådana som innehas av personer och institutioner) kan göras, 
agenternas habitus dvs de olika system av dispositioner de har skaffat sig genom de olika sociala och 
ekonomiska förutsättningar de levt under, är möjlig att undersöka. Bourdieu Ôc Wacquant (1992), 
s 104-109. 
38 Margareta Hallberg, Kunska p och kön. En studie av feministisk vetenskapsteori (1992), s 68. 
39 Se t ex Linda J. Nicholson, ed., Feminism/Postmodernism (1990). 
40 En av de historiska forskare som tidigt betonade att olika kvinnor aktivt bidragit till historiens 
utveckling och förändring och därför måste inkluderas i forskningen, var Gerda Lerner. Se t ex 
Lerner, The Majority Finds Its Past: Placing Women in History (1979/ 
41 Se Sandra Harding, "Feminism, Science, and the Anti-Enlightenment Critiques", i Linda J. 
Nicholson ( 1990), s 83-106. 
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enligt henne vara att bidra till att förtryck och underordning i alla dess former 
elimineras. En sådan ansats passar väl ihop med syftet för denna studie där 
kvinnogrupper med olika klassbakgrund studeras. Frågor om vilken betydelse 
klass och kön spelat i institutionernas historia får således betydelse för hur det 
empiriska materialet kan förstås. Ann Taylor Allen visar att kvinnogrupper kunnat 
dela kulturella- och klassintressen med varandra samtidigt som de marginaliserats 
och förtryckts av män i sin egen klass.42 För att förstå hur förhållandet varit i det 
avseende vad gäller de svenska småbarnsinstitutionernas historia kan olika 
tidsepokers och samhällens regler och ramar för kvinnor och män vara till hjälp 
då normerna för vad som ansetts kvinnligt respektive manligt är historiskt, socialt 
och kulturellt föränderligt.43 Genom att söka efter hur olika intressegrupper 
uttryckt och definierat könsrelationer och könsrestriktioner skulle det således 
inte bara vara möjligt utan sannolikt att finna olika genusdefinitioner.44 Men inte 
bara definitioner utan subjektiva, individuella uttryck för kvinnligt och manligt i 
samhälleliga institutioner. 

En annan vägvisare för sökandet efter kvinnors villkor är olika maktbaser i 
samhället. Hur har makt konstituerats i ett visst samhälle, vid en viss tid och i en 
viss situation?45 Styrelserna för barnkrubborna, riksdagen, Socialstyrelsen, statliga 
utredningar och fackliga organ var samhälleliga maktbaser inom förskoleområdet 
vars sammansättning i förhållande till kön och agerande i kvinnofrågor måste 
lyftas fram. Kan man tala om maktrelationer i de kvinnogrupper som studerats 
och hur använde i så fall kvinnorna sin makt? 

Joan W Scott betonar maktrelationers komplexitet. Hon underkänner enkla 
tolkningar av dess betydelse och menar att man inte ska söka efter otvetydiga 
ursprung, utan istället föreställa sig processer som är så ömsesidigt samman
bundna att de inte går att sära.46 Scott anser det lönsamt att ställa sig frågan hur 
saker och ting händer för att komma fram till varför de sker. Scott har använt 
gender för att analysera på vilket sätt könsskillnader organiserats och uttryckts i 
sociala relationer. Hon har därvid funnit fyra relationella aspekter: en symbolisk 
representation, normativa begrepp, uttryck på institutions- respektive organisa

42 Allen (1991), s 12. 
43 Se Yvonne Hirdman, "Genussystemet - reflexioner kring kvinnors socialal underordning", 
Kvinnovetenskaplig tidskrift nr 3 (1988). 
44 Jmfr Mona Eliasson, "Differenser, identitet och könsroller - kön som frågetecken i psykologin" 
JÄMFO rapport nr 21 (1991), s 129. Hon menar att forskning inom psykologin har blivit handikappad 
av den positivistiska-empiricistiska traditionen då den bortsett från den historiska och sociala verklig
heten som ger mening åt kön. 
45 Anita Göransson, "Mening makt och materialitet", JÄMFO rapport nr 21 (1991), s 98. 
46 Joan Scott, Gender and politics of history (1988), s 42. Scott anser också att gender är kärnan för 
förståelse av maktrelationer och menar a tt maktfrågor är centrala när man studerar kvinnofrågor. 
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tionsnivå och en subjektiv identitet. I arbetet med det empiriska materialet har 
dessa fyra aspekter funnits med som ett tankeverktyg. 

Begreppet gender eller socialt kön är värdefullt för avhandlingsarbetet, då det 
kan bidra till en förståelse av dels det motstånd barnomsorgspersonalen mött i 
sin kamp för erkännande och status och dels de villkor som utgjort deras var
dag.47 Med begreppet gender kan också samhällets normer och regler och de 
uttryck de tagit sig på olika nivåer studeras. Likaså kan maktrelationer och hur 
den sociala organiseringen av könsrelationer sett ut under olika tidsperioder 
belysas. Men yrkesgruppens syn på utbildning, yrkesambitioner, löneanspråk och 
yrkets status kan också förstås utifrån professionaliseringsforskningens kunskaper. 

Teorier om yrkens professionalisering 

Låt oss till att börja med granska några summariska och delvis motstridiga bilder 
av barnomsorgspersonalens kompetens. Dagens förskollärare beskrevs inledningsvis 
som en yrkesgrupp med låg status, låg lön och med tydliga svårigheter att 
använda sin yrkeskompetens. Liknande beskrivningar återfinns om barn-
krubbepersonalen under 1800-talet. Barnträdgårdsledarinnorna i seklets början 
hade däremot hög status, löneanspråken artikulerades inte, de var initiativrika 
och kunde påverka och bestämma inriktningen av sitt yrkesarbete. De uppvisade 
också vilja och förmåga att strida för sina och sina klienters intressen både inom 
och utanför yrkessektorn. Dessa stillbilder väcker frågor om institutionernas 
sociala konstruktion, samtidigt som frågor om yrkesgruppernas professionella 
framgångar sätts i fokus. Vilken status har småbarnsinstitutionernas personal 
tillerkänts under olika tidsperioder och vilken syn på professionellt erkännande 
har de själva haft? 

Lilian Katz' studier inom förskolefältet indikerar att begreppet professionell 
i stor utsträckning använts i en vardaglig bemärkelse och att man inte nått särskilt 
långt i professionella strävanden utifrån den definitionen.481 vardagligt tal avses 
med begreppet profession eller professionell personer som har yrkesstolthet, som 
tar ansvar för sina uppgifter eller utför arbetet funktionellt och beaktar gällande 

47 Jmfr Else-Marie Stabergs diskussion om genus, kunskap och vetenskap. Staberg, Olika världar 
skilda värderingar. Hur ßickor och pojkar möter högstadiets fysik, kemi o ch teknik (1992), s 37-41; Jmfr 
också Britt-Marie Berges analysredskap, genus, i hennes avhandling om vad utbildning av slöjdlä
rare betyder i den sociala och kulturella reproduktionen. Britt-Marie Berge, Gå i lära till lärare 
(1992), s 24-28. 
48 Lilian Katz (1987), s 2-34. Hon har utgått från Beckers uppdelning av professionbegreppet när 
hon analyserat "Early Childhood Education". 
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yrkesregler.49 Uppfattningar om vad det innebär att vara professionell tycks vara 
färgade av gamla traditioner.50 En vanlig uppfattning om t ex läkare och advokater 
är att de har en gemensam yrkesidentitet och man tar för givet att alla legitimerade 
yrkesutövare verkligen motsvarar professionens allmänna rykte.51 Yrkesgrupper 
som strävar efter att bli professionella måste i linje med denna uppfattning endast 
arbeta tillräckligt hårt för att efterlikna förebilderna. 

Men verkligheten är dock en annan! Forskningen om de traditionella 
professionerna har ignorerat att det funnits problem med att monopolisera 
professionens kunskapsbas, att det saknats enhetlighet inom professionerna, att 
det funnits problem med att få klienter att acceptera professionella bedömningar, 
att det förekommit oetiska yrkesutövare inom professionerna och att den 
professionella autonomin ofta funnits inom en organisatorisk konstruktion.52 

Professionsbegreppet har då saknat social laddning och inte varit relaterat till det 
samhälle man studerat. 

Professionsforskningen har också i stor utsträckning varit könsneutral eller i 
bästa fall mansdominerad där kvinnors livssituation och strategier inte har tagits 
i beaktande. Därmed har inte heller klassrelaterade skillnader mellan kvinnor 
och kvinnogrupper relaterats till olika yrkens professionella framgångar. Köns
neutraliteten är ett dilemma som för denna avhandling innebär två saker. För det 
första måste man anta att den forskning som bedrivits hade fått ett annat resultat 
om genusproblematiken beaktats. Ett konstaterande som leder till ett andra 
observandum. Tidigare forskningsresultats generaliserbarhet är begränsade. Ett 
av skälen till detta är att professionsforskningen bygger på antaganden om att 
yrkesgrupper medvetet strävar efter att bli professionella. Och jag ställer mig i 
vart fall tveksam till om de olika yrkesgrupperna vid småbarnsinstitutionerna 
har strävat efter att uppnå de professionella kriterier som den traditionella 

49 Se Donald Broady. ed., Professionaliseringsfallan (1989); Staffan Selander, ed., Kampen om yrkesut
övning, status och kunskap (1989). 
50 Becker, 'The nature of a profession", i Educationfor the professions tå Henry Nelson (1962), s 27-46. 
Becker har i sin forskning gjort åtskillnad mellan det vetenskapliga begreppet som används för att 
visa på en abst rakt och objektivt särskiljande klassificering av mänskliga fenomen (ibid., s 30) och 
det vardagliga/folkliga begreppet (ibid., s 33). 
51 Den amerikanske sociologen Talcott Parsons, som i mitten av århundradet utredde professions
begreppet i funktionalistiskt sammanhang, har haft stor betydelse för d en egenskapsinriktade 
professionsforskningen. De egenskaper som brukar anges som kännetecknande för en professionell 
är att yrkesgruppen utvecklat en egen systematisk teori, förvärvat professionell auktoritet i förhållande 
till samhälle och klienter, erhållit officiell auktorisation genom legitimation, preciserat behörighets
bestämmelser eller liknande och tillskapat egna etiska regler, egen kultur och värdegemenskap. Uno 
Westerlund, "Professionalisering och polarisering" i Professionaliseringsfallan ed. Broady (1986), s 13. 
52 Ibid., s 46 f. 
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professionsforskningen beskrivit. 
I forskningssammanhang har begreppet profession också tilldelats andra 

betydelser. Definitionerna har varierat över tid och varit beroende av forskningens 
inriktning. Under delar av 1980-talet har det funnits en tendens att använda 
begreppet strategi för att visa på professioners kamp "om inflytande, status och 
privilegier".53 Christina Florin ser "professionernas framväxt som ett resultat av 
en social och politisk kamp nära knuten till den kapitalistiska utvecklingen".54 

Hon menar att det är frågan om en medveten kamp där yrken slår sig fram på en 
arbetsmarknad för att få en fördelaktig ställning. Den nyare professions
forskningen ger således inget sken av att begreppet har en neutral eller veten
skapligt objektiv innebörd och en sådan ansats är förenlig med denna avhandlings 
syfte, att studera hur omsorg om barn konstruerats och vem som haft makt över 
den aktuella diskursen. 

I vilken utsträckning småbarnsinstitutionernas personal strävat efter att bli 
professionella är en öppen fråga i avhandlingen. Uppmärksamheten riktas mot 
de olika strategier som yrkesgrupperna kan ha använt sig av för att nå professio
nella framgångar. Vad kännetecknade barnkrubbepersonalens yrkessträvanden? 
Med begreppet "stängning/closure" kan jag diskutera om förskollärarkåren använt 
uteslutning eller social stängning för att värna egna intressen.55 Har avgräns-
ningar nedåt mot icke önskvärda grupper t ex kvinnor med andra utbildningar 
förekommit? Hur har den kvinnliga yrkesgruppen förhållit sig till att män skulle 
kunna få inträde till yrket? En annan aspekt berör huruvida yrkesgruppen försökt 
kontrollera kunskapsbasen och till exempel göra den exklusiv. Har de mystifierat 
sin kunskap eller använt sig av symboler för att höja sin status? 

I denna avhandlings teoretiska utgångspunkter ingår alltså tre teoretiska 
perspektiv: Bourdieus kultursociologiska teori, teorier om socialt kön och 
professionaliseringsteorier. Inget av dessa perspektiv skulle ensamt kunna till
handahålla de metodiska och analytiska redskap som behövs för att göra rättvisa 
åt det studerade fenomenet. Tillsammans ger de dock en öppning för en nyanserad 
analys av småbarnsinstitutionerna som ett samhällsfenomen och personalens kamp 
för sina villkor. 

53 Svante Beckman, "Professionerna och kampen om auktoritet", i Kamfen om yrkesutövning, status 
och kunskap, ed. Staffan Selander (1989), s 61. 
54 Se Christina Florin, Kampen om katedern. Feminiserings- ochprofessionaliseringsprocessen inom den 
svenska folkskolans lärarkår 1860-1906 (198 7), s 73. 
ss Selander (1989), s 16. 
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TIDIGARE FORSKNING OM SAMHÄLLELIG BARNOMSORG 

Det finns en stor mängd forskning som under det senaste decenniet på olika sätt 
behandlat välfärdssamhället, barnomsorg och förskola. Perspektiven växlar bland 
annat på grund av att forskningen bedrivits inom olika discipliner, med olika 
syften och utifrån olika antaganden. Denna forskning anknyter ibland, men då 
oftast på ett perifert sätt, till denna avhandlings intresseområde. Endast ett fåtal 
studier har en direkt koppling till mitt forskningsområde. Men Allison Tom 
efterfrågar forskning som studerar tillsyn om barn som kvinnoarbete och inte 
som en service för yrkesarbetande mödrar eller ur ett barnperspektiv.56 Hon menar 
att sådan forskning ger möjligheter att illustrera den makt som ligger i konstruk
tionen av bland annat den dikotoma uppdelningen mellan privat och offentlig 
tillsyn. Tora Korsvold efterlyser också historisk forskning som tar ett helhets
grepp på förskoleverksamheten.57 Hon menar att de få studier som gjorts endast 
har berört enskilda delar och inte relaterats till varandra. Eva Balke har skildrat 
hur ideskaparna till några av de första småbarnsinstitutionerna i Europa tänkte 
sig den praktiska verksamheten.58 

Frågor om välfärden och välfärdsstaten har varit ett forskningsintresse under 
en lång följd av år och publikationernas antal är otaligt. En av debattfarorna kan 
sägas vara av allmän karaktär och behandla välfärdsstaten i sig, vad som känne
tecknar en sådan stat, vilka de generella idéerna varit osv.59 En del forskare har 
betecknat de statliga interventionerna som social ingenjörskonst.60 Välfärds
forskningen har också inneburit att delområden av de politiska insatserna gran
skats61, liksom att samhällsekonomiska aspekter på barnomsorgen belysts.62 

56 Allison Tom, "The Messy Work of Child Care: Addressing Feminist' N eglect of Child Care 
Workers" Atlantis vol 18 (1992/93), s 70-81. 
57 Tora Korsvold, "Et kvinneyrke vokser fram. Trekk ved barnehagelaererinnenes kvalifikasjoner i 
pionerfasen", Historisk tidskrifts (1990). 
58 Eva Balke, Smäbarnspedagogikkens historié. Forebilder for vår tids barnehager (1995). 
59 Se t ex Olof Petersson, Svensk politik (1993) ; Bo Rothstein, Vad bör staten göra (1994); Stefan 
Svallfors, Vem älskar välfärdsstaten ?: attityder, organiserade intressen och svensk välfärdspolitik (1989); 
Ingrid Millbourn, Rätt till maklighet (1990). 
60 Se t ex Yvonne Hirdman, Att lägga livet till rätta (1989); Bo Rothstein, Gustav Möller, välfärdsstaten 
ochfriheten. (1984). 
61 Se t ex Ann-Katrin Hatje, Befolkningsfrågan och välfärden (1974); Margareta Dahlström, Uneven 
Development and Local Solutions in Swedish Child Care (1993). 
62 Se t ex Bjurek m fl (1993); Konjunkturrådet (1994). 
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Barnomsorgens kvalitet är ett annat område som varit föremål för forskares 
intresse.63 Frågor om förskolans standard har också riktats mot det inre arbetet 
och inneburit studier av t ex vad som kännetecknar "klimatet" vid olika daghem.64 

Ett annat problemområde är hur barn från olika socioekonomiska miljöer på
verkas av eller passar in i daghemsmiljön.65 Barns inlärning och förskolemetodiska 
aspekter på inlärningens kvalitet har studerats.66 

En forskare som intresserat sig för barnträdgårdsledarinnan och hennes arbets
uppgifter är Ingegerd Tallberg Broman.67 Hennes avhandling utgår från tre över
gripande frågeställningar, nämligen; vilka var motiven för barnträdgårds-
verksamheten, hur beskrivs barnträdgårdsledarinnans uppgift och vari bestod 
kontakten med hemmen? Det är tidsperioden 1904-1944 som skildras och tyngd
punkten ligger på de tidigare åren. Hermeneutiken utgör studiens vetenskaps
teoretiska hemvist och textanalyser har varit den centrala metoden. Data har 
insamlats genom olika arkiv, tidskrifter och intervjuer. Författaren kommer fram 
till att barnträdgårdsrörelsen utnyttjade ideologin om kvinnans särart för att skapa 
accepterade kvinnouppgifter och yrken. Fröbels lära och person kom därvid att 
utgöra ett manligt beskydd för verksamheten. Tallberg Bromans val av barn
trädgårdarnas verksamhet som det centrala studieobjektet är relevant för hennes 
syfte men också symptomatiskt för förskoleforskningen. Studien kan också ses 
som exempel på en trend inom förskoleforskningen som inneburit att 
barnkrubbornas verksamhet i stor utsträckning exkluderats ur förskolans historia. 

"Borgerlig lycka åt arbetarbarn" är en rubrik som Ann-Katrin Hatje använder 
när hon beskriver den borgerliga kvinnorörelsens chefsideolog Ellen Keys och 
barnträdgårdspionjärerna systrarna Mobergs tankevärldar i sekelskiftets sam
hälle.68 Hon har funnit att dessa tre kvinnor ideologiskt hade samma värderingar, 
kvinnosyn och syn på barnuppfostran. Kvinnan skulle i huvudsak koncentrera 

63 Se t ex Bengt-Erik Andersson "Familjen och barnomsorgen" i Svenska småbarnsfamiljer tà. B-E 
Andersson 8c L Gunnarsson (1990 ); Lars Farago, Barnomsorgens kvalitet: en handbokför utvärdering 
(1994); Kerstin Holmlund ôe Karin Rönnerman, Kvalitetssäkraförskolan (1995). 
64 Bodil Ekholm & Anna Hedin, Sitter det i väggarna? En beskrivning av daghemsklimat och barns 
beteende (1991). 
65 Lars Dencik, Carina Bäckström ÔcEwa Larsson, Barnens två världar (1988). 
66 Ingrid Pramling,7fo child's conception of learning (1983); Ingrid Pramling, Kunnandets grunder 
(1994); Dagmar Neumann, The origin of Arithmetic skills (1987); Jan-Erik Johanson, Metodikämnet i 
förskollärarutbildningen, bidrag till en traditionsbestämmelse (1992). 
67 Se Tallberg Broman, När arbetet var lönen (1991). 
68 Ann-Katrin Hatje "Borgelig lycka åt arbetarbarn Glimtar ur Ellen Keys och systrarna Mobergs 
tankevärld, i Se barnet!, ed. Gunilla Halidén (1990), s 115-143 Systrarna Moberg är Ellen och Maria 
Moberg. De två kvinnor som kanske främst av alla sammankopplas med kindergartenrörels en i 
Sverige. 
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sig på sina reproducerande uppgifter.69 Förskolepionjärernas ambitioner skildras 
som en önskan om professionell moderlighet.70 Hatje har också intresserat sig 
för folkbarnträdgården som fostransinstitution.71 

En historisk studie om makt och kunskap i bilden av barnet i statliga utred
ningar om förskolan har gjorts av Kenneth Hultqvist.72 Till grund för hans 
avhandling ligger studier av tidskriften Barnträdgården, beskrivningar av stor
barnkammaren i boken Stadsbarn, Sexualutredningen (1936), Barnkrubbor och 
Sommarkolonier (1936), samt de statliga utredningarna Daghem ïâFörskolor (1951) 
och Barnstugeutredningen (1972). Hultqvist har också utelämnat barnkrubborna 
och deras verksamhet i sin studie, enligt egen utsago på grund av den stora 
arbetsinsats som skulle krävts för att inkludera denna institution. Han menar 
dock att en studie av barnkrubborna skulle varit värdefull bland annat för att de 
representerar ett synsätt på barn som föregår det psykologiskt/pedagogiska syn
sättet som han funnit i barnträdgården. Hultqvist resultat visar att i tidskriften 
Barnträdgården skapas grundtankarna till de bilder av förskolebarnet som också 
övriga källor presenterar. Den trygga gemensamhetsskapande familjen och barnets 
som subjekt för det goda ska, enligt denna syn, genomsyra samhällsinsatserna. 

Jan Erik Johansson har behandlat metodiklärarnas uppfattningar om metodik
ämnet och den tradition inom vilken ämnet växt fram.731 avhandlingen beskrivs 
den svenska förskoletraditionen, förskollärarutbildningens uppkomst och utveck
ling, metodiklärarnas väg till yrket och deras beskrivning av metodikämnet. Boel 
Henckels avhandling berör också utbildningen men med nutidsinriktning och 
har syftet att analysera förskollärares och lärarkandidaters föreställningar om 
förskolan.74 Henckel kommer fram till att förskollärare i intervjuer uttrycker 
olika uppfattningar om förskolans uppgifter. Men vid observationer av de praktiskt 
verksamma förskollärarna visade de sig arbeta på ett mer likartat sätt än man 
kunde anta utifrån intervjuerna. Sonja Kihlström har studerat hur förskollärare 
själva ser på sin yrkesroll.75 Hon har funnit att de 29 intervjuade förskollärarna 
uppfattade sitt arbete på olika sätt, att deras fokus var inriktat mot att aktivera 
barnen och att få till stånd ett fungerade samarbete mellan barn och pedagog. 

69 JmfrAnn-Katrin Hatje, Befolkningsfrågan och välfärden. Debatten om familjepolitik och nativitets-
ökning under 1930- och ig 40-tal en (1974). 
70 Ann -Katrin Hatje, "Moderlighet - emancipation eller kvinnofälla" i Den osynliga historien.Rapport 
iççj:2y ed Forskningsrådsnämnden (1993), s 106. 
71 Ann-Katrin Hatje, "Folkbarnträdgården i Norden - det goda hemmets politik", i På tröskeln till 
välfarden^å. Marja Taussi Sjöberg ôcTinne Vammen (1995), s 152-174. 
72 Kenneth Hultqvist, Förskolebarnet (1990). 
73 Jan-Erik Johanson (1992). 
74 Boel Henckel, Förskollärare i tanke och handling (1990). 
75 Sonja Kihlström, Att vara förskollärare. Om yrkets pedagogiska innebörder (1995). 
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Kihlström fann att utveckling av barns personliga förmågor var det syfte för 
verksamheten som förskollärarna oftast nämnde. Därefter uppgav de att det var 
viktigt att ta hand om barn och som tredje kategori att lära barn ett ämnes
innehåll. Avhandlingen inleds med en historisk tillbakablick där barnträd-
gårdsledarinnan ses som förskolläraryrkets ursprung, trots att barnkrubban uppges 
vara daghemmets föregångare och barnträdgården deltidsförskolans. 

Ett antal internationella studier tangerar också mitt forskningsområde. En 
del av dessa har direkt anknytning till det empiriska materialet och de presenteras 
i anslutning till analyserna. Sedan finns några studier som också är intressanta 
för min avhandling och som redovisas här. 

Min teoretiska ansats innebär att klassperspektivet är av betydelse för de fråge
ställningar som lyfts fram i avhandlingen. Marianne Blochs analys av målen och 
effekterna av förskoleverksamhet i USA under tidsperioden 1800-1935 har också 
ett klassperspektiv.76 Hon har undersökt det ideologiska, politiska och sociala 
kontext som format förskollärarutbildningen liksom skillnader och likheter mellan 
nutida och dåtida idéer om förskoleverksamhet. Hon kunde identifiera sex 
områden med specifika syften för varje historiskt skede. Dessa områden var: det 
intellektuella/teoretiska, utveckling av moral och beteenden, det socioemotionella, 
fantasi och konstnärlighet, motorik och ett hälsorelaterat område. Bloch fann 
att historiska dokument som fokuserade socioemotionella och moraliska mål 
som t ex anpassning, lydnad, korrekt beteende och gott uppförande gällde utbild
ning för barn från företrädesvis fattiga hem, arbetarhem, och nya immigrant
familjer. Även hälsoprogrammen riktade sig till barn från fattiga förhållanden. 
Syftet var allmänt att lära barnen en amerikansk norm för gott beteende och 
uppträdande och att tjäna samhället genom att förebygga sjukdom, syndigt 
leverne eller framtida brottslighet. Förskoleverksamhet som riktade sig till barn 
från medelklassfamiljer förutsatte att föräldrarna lärde barnen dessa beteenden i 
hemmet. Förskolans verksamhet kunde därför rikta sig mot barnens kreativa, 
sociala beteenden, estetiska upplevelser, oberoende och nyfikenhet. Bloch fann 
också att målen och de önskade effekterna som hon funnit i de historiska doku
menten var förvånansvärt lika dem som ställs i nutid. Hon menar att man fort
farande, speciellt för barn från låginkomstfamiljer, hävdar att förskolans verksam
het är relaterad till resultat och utveckling i skolan, att barn som gått i förskolan 
har större chans att examineras från gymnasiet och skaffa sig ett yrke än de som 
saknar förskola. Det finns också antydningar, menar hon, om att förskole
verksamhet kan spara välgörenhetspengar genom att förebygga ett omoraliskt 

76 Marianne N Bloch, "Becoming Scientific and Professional: A Historical Perspective on the Aims 
and Effects of Early Education" i The Formation of the School Subjects, ed Tom Popkewitz (1987), 
s 25-62. 
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leverne. Men också att det viktigaste för förskolan är att förbereda barnen för 
skolans verksamhet. 

Ett klassperspektiv genomsyrar också Carolyn Steedmans studie av små barns 
fostran och undervisning i England.77 Hon konstaterar att medelklassens 
moderskapsideal har varit utgångspunkten för lärares yrkeskunskaper. Begrepp 
som moderskap och omvårdnad har införts som officiella föreskrifter för lärare 
och det kvinnliga har således haft karaktär av utbildningsplan. Steedman menar 
att vi mycket noggrant måste granska vad som egentligen kommit att bli veder
tagna sanningar genom införandet av den medvetna moderns naturliga egenskaper i 
skolans värld. Studien visar nämligen också att denna moder inte behövde vara 
särskilt intelligent. Intuition, medkänsla och sympati var ofta tillräckligt. Att det 
dessutom handlade om medelklassens värderingar av kvinnliga egenskaper har, 
enligt Steedman, inneburit att arbetarbarn konsekvent beskrivits som onormala 
och annorlunda. Deras fostran har riktats mot att resocialisera dem till att 
omfatta medelklassens normer. Steedman menar att forskares uppgift är att 
försöka utröna hur och på vilket sätt dessa lärare har formats för att passa till en 
sådan definition av en lärares profession. 

Ett könsperspektiv präglar Kari Delhis studie av texter skrivna av medelklass
kvinnor som varit delaktiga i organisation av och undervisning i barnträdgårdar 
i USA och Kanada 1860-1910.78 Hon ser kindergartenrörelsen som en del av ett 
större socialt reformarbete och en utvidgning av en kvinnlig domän. De frågor 
som ställdes av dessa pionjärer påverkade i stor utsträckning den feministiska 
debatten angående politiska och teoretiska ställningstaganden generellt och 
speciellt frågeställningar som rörde små barns fostran och moderskap. Deras 
politiska och pedagogiska argument byggde på antaganden om ett abstrakt barn 
och en universell moder. 

Jag har funnit professionsbegreppet problematiskt i förhållande till förskol-
lärarkåren. Lilian Katz' är en forskare som gett sig i kast med förskollärares 
professionalisering79 och hennes undersökning har inspirerat mig under 
avhandlingsarbetets gång. Jag har därför valt att återge denna studie tämligen 
ingående. Att barn ska vara hemma med modern ses som en idealbild av familjen 
i många länder, konstaterar Katz. Denna koppling till modern - kvinnan har fört 
med sig en lekmannauppfattning om vad yrkesarbete med förskolebarn innebär. 

77 Carolyn Steedman, "The Mother Made Conscious: The Historical Development of a Primary 
School Pedagogy", History Workshop Journal volym 20 (1985) s 149-163', Se också Carolyn Steedman, 
Childhood\ Culture and Class in Britain} Margret Mc Millan 1860-1931 (1990). 
78 Kari D elhi, "Women and Early Kindergartens in North America: uses and limitations of 
poststructuralism for feminist history", Curriculum Studies volym 1 nummer 1(1993). 
79 Lilian Katz (1987). 
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Att ta hand om barn ses inte som ett högstatusyrke. Författaren antyder också 
att när proportionen kvinnor ökar i ett yrke så minskar yrkets anseende. En annan 
faktor av betydelse är klienten och dennas status. Förskollärare arbetar med små 
barn och barn har som regel låg status, en status som dessutom sjunker i relation 
till barnets ålder. Men barnens anseende kan också variera av andra orsaker, t ex 
beroende på vilka föräldrarna är. 

Katz prövar också professioners övriga kännetecken i förhållande till förskol
lärare. Hon anser att det råder oenighet i bedömningar av om förskoleverksam
het är nödvändig for samhället. Däremot anses förskollärare vara ett bra exempel 
på en altruistisk yrkesgrupp. Autonomi i förhållande till klientgrupper är komplicerad 
för förskollärare. Man har åtminstone tre klientgrupper; föräldrar, barn och sam
hället/ kommande generationerna att ta hänsyn till. De flesta vill att föräldrarna 
ska bli mer involverade i barnens fostran och inlärning och samtidigt vill man 
göra ett så bra professionellt arbete som möjligt. Detta kan innebära att 
föräldrainflytande måste begränsas. För lekmannen framstår föräldrainflytandet 
så enkelt och oproblematiskt att det motstånd som kåren ibland visar upp blir 
svårförståeligt. Även om ansträngningar för att göra föräldrar delaktiga görs, blir 
inte alla föräldrar nöjda. Katz menar att i USA har lärare varit lyhörda för föräldrars 
önskemål, men bara på dem som har haft makt i samhället. Den professionellas 
ambition att handla utifrån det bästa professionella omdömet, kunskapen och 
erfarenheten kan således vara motsägelsefull. Autonomi i förhållande till klienten 
- barnet - kräver också så oförenliga insatser som konformitet och initiativ. De 
etiska reglerna är enligt Katz inte tillräckligt utvecklade. Hon menar att sådana 
regler vore önskvärda i förhållande till barn, föräldrar, kollegor och allmänhet. 
Den professionella distansen till klienten innebär att relationen mellan praktiker 
och klient sker med optimal emotionell distans, ointresse eller dolt intresse.80 

Läkare antas ha en sådan distans när de behandlar medlemmar i sin egen familj. 
Motivet är att empati stör en relevant professionell behandling. Betoning av en 
sådan distans i förskolan förväntas också minska risken att favorisera enskilda 
barn och föräldrar. Katz är medveten om att många inom förskoleverksamheten 
motsätter sig den aspekten av professionen bland annat på grund av att barn 
behöver närhet och god undervisning och det förutsätter en god kännedom om 
barnen. Katz menar dock att lärare kan skaffa sig en sådan kunskap utan alltför 
familjära relationer. Optimal distans hjälper lärare från att bli utbrända, tillåter 
läraren att vara engagerad, omtänksam, medlidsam likaväl som att använda 
professionell omdömesförmåga och kunskap i sin relation med barnen. Förlängd 
utbildning anses viktig i professionella strävanden. För förskolefältet är det inte 

80 Ibid., s 14. 
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klart hur lång utbildning som är tillräcklig för ett professionellt agerande. Katz 
menar att ökad teoretisk undervisning inte är det nödvändigaste eftersom de 
flesta utbildningar har mer teori än vad som behövs. Man bör fastmer fundera 
över intagning till utbildningen. Många får rådet att utbilda sig enbart för att de 
är kvinnor, ser snälla ut och inte är teoretiskt starka. Andra förskollärare har fatt 
råd att byta till högre stadier i skolan för att de ansetts för bra för förskolan. Katz 
är rädd för en "brain drain" från detta fält om fler möjligheter att utbilda sig inom 
andra områden ges till kvinnor. Ett sista utmärkande drag för professioner är 
kunskapsmonopol, med vilket avses specialkunskaper som är teoretiska, generaliser-
bara, relevanta för praktiken, esoteriska och att kunskapssamhället tar hand om 
kunskapsutvecklingen. Vad är förskollärares kunskapsmonopol, undrar till sist Katz. 

Några av de redovisade svenska studierna är av central betydelse då de på 
olika sätt berör eller förhåller sig till de frågeställningar som varit centrala för 
min avhandling. Ingegerd Tallberg-Broman har haft barnträdgårdsledarinnan i 
fokus när hon studerat förutsättningarna för framväxten av ett nytt kvinnoyrke 
under perioden 1904-1944. Hennes studie anknyter främst till några av de fråge
ställningar som jag ställt om förskollärarnas agerande under olika tidsperioder. 
Men Tallberg-Bromans avhandling behandlar en begränsad del av min under
sökningsperiod och hon har inte haft ambitionen att studera barnkrubbans och 
barnträdgårdens olika karaktär eller frågor som rör barnkrubbepersonalen eller 
statsmakternas agerande inom förskolefältet. Ann-Katrin Hatjes studier anknyter 
till föreliggande avhandlings frågeställningar om vilken roll könsfrågor spelat i 
institutionerna historia. Hatjes studie av folkbarnträdgården i Norden 1880-1930 
behandlar en del av barnträdgårdens historia som tidigare varit föga känd. Jan-Erik 
Johansson undersöker i sin avhandling förskolans vetenskapliga tradition och 
metodiklärarnas uppfattningar om sitt ämne. Hans studie bidrar främst med 
kunskaper om fröbelpedagogiken och om förskollärarutbildningarnas historia 
och anknyter således till frågorna om vilken personal och vilka kvalifikationer 
som söktes för att bedriva verksamheterna. Kenneth Hultqvist analyserar i sin 
avhandling bilden av förskolebarnet i moderna statliga förskoleprogram. Han 
tangerar därvid mina frågor om på vilket sätt förskollärarna gjort sina röster 
hörda och vilka röster som förts fram i statliga utredningar. Men här måste man 
också vara observant på det begränsade texturval som hans studie bygger på. 

KÄLLOR OCH AVGRÄNSNINGAR I TID OCH RUM; TIDSPERIOD 
OCH INSTITUTIONER 

Studien omfattar en relativt lång tidsperiod, åren 1854 till i968.Tidsavgränsningen 
har att göra med flera avvägningar. För det första har det varit väsentligt att 
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inkludera barnkrubbornas verksamhet i studien av förskolefältet och i hur om
sorger för förskolebarn har utformats. Skälen till detta är flera. Tidigare historisk 
forskning omkring förskola och förskolans verksamhet har, som också tidigare 
poängterats, haft en tendens att utgå från barnträdgården och barnträdgårds-
rörelsen. Det har medfört att kunskaperna omkring barnkrubbeverksamheten 
och de båda institutionernas olika och ibland konkurrerande verksamheter är 
ytterst bristfälliga. För det andra ger en studie av institutionerna underlag till 
jämförelser av vilka faktorer som haft betydelse för hur mammor, små barn och 
(förskole)personal värderats och behandlats under olika tidsperioder. Den jäm
förelsen kan i sin tur resultera i ökad förståelse av de sammanhang som nutida 
problem och frågeställningar om barnomsorg ingår i. Tidpunkten för 
undersökningsperiodens avslutning valdes med motiveringen att statens riktlin
jer för den framtida förskoleverksamheten då var uppdragna. Barnstuge
utredningen var tillsatt och daghemmen sågs som den (mest) ändamålsenliga 
förskoleinstitutionen. Den tidsperiod som studeras i denna avhandling handlar 
om de privata initiativens, privatfinansieringens, könssegregeringens, välgören
hetens, klassamhällets och den begynnande välfärdsstatens betydelse för småbarns
institutionerna och förskolläraryrket. Trots den långa tidsperiod som studerats 
har ambitionen varit att göra en djupgående studie av ett relativt vitt problem
område. 

Källor 

Undersökningen omfattar olika intressenters/institutionsföreträdares uppfatt
ningar, ställningstaganden och ageranden i frågor som rör småbarnsinstitu
tionerna. För barnkrubbeverksamheten är det: fattigvården, barnkrubbestyrelser 
och barnkrubbepersonal. För barnträdgårdsverksamheten/förskola/daghem 
utgörs de av: yrkeskåren, tillsynsmyndigheten, riksdagen och statliga utredare. I 
avhandlingen har fyra centrala problemområden identifierats och dessa handlar 
om institutionernas karaktär och hur barnkrubbepersonalen, förskollärarna samt 
staten har agerat inom förskolefältet. 

För att besvara frågorna om barnkrubbornas karaktär har jag granskat arkiv
material från tre barnkrubbor i Stockholm, ett närapå outnyttjat källmaterial. 
Det är Kungsholmens-, Maria - och Sofia barnkrubba. Materialet vid de två 
första barnkrubborna är mycket omfattande. Det innehåller t ex styrelseprotokoll 
med bilagor, skrivelser, stadgar, revisionsberättelser, liggare över bidragsgivare 
och dagjournaler över antalet närvarande barn. Sofia barnkrubbas arkivalier är 
mindre omfattande. Barnkrubbornas arkivmaterial ger värdefull kunskap om vem 
/vilka som haft makt över verksamheterna, vilken personal och vilka kvalifikationer 
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som söktes för att bedriva verksamheten och vilken status personalen hade. Arkiv
materialet från barnkrubborna har också använts till att besvara frågorna om 
personals möjlighet att göra sina röster hörda. I källmaterialet ingår också en 
utredning som fattigvårdsnämnden i Stockholm gjorde år 1868 angående för och 
nackdelar med barnkrubbor som en del i understödet till fattiga familjer. Genom 
den utredningen besvaras frågan om i vilka sociala sammanhang behovet av 
barnkrubbor uppstod men också vilken betydelse frågor om klass och kön spelade. 
I samma syfte har samtliga nummer av Svenska fattigvårdsförbundets tidskrift 
åren 1907-1922 granskats. I sökandet efter material om barnkrubbornas verk
samhet har jag också besökt Arbetarrörelsens arkiv och Handskriftsarkivet vid 
Kungliga Biblioteket i Stockholm samt studerat samtida tryckt material inom 
ämnesområdet. 

För att besvara frågorna som rör förskollärarnas agerande har jag granskat 
arkivmaterial vid Sveriges Förskollärares Riksförenings arkiv (SFR). Föreningen 
bildades 1918. Arkivet ger möjlighet till omfattande studier av kårens agerande. 
Protokoll, konstitutionella och organisatoriska frågor, stadgar, organisationstvister, 
kommittéer och arbetsgrupper, kontakt med andra organisationer, medlems
ärenden, korrespondens, allmän förbundsverksamhet, möteskampanjer och remisser 
har granskats. SFRs arkiv är mycket omfattande och jag finner det anmärknings
värt att arkivet i så ringa omfattning nyttjats av tidigare forskare inom fältet. 
Arkivmaterialets omfattning borgar för att en tillförlitlig bild av problemområdets 
karaktär kan ges. Därtill har en annan och flitigare använd källa nämligen 
lärarinnornas tidskrift granskats.81 Tidskriften byter namn ett flertal gånger under 
perioden och förändringarna speglar också kårens organisatoriska förändringar. 
För tidsperioden 1918-1939 har en översiktlig genomgång av tidskriften gjorts82 

och för tiden 1940-1968 e n systematisk och ingående granskning av samtliga 
nummer. De artiklar som använts är ledare, ämnesartiklar av betydelse för avhand
lingen t ex granskning av statliga beslut och relationen till obligatoriska skolan 
och artiklar skrivna av betydelsefulla personer t ex kårledningen och myndighets
representanter. Någon gång har debattartiklar använts och det framgår då i 
fotnoterna. I tidigare studier har endast ett mycket begränsat urval av tidskrifts

81 Svenska Fröbelförbundets Tidskrift (1918)/ Svenska Fröbelför bundets tidskrift Barnträdgården 
(1919)/ Svenska Fröbelförbundets Tidskrift (1934)/ Barnträdgården (f.d Svenska Fröbelförbun dets 
tidskrift) Tidskrift för Pedagogiska Föreningen för Förskoleåldern (1940)/ Barnträdgården Tidskrift 
för Pedagogiska Föreningen för Förskoleåldern (i943)/Barnträdgården Tidskrift för Sveriges 
Barnträdgårdslärarinnors Riksförbund (nr 3 1944-nr 2 i955)/ Barnträdgården Tidskrift för Sveriges 
Förskollärares Riksförbund (nr 3 1955- 1968). Ar 1969 kom tidningen att heta Förskolan Tidskrift 
för Sveriges Förskollärares Riksförbund. 
82 Tallberg-Broman har systematiskt granskat tidskriften under perioden 1918-1945. Syftet för studien 
har varit att klassificera och beskriva innehållet. Tallberg-Broman (1991), s 171-243 samt bilaga 3 och 4. 
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texter granskats för denna tidsperiod. Vid departementens centralarkiv har en 
del material om barnstugor (under 60 talet) studerats. 

Riksdagsmaterialy det vill säga motioner, propositioner, utskottsutlåtanden och 
debatt har följts för tidsperioden 1940-1968. Vid granskning av det materialet 
har jag varit intresserad av åsikter som framförts om förskollärarnas kompetens 
och de krav som uttalats om deras utbildning. De beslut som fattats och uppfatt
ningar som kommit till uttryck om barnträdgård respektive barnkrubba/daghem 
samt frågor om huvudmannaskap och argument omkring institutionernas 
benämningar har också analyserats. Vidare har synen på kvinnan, både kvinnan/ 
förskolläraren och kvinnan/modern varit av intresse. Riksdagsmaterialet besvarar 
frågorna om vilka spörsmål som behandlats i riksdagsdebatten och vilken betydelse 
klass och kön haft i den diskussionen. Riksdagsdebatten utgör härvidlag ett 
uttryck för politiska partirepresentanters åsikter. 

För att besvara frågorna om statens agerande inom förskoleområdet har jag 
också studerat arkivmaterial från några statliga utredningar. 1941 års befolknings
utredning (med kommitténummret 1671) tillsattes den 12 september 1941 med 
dåvarande statssekreteraren Tage Erlander som ordförande. Utredningen arbetade 
fram till och med år 1946. Inom utredningen arbetade en särskild delegation med 
frågor rörande barnavård. Denna delegations arkivalier finns i befolknings
utredningens arkiv volymerna 12-13. Den resulterade i betänkandet: Statsbidrag 
till daghem och lekskolor m m SOU 1943:9 När befolkningsutredningen av
vecklades 1946 ombildades delegationen till en egen kommitté, 1946-års kommitté 
för den halvöppna barnavården (med kommitténummer 1672). En systematisk 
genomgång av protokoll, remissvar, korrespondens och övrigt utredningsmaterial 
vad gäller befolkningsutredningens och 1946-års kommitté för den halvöppna 
barnavården har gjorts.83 Dessutom har aktuella SOU för tidsperioden studerats. 

Att jag valt att granska arkivalierna för just befolkningsutredningen och 1946-
års kommitté för den halvöppna barnavården beror på att det var under 1940-
talet som småbarnsinstitutionerna för första gången fick statligt stöd. En studie, 
inte bara av de förslag som gavs, utan också av de överväganden som låg till 
grund för den statliga satsningen behövs för att bringa klarhet i vilka röster som 
förts fram i statliga utredningar. Därtill är det 1946 års kommitté för den halv
öppna barnavården som gjort den mest omfattande och djupgående utredningen 
om småbarnsinstitutionerna under den tidsperiod som jag studerat. Tilläggas 
bör att tidigare forskning inom området i huvudsak granskat de färdiga utrednings
förslagen och att arkivmaterialet således kan bidra med ytterligare kunskap om 
hur statliga representanter agerat i frågor som rör förskolefältet. Befolknings

83 Halvöppen barnavård är en samlingsbenämning för följande institutioner: barnkrubbor/daghem, 
barnträdgårdar/lekskolor/förskolor och eftermiddagshem. 
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kommissionen, den utredning som föregick befolkningsutredningen, och 1954 
års familjeutredning, 1956 års familjeberedning och 1962 års familjeberedningen, 
de utredningar som tog vid efter 1946-års kommitté, har granskats genom de 
förslag de lagt i för avhandlingen relevanta utredningar.84 

För att få en uppfattning om tillsynsmyndighetens roll och betydelse för 
småbarnsinstitutionernas sociala konstruktion har jag granskat Socialstyrelsens 
arkiv (år 1940-1968). Arkivmaterialet består av protokoll rörande den halvöppna 
barnavården, protokoll angående råd och anvisningar, övriga protokoll, prome
morior (PM) och vördsamma promemorior ( VPM) i barnavårdsärenden, kungliga 
brev och remisser, barnavårdskonsulenternas årsrapporter, inspektionsrapporter, 
korrespondens och handlingar rörande barnstugor och förskolor samt avställda 
handlingar. Socialstyrelsens arkivmaterial är omfattande och en hitintills outnyttjad 
källa vid studier av barnomsorgsfrågor. 

Källmaterialet svarar sammantaget för en högst tillfredsställande representa
tivitet vad gäller avhandlingens syfte och frågeställningar. Barnkrubbornas, 
förskollärarkårens, socialstyrelsens och de statliga utredningarnas arkivmaterial 
utgör därtill ett nytillskott i studier om småbarnsinstitutionernas historia. 

AVHANDLINGENS FORTSATTA DISPOSITION 

I de tre följande delarna redovisar jag resultaten av de empiriska studierna. I den 
andra delen Kampen om småbarnsinstitutionerna 1854-1940 ligger tyngdpunkten 
vid barnkrubbans respektive barnträdgårdens etableringsfaser och den kamp som 
resulterade i att barnträdgårdslärarinnorna fick hegemoni inom faltet. Den tredje 
delen Kampen om småbarnsinstitutionerna under 1940-talet ägnas åt händelse
utvecklingen under det årtionde då statligt bidrag till verksamheterna beviljades, 
när Socialstyrelsen blev tillsynsmyndighet och när kampen om fältet ledde till 
att flera kända personer blev uteslutna ur kåren. Den Çârde delen Kampen om 

84 Befolkningskommissionen som tillsattes år 1935 hade i uppdrag att på bred basis utreda befolknings
frågan. Den skulle bland annat lämna förslag till åtgärder för att minska familjern as kostnad för 
barnens fostran och vård med särskilt betoning på familjer där kvinnan förvär vsarbetade. Ett av 
kommissionens femton betänkanden handlade om barnkrubbor och barnträdgårdar (SOU 1938:20). 
1954 års Familjeutredning inventerade de familjepolitiska åtgärderna (SOU 1955:29). Familjebered
ningen som tillsattes år 1962 hade till uppgift att kart lägga och analysera olika problem som hade 
med samhällets service till barnfamiljer att göra. Beredningens arbete redovisades succesivt. I dess 
första PM (1963) föreslogs en höjning av statsbidraget till barnstugor. Ar 1965 fick beredningen som 
tilläggsdirektiv att göra en praktisk- ekonomisk undersökning av barnstugeverksamheten utbyggnads
möjligheter. Ett av beredningens betänkande behandlar Barnstugor Barnavårdsmannaskap och Barn
olycksfall (SOU 1967:8) och en annan Barnstugor och familjedaghem (SOU 1967:39). 
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småbarnsinstitutionerna 1950 -1968 är en studie av skeendena under den offent
liga sektorns uppbyggnadsperiod som slutade med att daghem blev framtidens 
småbarnsinstitution. I den femte och sista delen Avslutning analyseras resultaten i 
ett könsteoretiskt-, ett professionaliserings-och ett klassperspektiv. Ett engelskt 
summary avslutar del 5. 

De olika delarna behandlar således olika tidsperioder och ingår som delar i 
en kronologi. Inom varje del är framställningen i första hand tematisk men i 
varje tema finns naturligtvis också en kronologi. 
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• 

Introduktion 

(^^ERGÅNGEN FRÅN ETT JORDBRUKSSAMHÄLLE till ett industrikapitalistiskt 

under 1800-talets senare hälft innebar en genomgripande omvandling både av 
samhället i stort och människors levnadsvillkor. Lönearbetet blev en allt vanli
gare försörjningsform och produktionen flyttades från hushållet till verkstäder 
och fabriker.1 Detta skapade problem med barntillsynen för arbetande föräldrar. 
Många barn lämnades utan tillsyn att ta hand om sig själva eller varandra, efter
som samhälleliga institutioner för barnens dagliga vård och tillsyn saknades. De 
privata lösningar som fanns förslog heller inte långt. Många barn kunde enligt 
samtida skildringar ses tigga, stjäla och i stora grupper ströva omkring utan 
meningsfull sysselsättning. Dessa barns liv och leverne väckte myndigheternas oro. 

Småbarnsinstitutionernas tillkomst vid mitten och senare delen av 1800-talet 
var en del av ett generellt politisk åtgärdsprogram med syfte att skapa ordning i 
samhället. Problemen hängde således ihop med den växande underklassen och 
deras försörjningsmöjligheter, boende, livsstil och påstådda oförmåga att ta hand 
om och fostra sina barn. Enskilda personer, föreningar och offentliga instanser 

1 Se Karl J. Höjer, Svensk s ocialpolitisk historia (1952), s 28-29. Han betecknade 1850-1860 som en 
genombrottsperiod för den svenska sågverksindustrin och menade att även järnhantering och övrig 
industri gick framåt. 
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försökte på olika sätt och inom olika områden att lösa de sociala problemen. En 
tro på förebyggande åtgärder genomsyrade engagemanget inom socialpolitiken.2 

I samma mönster ingick folkundervisning och barnuppfostran i städerna,3 

åtgärder och förslag för vanartade barn,4 småbarnsskolorna,5 arbetsstugorna6 och 
olika förslag till organisering av barns fritid.7 Folkskolestadgan och folkskolans 
inrättande år 1842 var också ett utslag av en förändrad social ordning inom jord
bruket som medfört att landsbygdens proletariat sågs som ett hot mot samhälls
ordningen.8 Folkskolan och längre fram även småskolan skulle i hemundervisningens 
och kyrkans ställe fostra den stora massan och trygga framtiden.9 

I ett folkuppfostrande syfte startades också barnkrubbor, till att börja med 
dock i ringa omfattning. Den första krubban öppnades år 1854 på Kungsholmen 
i Stockholm.10 Barnkrubban hörde hemma i en filantropisk tradition och som 
sådan var den starkt knuten till fattigvårdsproblematiken. Barnträdgården som 
startade vid sekelskiftet hade däremot andra bevekelsegrunder. Den hörde ihop 
med vissa borgerliga kvinnogruppers behov av att skapa sig ett fält, för yrkesut
övning. Verksamheten var klart pedagogiskt inriktad med en utbildad ledarinna 
i spetsen och riktades i första hand till borgerlighetens barn. Den första barn
trädgården startades 1896 i Stockholm men verksamheten växte stadigt både 

2 Ett exempel på detta är barnkrubbans initiativtagare Magnus Huss som också initierade skollovs
verksamhet. 
3 Se Bengt Sandin, Hemmet gatan fabriken eller skolan, folkundervisning och barnuppfostran i svenska 
städer 1600-1850 (1986). 
4 Se Hans Swärd, Mångenstädes svårt vanartad(1993); Maria Sundkvist De vanartade barnen (1994). 
5 Intresserade hänvisas till Albin Warne, Förskoleåldern som pedagogiskt problem (1951). Författaren 
beskriver bland annat hur Carl af Forse ll år 18 34 inspirerad av de engelska infant-schools verkade 
för att liknande skolor skulle etableras i Sverige. I boken ges också en beskrivning av de svenska 
småbarnsskolorna.; Meta Ottoson, Rävarumpa, ängel oc h Törnrosa: en bok om Enskilda småbar ns
skolan i Karl skrona., (1994). Ott oson inleder med att beskriv a småbarnsskolornas historia och där
efter får läsaren en ingående beskrivning av en småbarnsskola som startade år 1849 i Karl skrona. 
6 Se t ex Anna Hierta-Retzius , Arbetsstugor för barn (189 7). 
7 Se Lars Olsson, Då barn var lönsamma: om arbetsdelning, barnarbete och teknologiska förändringar i 
några svenska industrier under 1800- och början av 1900-talet (1980). 
8 Se Ulla Johansson Uppfostrans förstatligande , Tvärsnitt (1988/1), s 28-34. 
9 Sandin (1986), 192 ff: Ulla Johansson, Att skolas för hemmet. Trädgårdsskötsel\ slöjd huslig ekonomi och 
nykterhetsundervisning i den svenska folkskolan 1842-1919 med exempelfrån Sköns församling (198 7), s 
204 f; Jmfr M T Duchatel &FML Naville Fattigvården i alla dess riktningar såsom Statsanstalt och 
Privatinrättning samt dess nuvarande tillstånd i civiliserade stater inom och utom Europa, svensk över
sättning (1842) Bo ken är ett resultat av en prisfråga angående välgörenhet som gavs av Franska 
Akademin på 1830-talet. Författarna är två av pristagarna. Duchatel var fransk finansminister och 
Naville predikant i Geneve. Författarna såg undervisning som ett av de verksammaste medlen för 
att förekomma det elände som fattigdomen åstadkom. Ibid., s 423. 
10 Svenska Fattigvårdsförbundets tidskrift häftet (19 21), s 67. 
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geografiskt och antalsmässigt. I barnkrubban betonades tillsyn och vård, i barn
trädgården däremot den pedagogiska inriktningen. De olika institutionerna 
ingick i olika samhälleliga sammanhang, definierade små barns behov på olika 
sätt, fyllde olika tillsynsfunktioner och ställde skilda krav på (den kvinnliga) 
personalens kompetens. Barnkrubban och barnträdgården kan således ses som 
två skilda sociala konstruktioner båda med syfte att fostra och undervisa små barn. 

Skillnaderna i barnkrubbans och barnträdgårdens tillkomst är så stora att man 
till att börja med måste lyfta fram de två disparata utvecklingslinjerna för att 
förstå hur kampen om fältet, personalgruppernas positioner, makt och inflytande 
har växlat och hur förskolläraryrkets hegemoni inom detta område vuxit fram. 

AVSNITTETS FORTSATTA DISPOSITION 

Det första kapitlet Barnkrubban och fattigvården har jag ägnat åt en analys av 
barnkrubborna och dess verksamhet. Frågor om privatpersoners, föreningars, 
församlingars och samhällets roll i fostran av arbetarklassens barn blev under 
1800-talets andra hälft allt viktigare. Därvid uppstod många ideologiska frågor 
om vem som rätterligen borde ansvara för barnens vård och vilka effekter sam
hälleliga institutioner kunde få för barnen, familjen och samhället. I kapitlet 
beskrivs det samhälleliga sammanhang som så att säga bäddade för tillkomsten 
av barnkrubban. Därefter granskas en utredning, gjord av Stockholms Stads fattig
vårdsnämnd, om vilka understödsformer som kunde anses lämpliga som hjälp 
till den fattiga befolkningen. Den utredningen presenterar ett manligt makt
perspektiv på fattigvården, på moderns och faderns uppgifter och på barnkrubban 
och dess personal. Vilken personal arbetade vid barnkrubborna, vilken kompetens 
hade de och vilka anställningsvillkor arbetade de under? Dessa frågor belyses 
genom en beskrivning av S:t Maria Församlings Barnkrubba. Barnkrubbe-
verksamheten speglas också i ett köns- och klassperspektiv vilket innebär att makt
relationer såväl mellan som inom könskategorin problematiseras. Därefter ges 
några exempel på hur det gick till och med vilka framgångar kvinnor ifrågasatte 
det manliga monopolet inom fattigvårdsarbetet vid sekelskiftet. Kapitlet avslutas 
med att en bild av barnkrubbeverksamheten vid 1930-talets slut ges under rubriken 
Slutet på en epok. 

I det andra kapitlet Barnträdgården och borgerligheten analyseras de 
bevekelsegrunder som fanns bakom denna institutions tillkomst. Vilken styr
ning och vilket maktförhållande som kännetecknade barnträdgården och hur 
detta skilde sig från barnkrubban behandlas. Hur kom det sig att borgerliga kvinnor 
valde att etablera sig och arbeta i barnträdgården och vilken betydelse hade 
modersrollen och kvinnosynen för småbarnsinstitutionernas och yrkesgruppens 
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inriktning? Barnträdgårdens pionjärer mutade in ett kvinnligt yrkesområde. Kapitlet 
avslutas med en beskrivning av barnträdgårdens utbredning vid 1930-talets slut. 

I barnkrubban arbetade främst outbildad personal och i barnträdgården ut
bildade lärarinnor. Hur det gick till att barnträdgårdslärarinnor så småningom 
också började arbeta i barnkrubban och vilka reaktioner barnkrubbans personal 
hade på lärarinnorna beskrivs i det tredje kapitlet Spelet om barnkrubban. En 
analys av borgerliga strategier viszi hur barnträdgårdslärarinnorna förhållit sig till 
utbildningsmeriter respektive kvinnliga egenskaper. Hur värderades de olika 
personalgrupperna? Vilka strider utkämpades om status och kompetens? Dessa frågor 
kan ge oss en del kunskap om vem som haft makt över den aktuella diskursen 
och också vilken roll barnträdgårdslärarinnorna haft i omsorgen av barn. Kommentarer 
avslutar kapitel tre. Under rubriken Kulturellt kapital och hegemoni uppehåller jag 
mig vid den professionella fostraren och dennas kunskaper, erfarenheter och 
relationer till samhällets maktpositioner. 
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cBarnkrubban och fattigvården 

j. 1800-TALETS SAMHÄLLE DOMINERADE ideologin att kvinnan skulle försörjas 
av en man och att barnafödandet skulle ske under äktenskapliga förhållanden. 
Dessa normer uttrycktes i lagar som reglerade förhållanden mellan könen å ena 
sidan och mellan kvinnor och arbetsmarknaden å den andra. Gifta kvinnor var 
vid 1800-talets mitt omyndiga, hade inte rätt att arbeta, kunde agas av mannen 
om han så ansåg nödvändigt. En ogift kvinna tilläts att arbeta inom hantverk och 
viss handel (från år 1846), kunde avskedas om hon fick barn, blev myndig vid 21 
års ålder (år 1874) men blev åter omyndig om hon gifte sig. 

Familjebildningen varierade emellertid i de olika samhällsklasserna under 
perioden 1850-1890. Män och kvinnor ur de högre samhällsklasserna gifte sig i 
stor utsträckning medan de lägre klasserna bodde ihop utan att vara gifta. Därför 
fanns det också ett stort antal utomäktenskapliga barn. Ekonomiska tillgångar 
eller brist på sådana påverkade samlevnadsmönstret. Ett bröllop kostade ganska 
mycket pengar och Margareta Matovic menar att ett giftermål kunde innebära 
att arbetarkvinnan förlorade kontrollen över sina arbetsinkomster.11 Det sätt varpå 

11 Margareta Matovic, Stockholmsäktenskap:familjebildning och partnerval i Stockholm 1850-1890 (1984), 
s 160. 

49 



LÅT BARNEN KOMMA TILL OSS 

kvinnan valde att vara mor eller tvingades in i former för moderskap var således 
beroende av hennes klasstillhörighet. Men normen för hur modern värderades 
var det borgerliga samlevnadsmönstret. 

Under 1800-talets senare hälft ökade antalet barn i ålder 0-9 år från c:a 800.000 
till c:a 1,1 miljon. Detta kan jämföras med antalet invånare som ökade från c:a 3,6 
till 5,2 miljoner.12 År i860 bestod 42 procent av hushållen av fem eller fler personer. 

Fattigvårdens representanter oroade sig över arbetarfamiljernas sätt att fostra 
sina barn. Birgit Petersson menar att det är ytterst fa negativa karaktärsdrag som 
inte tillskrevs de lägre klasserna och deras familjer i debatten om de sociala proble
men.13 Hon sammanfattar de högre klassernas vanligaste uttalanden om under
klassen på följande sätt: 

De lägre klasserna utgörs av en helt annan sorts människor, en lägre, 
på de flesta punkter underlägsen art, som inte kan klara sig utan de 
högre klasserna uppsikt och ledning. De är ett brottsligt slödder, ett 
avskum, en rå massa, en farlig pöbel, en tjänsteklass, de är sedligt 
förfallna, halv- eller obildade, lata, slöa, tanklösa, odugliga, djuriska, 
oärliga, de har råa begär, en fördärvad vilja och tar lätt till våld.14 

Man menade att barnen påverkades och präglades av denna olämpliga vuxenmiljö. 
Om inga ingrepp i barnens fostran gjordes kunde resultatet bli en ny generation 
lata, slöa och tanklösa individer. Sådana beskrivningar av underklassens levnads
situation, såväl familjeliv som barnens vård och fostran, hade sin utgångspunkt i 
de högre klassernas värderingar av vad som var god fostran.15 

Det är i dessa sociala sammanhang som personer engagerade i socialpolitiska 
frågor också började arbeta för barnkrubbor.16 Uppslutningen omkring barn-
krubban var inte total. Somliga ansåg nämligen att de som förespråkade ett sam
hälleligt ansvar för fattiga barn också accepterade det dåliga leverne som ansågs 
vara fattigdomens orsak. Därför kan de män och kvinnor som ivrade för 
barnkrubbor ses som progressiva. Men barnkrubbor uppmärksammades också 

12 Statistiken är hämtad ur: SCB, Historisk statistik fir Sverige. Del /. Befolkning 1720-1967 (1969). 
13 Birgit Petersson, "D en farliga underklassen" Studier ifattigdom och brottslighet i 1800-talets Sverige 
(1983)-
14 Ibid., s 57. Petersson ski ldrar detta som det vanligaste synsättet. 
15 Bengt Sandin (1986), s 228. 
16 Jmfr Duchatel ôc Naville (1842), s 2-3. De angav fyra huvudklasser av problem som orsak till 
fattigdomen: 1) orsaker att hänföra till naturens verkningar t ex missväxt, 2) förhållanden i samhället 
i synnerhet arbetsbr ist och för låga löner, 3) att felaktiga åtgärder vidtagits av regerin garna t ex 
fördelningspolitiskt och 4) orsaker som hade med personlighet att göra. D e angav arbetslönernas 
otillräcklighet som den allmännaste orsaken till de fattigas nöd (s 3-9). 
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för sin möjlighet att fostra kommande arbetare och bidra till att sedlighet och 
ordning skulle råda i samhället. Och med den utgångspunkten kan de också 
betecknas som samhällsbevarande. 

Utsagorna om fostransproblemen far heller inte tas för beskrivningar av hur 
fostran i underklassen faktiskt gick till. Däremot ger de antydningar om samhälls
strukturen. Under 1800-talet var det borgerligheten som hade monopol på 
fostransdiskursen.17 Uttalandena om underklassen var således ett uttryck för ett 
visst styrkeförhållande mellan fattigvårdens representanter och de lägre samhälls
klasserna. Borgerlighetens kulturella hegemoni var dock inte oomstridd. August 
Strindberg gick t ex till angrepp mot borgarklassen, och arbetarklassen började 
också att formera sig. I slutet av århundradet fanns en stark och organiserad 
verksamhet med syfte att tillvarata arbetarnas intressen.18 

Barnkrubborna syftade således till att lösa klassrelaterade samhällsproblem, men 
till att börja med var den lösningen av privat karaktär. Initiativtagare till den 
första barnkrubban på Kungsholmen var professorn vid Karolinska institutet och 
senare generaldirektören för rikets sjukvårdsanstalter Magnus Huss. Hans före
bild var hämtad från Frankrike där fattiga mödrar kunde lämna sina barn på 
anstalter, så kallade crèches, för tillsyn under den tid de arbetade.19 Magnus Huss 
väckte intresse hos de borgerliga damerna i Kungsholms församling för att starta 
en liknande verksamhet. En av dem var professorskan Sofie von Döbeln. I Kron
prinsessan Lovisas Vårdanstalts lokaler invid Kungsholms torg startade så den 
första barnkrubban.20 Till att börja med drevs verksamheten som en förening 
med stöd av stadens myndigheter, församlingens kyrkoråd och fattigvårdsstyrelsen. 

17 De som har ensamrätt på ämnet har också makt över ordet. Pierre Bourdieu, Kultur och kritik 
(1992), s 113-114; 
18 För en utförlig beskrivning av arbetarrörelsens uppkomst se Knut Bäckström, Ar betarrörelsen i 
Sverige. Bok 1: Den svenska arbetarrörelsens uppkomst ochförening med socialismen (i977).Kommunistiska 
manifestet utkom på svenska redan år 18 48 samma år som den tyska orginalutgåvan gavs ut. E n 
första systematisk utläggning av marxismen och den materialistiska historieuppfattningen blev då 
tillgänglig för svenska arbetare och dess förespråkare. August Strindbergs roman Röda rummet utkom 
1879. Samma år hölls det första arbetarmötet i Sverige med 250 ombud från olika fören ingar och 
Sällskapet för Arbetarföreningars befrämjande bildades. Annandag jul 1881 höll August Palm sitt första 
socialistiska föredrag i Stockholm. Det socialdemokratiska partiet bildades 1889. 
19 Se Alisa Klaus, Every child a lion. The origins of Maternal and Infant Health Policy in the United 
States and France, I8ÇO-IÇ2O, (1993), s 198-199 och 203.Den franska barnkrubban härstammade ur en 
katolsk tradition. Firmin Marbeau föreslog år 1844 till en "établissement philantropique de charité" 
i en fattig förort t ill Paris, att de skulle inrätta en Chréche som alternativ till den smutsiga och 
ignoranta vård som "bonne d enfants" gav. På så sätt introducerades barnkrubbor och år 1868 fanns 
det 85, år 1888 150 och 1898 c:a 350 barnkrubbor i landet. 
20 SSA: Förteckning 1206. År 1893 slöts ett avtal med Diakonissanstaltens styrelse om att en syster 
skulle vara krubbans föreståndare. 
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För varje församling fanns det en fattigvårdsstyrelse som under fattigvårds
nämndens överinseende skulle sköta den direkta tillsynen och vården av de fattiga. 
Fattigvårdsnämnden var en överstyrelse utsedd av Stockholms stadsfullmäktige 
vilken hade ansvar för den allmänna fattigvården i hela staden.21 Det förslag som 
där väcktes 1868 om att utveckla lämpliga understödsformer "för av fattigunderstöd 
behövande barn mellan 3 och 6 år"22 kan ses som ett tidens tecken.23 Man till
satte en utredning med uppgift att finna lämpliga understödsformer till fattiga 
barnfamiljer. I den utredningen, som bestod av tre män, framträder ett manligt 
maktperspektiv på fattigvården, på mannen och familjeförsörjaren, på modern 
och yrkeskvinnan, på barnkrubbans eventuella berättigande och på barnkrubbe-
personalens kvalifikationer. Utredningen var således ett tecken på att lokala 
myndigheter nu på allvar en gagerade sig i småbarnens fostran och kampen om 
förskolefältet.24 Utredarnas ambitioner att ingående belysa såväl argument för 
som emot barnkrubban gör rapporten synnerligen lämpad som underlag för att 
belysa vilka frågor som uppstår när barnens vård, tillsyn och fostran blir en 
samhällsangelägenhet. I nästa avsnitt ska jag närmare redovisa den men också 
relatera tankegångarna till de förhållanden som gällde vid Kungsholmens- och 
Maria församlings barnkrubba. 

ETT MANLIGT MAKTPERSPEKTIV 

De tre utredarna var Gustaf von Düben,25 Alfred Henrik Fock 26 och Samuel von 
Koch? Det var välutbildade, inflytelserika borgerliga män med ansenliga mängder 

21 SFS 1864 nr 14, s 1-11. 
22 SSA: Sekreterarexpedition förteckning 52 Serie FIA:I. Till Stockholms stads Fattigvårdsnämnd. 
23 Under 1868 o ch 1869 års riksdagsdeb att diskuterades de sociala frågorna med förnyad kraft. 
Missväxtåren hade fatt till följd att emigrationen, tiggeriet och stölderna ökat. I motioner till andra 
kammaren föreslogs att man skulle göra förändringar i fattigvårdslagstiftningen så att 
fattigvårdstagarnas skyldigheter ökade. Petersson (1983), s 64-65. 
24 SSA: Sekreterarexpeditionen förteckning 52 Serie FIA:I. Till Stockholms stads Fattigvårdsnämnd. 
25 Svenska män och kvinnor Biograf isk uppslagsbok 2 (1944) s 288-289.Gustaf von Düben (1822-1892) 
var läkare, anatom och etnolog. Han var också lärare i hälso lära vid seminariet för lärarinnor. Von 
Düben hade på uppdrag av vetenskapsakademien gjort envetenskaplig resa till England, Goda Hopps 
Udden, Afrikas ostkust, Arabien, Ostindien och Kina. 
26 Svenska män och kvinnor. Biografisk uppslagsbok 2 (1944) s 542-543. Alfred Henrik Fock (1818-1901) 
var vetenskapsman, riksdagsm an och lärare i fysik vid tekniska institutet i Stockholm. Han var 
också ledamot av andra kammaren och ledamot av vetenskapsakademien. 
27 Svenska män och kvinnor. Biografisk uppslagsbok 4 (1948) s 306. Samuel von Koch (1801-1881) var 
justitiekansler, riksdagsman och ansågs som en förespråkare för kvinnans ställning i samhället. Det 
var Samuel von Koch som reserverade sig mot de åsikter som framfördes i utredningen oc h som 
bilade en skriftlig reservation i frågan. 
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kulturellt och socialt kapital som här gav sin syn på barnkrubban, dess ändamål 
och funktion och därmed också - fast ibland endast ind irekt, sin syn på barn-
krubbepersonalens utbildning, kompetens och anseende.28 

Von Düben och Fock var förespråkare för barnkrubbor i samhällets regi medan 
Von Koch menade att barmhärtighetsinrättningar som t ex barnkrubbor var till 
omedelbar skada för samhället. I det följande redov isas först argumenten för 
barnkrubbor och därefter von Kochs reservation i ärendet. Ett citat ur utrednings
materialet får inleda redovisningen. 

Om krubban med någon omsorg handhafves, och äfven om hon på 
långt när icke fyller det höga mål hon föresatt sig, så synes det dock 
som skulle hennes anlitande i flertalet fall för både barn och 
föräldrar vara vida bättre än nyssnämnda slags understöd, redan då 
man blott tager i betraktande de förhållanden under vilka de utdelas.29 

Fattiga föräldrar kunde vid behov få ekonomiskt stöd av fattigvårdsnä mnden. 
Enligt von Düben och Fock fungerade denna understödsform bra i hem där 
föräldrarna var ansvarskännande och använde pengarna på ett sätt som gagnade 
barnen. Men i hushåll där modern t ex var oordentlig och drack kunde pengarna 
däremot användas fel. Och om mamman var ensam med två eller flera barn innebar 
det låga ekonomiska understödet att det inte täckte utgifterna för en sådan familj: 

... ty på detta understöd kan hon icke underhålla sig och dem, hon 
måste då hemarbetena numera äro ganska få och litet lönande söka -
arbete utom - hus och är då tvungen att lemna barnen till mer eller 
mindre osäker vård mot en ersättning, som medtager större delen af 
understödet.30 

Det fanns således ett missnöje med fattigvårdsnämndens nuvarande arbetssätt i 
främst tre avseenden. För det första tvivlade man på att fattiga föräldrar verkligen 
brukade de ekonomiska bidragen som "uppfostringshjälp". För det andra var 
spädbarnsdödligheten stor och hälsovårdslagarna tillämpades inte i någon större 
utsträckning av den fattiga befolkningen. Om de ekonomiska resurserna istället 
satsades på barnkrub bor skulle barnens fysiska vård kunna förbättra s. Ja, en 
satsning på fullvärdigare kost, omsorgsfullare skötsel och barnkrubbepersonalens 

28 I rapporten hänvisas också till årsberättelse för Kungsholms Barnkrubba för år 1854. Vid gransk
ning av denna visar det sig att, von Düben varit sekreterare i dess styrelse från starten och fram till 
år 1887 och att fru Fock var en av de damer som år 1854 hade uppsikt över krubban. 
29 SSA: Sekreterarexpedition förteckning 52 Serie FIA:I: Till Stockholms stads Fattigvårdsnämnd, s 2. 
30 Ibid., s 3. 
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kunskap skulle till och med göra barnkrubban bättre än hemmet i det avseendet. 
Enligt en fattigläkares rapport från Kungsholmens barnkrubba år 1865 kunde 
man rent av uträtta små underverk. 

Den af animaliska och vegetabiliska ämnen proportionerligt 
blandade föda, som för det måttliga priset af 8 öre per dag bestås 
hvarje barn, har haft det goda med sig, att under loppet af de två 
sista åren diarrhéerna, som förut stått främst på listan bland 
barnsjukdomarna, nu aftagit så mycket, att få barn öfver andra 
lefnadsåret besväras däraf. Att Barnkrubban varit den medverkande 
orsaken härtill, sluter jag däraf, att den nu tillvunnit sig ett allmänt 
förtroende, och mången lärdom afseende på små barns skötsel så 
småningom vunnit insteg hos mödrarna; att den bättre födan, de där 
åtnjutit givit barnen ett friskare utseende och mera lillighet än på 
den tid då de små stängdes inne hela dagen, då modern för sin 
existens nödgades arbeta utomhus.31 

För det tredje var arbetarbarnens moraliska fostran också högst tvivelaktig. 

Det tanklöst gifta eller det osedligt sammanlefvande paret och den 
genom brott mot sedligheten blifna modren äro just de som mest 
spekulera på allmän och enskild välgörenhet och som uppfostra 
pockande lättingar och tiggare, hvilka med något större energi blifva 
tjufar m m.32 

Barnkrubban skulle kunna vara lösningen även på detta fostransproblem. Barnen 
skulle vänjas vid ordning och sedlighet. Fattigvårdens verksamhet skulle fa större 
effekt och nå fler nödhjälpstagare genom att barnens goda utveckling också gav 
effekter på föräldrarna.33 Den moder som fick ett arbete kunde helhjärtat ägna 
sig åt detta. Fattigvården skulle slippa försörja föräldrarna och istället fortsätta 
att understödja barnkrubborna i form av t ex matportioner. 

31 SSA: Förteckning nr 1206 volym FL Läkarens rapport gäller Kungsholms Västra barnkrubba. 
32 SSA: Sekreterarexpedition förteckning 52 Serie FIA:I: Till Stockholms stads Fattigvårdsnämnd, s 3-4. 
33 Alisa Klaus (1993), s 200. Förespråkarna för de franska barnkrubborna var också övertygade om 
dess moraliska påverkan. Vid många av de krubbor som drevs av kyrkor hade verksamheten utformats 
för att introducera barnen i den katolska kyrkans lära. 
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Som vi kunnat se angavs många skäl till att den stora gruppen arbetare med 
en påstådd oförmåga att ta hand om reproduktionen av kommande generation 
arbetare behövde samhällets stöd och hjälp. Barnkrubban, som påpassligt nog 
fatt sitt namn "hämtadt från Frälsarens bädd i Bethlehem"34, uppfattades av fattig
vårdens företrädare von Düben och Fock som en positiv möjlighet, en räddning 
i detta avseende. Dessa män lyfte i huvudsak fram barnkrubbans stora fördelar. 
De redogjorde emellertid också för de argument som andra brukade använda 
mot barnkrubban.35 

Ett argument mot barnkrubban var antagandet att en längre tids vistelse där 
skulle påverka familjebanden i negativ riktning. Von Düben och Fock menade 
dock att denna oro var obefogad och ett tecken på okunskap om förhållandena i 
barnkrubborna. Deras åsikt var att i ganska många av de familjer som fick under
stöd fanns över huvud taget inga familjeband. I dessa hem betraktades barnet 
som en skam eller börda som försvårade kampen för de vuxnas existens. I de hem 
där familjeband fanns var de inte så klena att barnkrubban kunde förstöra dem. 
Det faktiska förhållandet i barnkrubban var att barnet fick god vård 10 -12 timmar 
om dagen och att mamman samtidigt fick möjlighet att arbeta. "Hvarför skulle 
detta vara värre än om det under samma tid lemnas till en väninna i huset eller 
granngården?"36 En jämförelse med förhållandena inom andra samhällsklasser 
gav ytterligare perspektiv på den överdrivna oron. 

Hvilken obetydlighet är icke detta mot den hos Pariserbefolkningen 
af medelklassen allmänna seden, att för 5 år bortlemna sina nyfödda 
barn till uppfostran ljerran i landsorterna, utan annat tillfälle till 
uppsigt än vid ett par korta besök under hela tiden?37 

Hur vågade man inom högre klasser utan oro skicka barnen till skolor, inackor
deringshem, pensioner (döttrar) och universitet när det med tanke på barnens 
ålder borde finnas en mer berättigad rädsla inte endast för att lossa familjeband 
utan också för mycket annat, undrade von Düben och Fock. De såg barnkrubban 
som en tillsyn jämförbar med att lämna barn till amma eller barnpiga. Krubban 

34 SSA: Förteckning 1206, volym HL Citatet återfinns i årsberättelse från Kungsholms barnkrubba 
år 1854, s 8. 
35 Jmfr Alisa Klaus (1993), s 201. Firmin Marbeau menade att den enda kritiken mot den första 
krubban i Paris va r att jämförelser mellan de utmärkta förhållandena i krubban och barnens hem 
kunde bli ödesdiger för hemmens del. 
36 SSA: Sekreterarexpeditionen förteckning 52 serie FIA:I Till Stockholms stads Fattigvårdsnämnd, s 6. 
37 Ibid. 
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minskade inte moderskänslan om goda relationer mellan mor och barn hade 
etablerats i hemmet. Detta kunde man förvissa sig om genom att studera barnen 
i barnkrubban som visade längtan efter modern och ömhet vid mötet med henne. 
Om personalen i krubban var bra skulle den goda modern fa hjälp att underhålla 
barnets tillgivenhet till henne. Av sköterskan (som hade hand om många barn) 
skulle barnet endast få en liten del av den kärlek det behövde i odelat mått av 
modern. 

En dålig moder får i krubban måhända väckelse till något bättre 
genom exempel, hvad hon kanske till en början lär sig göra der för 
skams skull, kan hon sedan möjligen göra af vana, och slutligen i 
lyckligaste fall av klarnad moderskärlek.38 

Av citatet ovan att döma var den modersbild som utredarna här såg framfor sig 
den dåliga, den förfallna som inte av eget intresse vårdade och värnade om sitt 
barn. Men som ändock genom det goda exemplets makt kunde lära sig att 
behandla barnen med respekt och kanske till och med göra det med kärlek. 

En annan oklarhet gällde om barnkrubban föranledde och spred epidemier. 
Den frågan var viktig eftersom den bristfälliga vården och spädbarnsdödligheten 
var ett stort och reellt bekymmer i samhället. Spädbarnsdödligheten år 1851/1860 
per ett tusen levande födda barn var 137 av barn födda i äktenskap och 232 av 
utomäktenskapligt födda barn. I en rapport från det kollektiva forskningsprojektet 
Sverige under socialdemokratin 1932-76 redovisas en internationell jämförelse av 
spädbarnsdödligheten. Denna jämförelse ger vid handen att Sverige trots att 
levnadsförhållandena för de lägre klasserna på 1800-talet var svåra, så var de bättre 
än i de flesta avancerade länder. Siffror om spädbarnsdödlighet visar enligt dessa 
forskare också på förhållanden vad gäller närings-, bostads- och hälsotillstånd.39  

Von Düben och Fock kunde konstatera att, vad gällde smittorisken och epidemier 
var det ingen skillnad mellan barnkrubbor, skolor, barnhus eller andra lokaler där 
många människor var tillsammans. Erfarenheter från Kungsholms barnkrubba 
visade att under de 14 år den varit igång hade ingen epidemi förekommit där. 
Innevarande år hade många barn vid krubban mässling. Men den barnsjukdomen 
kunde inte barnkrubban lastas för eftersom den härjade i hela huvudstaden. Hur 
fattigvårdens representanter bedömde barnkrubbans samhällsnytta var också 
centralt för de yrkesgrupper som såg småbarnsinstitutioner som ett verksamhets

38 SSA: Sekreterarexpeditionen förteckning 52 serie FIA:I Till Stockholms stads Fattigvårdsnämnd,s 7. 
39 Göran Therborn m fl (1978), s 7-8. Siffrorna i rapporten gäller åren 1840,1880,1920 och 1970-74. 
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fält. En institution som beskrevs som samhällsfarlig och som antogs sprida epide
mier kunde inte ge legitimitet åt yrkesgruppens verksamhet. 

Men avhandlingens problemställningar handlar också om vilken personal man 
tänkte sig för denna fostransuppgift och en kärnfråga i kritiken av barnkrubborna 
gällde personalens egenskaper och kvalifikationer. 11800-talets Sverige var sam
bandet mellan lämplighet, kompetens och lön ingalunda självklart, särskilt inte 
för kvinnliga yrkesgrupper. Det fanns de som ifrågasatte om en vårdarinna som 
tog betalt överhuvudtaget var lämplig att fostra barn. Dessa åsikter fick stöd av 
erfarenheter från andra länder vilka visade att barmhärtighetssystrar utan betal
ning skötte sådana arbeten. Von Düben och Fock menade dock att det fanns 
möjligheter att garantera och kontrollera personalens duglighet. 

När det gällde personalens lämplighet tänkte man sig att anställa en person. 
Om det sedan visade sig att hon inte var bra, skulle hon avskedas och ersättas av 
en ny.40 Så kunde man hålla på tills "en verkligt god" påträffades. Man hade inga 
föresatser att hitta "fullkomliga sköterskor". Vilka mål som sattes för verksam
heten och vilka metoder sköterskan skulle använda i arbetet med barnen fram
skymtar i årsberättelsen från Kungsholms barnkrubba. 

I krubban måste råda ordning i allt, dock utan stryk och stränghet. 
Det nykomna rädda, det sjelfsvåldiga och bortskämda barnet tämjes 
genom exemplet af den gamla stammen samt genom vänliga rättelser; 
det vänj es att dagligen behandlas ömt, att fa sina behofver ordentligt 
tillfredsställda, att fa tillbringa sin tid under en opartisk öfvervakad 
lek med jemnåriga, om det är så gammalt; det blir gladt utan stoj, 
det blir stilla utan qväsning.41 

En liten del av de kvinnor som utgjorde den tänkta personalen kunde uppen
barligen också ha brister men dessa få kunde bytas ut. 

Dessutom är det alltid större probabilitet att finna 5-6 goda 
sköterskor för 100 barn än att pluraliteten af dessas mödrar äro ens 
hjelpliga sköterskor, och redan af detta skäl måste krubborna ega 
företräde för de flesta hemmen.42 

40 SSA: Förteckning 1202 AI styrelseprotokoll den 24/9 i884.Exempel på tillvägagångssättet finns 
vid Maria Församlings barnkrubba där förestån darinnan avskedades och ersattes av en ny. Den 
uppsagda föreståndarinnan fick mat i en månad. 
41 SSA: Förteckning 1206 volym Hl Kungsholms Barnkrubba årsberättelse för 1854, s 11. 
42 SSA: Sekreterarexpeditionen förteckning 52 serie FIA:I Till Stockholms stads Fattigvårdsnämnd, s 6. 
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Ett effektivt sätt att garantera den anställda kvinnans duglighet var, enligt ut
redarna, att kontrollera henne. Först och främst skulle hon bevakas av de borgerliga 
kvinnorna i styrelsen och församlingen. Utredarna menade att eftersom ledarinnan 
arbetade offentligt, kunde hon också bevakas av de som besökte krubban och det 
var således lätt att organisera en bedömning av hennes godhet. Att den sanna, 
den riktiga kvinnan och underförstått den borgerliga genom sitt kön hade till
räcklig kompetens för att kontrollera, ta hand om och fostra barn tycktes stå 
utom allt tvivel och därtill behövdes ingen särskild utbildning. 

Vid den första barnkrubban i Kungsholmen hade också funnits en misstro 
mot betalda sköterskors kompetens och därför förespråkades en sträng kontroll. 
"En betald sköterska, hon må vara aldrig så god, kan ej obevakad anförtros denna 
vård; hon måste varje stund kunna vänta, om icke frukta, ett granskande öga."43 

Bakom den starka misstron mot betalda sköterskor fanns ett antagande om att 
dessa kvinnor främst var ute efter pengar. Men man kan också se misstron mot 
löner som ett försök från borgerlighetens kvinnor att sätta ett socialt stängsel 
omkring modersrollen. Betalda sköterskor kunde i framtiden bli professionella 
mödrar och undergräva den sanna moderns ensamrätt på moderskap. Med den 
tolkningen kan man också förstå dessa gifta borgerliga kvinnors agerande som 
ett sätt att försvara sin arena: den gifta moderns och den kärleksfulla modern/ 
välgörarens. Sammankopplingen mellan dessa båda uppgifter gav den borgerliga 
kvinnan status, meningsfulla arbetsuppgifter och ett socialt nätverk. I protokoll 
från Kungsholms barnkrubba kan vi också följa hur kontrollen faktiskt utövades. 

Fem kvinnor hade hittills hjälpt föreståndarinnan Sofia von Döbeln med till
synen av barnkrubbeverksamheten. "Wi hafva nu under en månads lopp, turats 
om att se till inrättningen, råda sköterskan och gifva vigt åt hennes underrättelser 
till mödrarna, se till att hon skött barnen ordentligt, samt att dessa varit lämpliga 
för intagning."44 Sofia von Döbeln vädjade nu om hjälp från församlingens kvin
nor med denna tillsyn eftersom barnen blivit fler och detta var en krävande syssla. 

Denna tillsyn skulle kunna ske på det sätt, att hvarje fru ville vara god 
åtaga sig att en viss dag 2-3 gånger, allt efter tid och lägenhet, besöka 
krubban, se till att allt der hålles i ordning, höra och bedöma 
sköterskans anmärkningar öfver barnen och deras hemvård, tillhålla 
mödrarna deras pligter i detta hänseende, anteckna i journalerna etc. 
etc.45 

43 SSA: Förteckning 1206 volym Hl. Kungsholms Barnkrubba årsberättelse för 1854, s 10. 
44 SSA: Förteckning 1206 volym Fl, styrelseprotokoll. 
45 Ibid. 
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Ju fler som tog på sig detta uppdrag, desto mindre besvär skulle det bli för varje 
enskild individ. "Om antalet blir 31 så kommer turen blott en gång i månaden."46 

Trettio fruar med rätt ursprung, med insikt om detta uppdrags regler och innebörd 
var beredda att åtaga sig uppdraget.47 Att så många fruar (inte ogifta kvinnor) 
ägnade sig åt kontroll av den betalda sköterskan (arbetarkvinnan) visar också att 
de hade ett värde/kapital att bevaka. Om arbetsinsatsen främst hade syftat till att 
hjälpa barnen, kunde de borgerliga kvinnorna också ha valt att arbeta i barn-
krubborna. 

Von Düben och Fock lade också stor vikt vid den bedömning mödrarna till 
de intagna barnen kunde göra av sköterskans kompetens. De kunde se på barnets 
fysiska och psykiska utseende hur det mådde och dessa bedömningar kunde utgöra 
ett vittne för eller emot den anställda. 

Von Düben och Fock knöt personalens kompetens till kön och klass snarare 
än till utbildningsmässiga meriter. Borgerliga kvinnor hade i kraft av sitt kön en 
medfödd förmåga att fostra barn och i kraft av sin klass hade de utvecklat denna 
sin förmåga i rätt riktning. Kvinnor från arbetarklassen kunde arbeta i barnkrubban 
som "biträde" eller oavlönad "tjänsteflicka" men då under uppsikt av en förestånda
rinna som i sin tur kontrollerades av en borgerlig kvinna senare kallad "direktris". 
Direktrisen utsågs av och ur barnkrubbans borgerliga styrelse.48 En paradox ligger 
dock i de båda herrarnas åsikt att kvinnan/arbetarmamman som lämnade sina 
barn i barnkrubban också hade kvalifikationer för att bedöma sköterskans kompe
tens samtidigt som hemmen ansågs ha sådana brister att fostran i barnkrubba 
alltid var att föredra.49 En viss förklaring till den paradoxen får man om man 
granskar de båda männens uppfattning om hur urvalet av barn till krubban gick 
till. "Till dem inlemna just de ömmaste mödrarna sina barn och betala till och med 
derför, de likgiltiga låta dem fara illa hemma, hvilket är både billigare och 
beqvämare."50 Undersökningar visar också att många barn inte bodde hos sina 

46 SSA: Förteckning 1206 volym Fl, styrelseprotokoll. 
47 Jmfr Pierre Bourdieu, Texter om de intellektuella (1992), s 42. För att ett fält ska fungera behövs 
människor som ställer upp på spelreglerna. För detta krävs också en habitus som innebär att personen 
har kunskap om och erkänner spelets regler. 
48 I protokoll från Maria Församlings barnkr ubba 188 0-1915 kan man se att den verkställande 
direktrisen ombads"....egna barnkrubban tillsyn,, hvilket och af henne utlofuadesM (protokoll 20/121887 
§ 6). Under den studerade tidsperioden var direktr iserna till att börja me d kvinnor. Flera av 
direktriserna avsade sig uppdraget efter en period och från och med 1890 fördelas denna uppgiften 
mellan styrelsemedlemmarna. Man ansvarade för några m ånader vardera och tillsynen kom på så 
sätt att fördelas mellan män och kvinnor i den här styrelsen. 
49 Till detta ska också föra s att von Düben och Fock tillmätte sköterskans kompetens så pass sto r 
betydelse att de trodde att den starkt påverkade antalet barn i krubban. 
50 SSA: Sekreterarexpeditionen förteckning 52 Serie FIA:I, s 7. 
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mödrar. År 1889 levde t ex endast 36 p rocent av de utomäktenskapliga barnen 
tillsammans med sin mor och 1895 vårdades endast 17 procent av dessa barn av 
sin mor.51 Barn utan tillsyn var ett omdebatterat samhällsproblem.52 Den dagliga 
avgiften som fattigvården tog för barnens tillsyn i barnkrubborna, förväntades 
också ha en gynnsam effekt på mödrarna i fostrande avseende.53 

Utredarna föreställde sig alltså att en mor som lämnade sitt barn till en barn-
krubba var en god moder som intresserade sig för barnen och deras vård. Hon 
var dessutom själv mottaglig för fostran. De mest bristfälliga hemmen med lik
giltiga mödrar var således inte de som i första hand och av eget intresse sökte sig 
till barnkrubban. 

Utifrån denna grundliga analys av olika argument för och emot barnkrubban 
ansåg sig herrarna beredda att ur principiell synpunkt ordentligt stötta denna 
verksamhet för barn i åldrarna 1-6 år. Deras starka stöd visade sig också i att de 
föreslog att krubban skulle vara öppen hela året. Bakom detta döljer sig ett ställ
ningstagande till verksamhetens inriktning. De befintliga krubborna hade som 
syfte att göra det möjligt för kvinnan att bidra till familjens försörjning och de 
var således öppna under perioder när arbete fanns. Men Von Düben och Fock 
hävdade att fattigvården också skulle stödja familjerna under de perioder då 
arbetsförtjänsten var minst. Därför borde krubban vara öppen hela året "[...]och 
verkan på barnen måste naturligtvis blifva fördelaktigare ju längre tiden för deras 
vistande i krubborna utsträckes."54 De bedömde en kontinuerlig barnkrubbe-
verksamhet som en bättre samhällelig investering än periodiska ekonomiska 
bidrag till familjerna. 

Redan på artonhundratalet var de ekonomiska aspekterna på barntillsyn av 
central betydelse. Förespråkare för barnkrubbor måste alltså visa på godtagbara 
lösningar i dessa frågor. Således gjorde också herrarna von Düben och Fock en 
ingående beräkning av faktiska kostnader för verksamheten. Vilka ekonomiska 
överväganden gjordes och vilka argument användes för att övertyga beslutsfattarna 
i slutet av 1860-talet om barnkrubbans samhällsnytta? De ekonomiska kalkylerna 
gällde vad de förändrade öppettiderna, personalens förlängda anställningstid och 
barnens utsträckta vistelsetid skulle få för betydelse för fattigvårdens utgifter. En 
kortare öppethållandetid ansågs inte medföra besparingar på lokalhyra, då den 

51 Hans Swärd, Mångens tädes svårt vanartad (1993), s 46. Undersökningen av andelen barn som 
vårdades av sin mor är gjord i svenska stä der. 
52 Se Birgit Petersson, "Denfarliga underklassen Studier i fattigdom och brottslighet i 1800-talets Sverige 
(1983), s 16-60. Hon behandlar debatten om den sociala frågan på regerings- och riksdagsplan under 
1800-talet. 
53 SSA: Kungsholms bamkrubba årsberättelse för 1854. 
54 SSA: Sekreterarexpeditionen förteckning 52 Serie FIA:I, s 11. 
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måste betalas även under tider när lokalen inte användes. Inte heller personalens 
åretruntlön betraktades som en betydelsefull fördyring eftersom korttidsanställda 
måste betalas relativt sett mer under anställningstiden än åretruntanställda. De 
två herrarna konstaterade dock att barnens förlängda vistelsetid skulle medföra 
en kostnadsökning om man följde beräknat antal barn. Summan skulle bli lite 
olika beroende på vilka åldrar man riktade sig till. Eftersom krubban var en mycket 
god sak både materiellt och idéelit var det värt vad det kostade att "rädda många 
barns lif och helsa och väl uppfostra dem samt bereda mödrarna ledighet till 
arbete". Moderns arbete gav också kommunen skatteinkomster som måste med
räknas för att balans mellan utgifter och inkomster skulle erhållas. 

Von Düben och Fock var tidiga förespråkare för att samhället skulle ta ökat 
ansvar för barnen genom barnkrubbeverksamhet i offentlig regi. Von Koch 
däremot förespråkade konservativa lösningar på barntillsynsfrågan. De argument 
som herr von Koch framförde emot barnkrubban och von Dübens och Focks 
förslag, var främst moraliska och ekonomiska. 

...så mycket vågar jag tryggt påstå, att mången, som med nit och 
intresse sökt att sätta sig in i den fattiges villkor och lefnadsförhållanden, 
hyser stora tvifvel om nyttan af barnkrubbor, och är min enskilda 
tanke, att dessa slags barmhertighetsinrättningar, likasom många 
andra, hvilka vid ett ytligt betraktande synas mycket välgörande, i 
sjelfva verket äro samhället till oberäknelig skada, ty de bidraga i ej 
ringa mon till att demoralisera befolkningen ithy att man uppmuntrar 
obemedlade föräldrar till att för egen och sina barns försörjning lita 
på hjelp från andra och i synnerhet till att ställa stora fordringar på 
allmänna fattigvården.55 

Von Koch befarade att en stor del av mödrarna skulle uppmuntras att "kasta" 
omsorgen om vården av barnen på fattigvården om vistelsen i krubban var 
avgiftsfri. Barnkrubborna skulle överbefolkas och demoraliseringen bli oundviklig. 
Han var övertygad om att fattigvårdsstyrelserna också skulle avfolkas på grund 
av det ökade besvär som ledamöterna, dvs prästerna och de borgerliga männen, 
skulle få med att pröva och avgöra vilka mödrar som skulle få ha sina barn i 
krubban. Enligt von Kochs beräkningar skulle barnkrubbeverksamheten också bli 
orimligt dyr. Dessutom visste han att en ny lagstiftning var på gång och debatter i 
linje med det förslaget pågick i de båda kamrarna. 

5S SSA: Sekreterarexpeditionen förteckning 52 serie FIA:I placering 326:12, s 20. 
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...hvarför jag tror, att det skulle vara en stor blunder om Nämnden 
nu beslutade att, inom vår kommun, ordna nya försörjningsinrättningar 
för späda barn, hvilka, säga vad man vill, både enligt Naturens och all 
sund Mensklig ordning böra vårdas af deras mödrar.56 

Von Koch har i uppslagsverk beskrivits som en varm förespråkare för att höja 
kvinnans ställning.57 Det skall nog i det sammanhang som här avses tolkas som 
att han var en god försvarare av den samtide konservative borgerlige mannens 
kvinnoideal. Omsorg om barn var enligt sakens natur moderns uppdrag. Någon 
anledning för att samhället skulle bekosta småbarnsinstitutioner eller medverka 
till framväxten av speciella yrkesgrupper inriktade mot att fostra barn kunde von 
Koch inte se. 

Var då de två motsatta uppfattningarna egentligen uttryck för i grunden 
skiljaktiga värderingar, eller kan de ses som varianter på ett och samma tema? 
Båda grundades på en föreställning om underklassen som varande människor av 
en annan och lägre stående sort än den som de själva tillhörde. Värderingarna av 
"folket" visade på en djup klyfta mellan borgerlighet och underklass och den var 
gemensam för både förslagsställare och reservant.58 Ett annat sätt att se på under
klassen kunde ha varit att betrakta dem som likställda och med samma rättigheter 
som alla andra men oförmögna till ett önskvärt handlande på grund av olyckliga 
omständigheter, t ex låga löner. Sådana uppfattningar fanns t ex i det socialistiska 
lägret.59 Något sådant förespråkade dock inte fattigvårdsnämndens representanter. 

I von Dübens och Focks förslag fanns emellertid en social medkänsla, en tro 
på arbetarmammans vilja och förmåga att ta hand om sitt barn. Familjen antogs 
av förslagsställarna, åtminstone i vissa fall, vara i stånd att skapa familjeband och 
en närmast radikal hållning visade sig vid jämförelsen med hur borgerliga föräldrar 
lämnande bort sina barn på internat osv. Genom fostran skulle barnen erhålla 
den rätta moralen och så småningom bli goda arbetare. De lyfte fram barns behov 
och rättigheter till kontinuerlig vistelse i institutionen och inte endast kvinnornas 
behov av barntillsyn. 

Von Koch däremot gav en kategorisk bild av underklassen som en i alla 
avseenden sämre grupp. Han förespråkade strängare regler för fattigvårdens verk

56 SSA: Sekreterarexpeditionen förteckning 52 serie FIA:I placering 326:12, s 20. 
57 Hermann Hofberg, Svenskt biografiskt handlexikon (1906), s 602. 
58 Olika föreställningar om folket ger i hög grad ett uttryck för ett grundläggande förhållande till 
folket. Hur detta förhållande ter sig beror p å vilken position talare n har. De flesta utsagor av den 
här typen har dock gjorts av personer i dominerande positioner. Se Bourdieu (1992c), s 168. 
59 Birgit Peterson (1983), s 57. 
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samhet och bättre kontroll av behövande. 
De olika uppfattningarna om barnkrubbans välsignelse hade sin motsvarighet i 

tidens allmänna debatt om fattigvården. Von Koch stod för ett försök att vrida 
klockan tillbaka.60 Han ansåg att barnkrubban var en samhällsfara och menade 
att en användning av understödsmedlen enligt förslaget skulla förvärra arbetar
klassens moraliska förfall. Underklassen ansågs redan nu utnyttja alla möjlig
heter till att få ekonomiska bidrag och von Koch var uttryckligen oroad för att 
åtgärderna skulle leda till orimliga anspråk på samhället. Von Kochs argument 
hade stark anknytning till intentionerna i 1871-års fattigvårdsförordning vilken 
kom att innebära en försämring av de fattigas villkor. Man tog i stort sett bort 
rätten till fattigvård och överlät ansvaret för försörjningen till den enskilde 
individen.61 En utveckling i linje med von Düben och Focks förslag skulle i sin 
tur kunna leda till ökad belastning på fattigvården och kanske rent av till dess 
sönderfall.62 Von Düben och Fock står för en omorientering bort från filantropin 
till fattigvården som en samhällelig angelägenhet.63 De ansåg att arbetarkvinnan 
borde få möjlighet att forsöga sig själv, vilket i sin tur krävde att samhället tillhanda
höll institutioner för barnens tillsyn och fostran. Kommunerna och fattigvårds
styrelserna skulle ta sitt ansvar för de sociala frågorna. 

En sådan förändring skulle längre fram ge upphov till en statlig och kommunal 
byråkrati med uppgift att administrera fattigvården men också till uppkomsten 
av en mängd yrken med anknytning till välfärdsstaten. Barnkrubbans personal 
var därvidlag bara ett av många exempel. Att detta sedan påverkar frågan om hur 
omsorg om barn socialt konstruerats, hur maktrelationer utformats och vilken 
uppgift som tillskrevs personalen är uppenbart: 

60 Christina Gerger, Där nöden var som störst (1992), s 30-31 anser att det var de konservativa grupperna 
i riksdagen, de som ansåg att fattigdom var självf örvållad som låg bakom förslagen till 1871 år s 
fattigvårdslag. Socknarnas åligganden att undervisa och fostra barn förändrades därvid till en 
rekommendation. 
61 Svenbjörn Kilander, Den nya staten och den gamla (1991), s 71. 
62 Jmfr Birgit Petersson (1983), s 21 Hon beskriver debatten om den sociala frågan i 1828/30 års riksdag. 
63 De åsikter som herrarna von Düben och Fock redovisade angående barnkrubb or hade stark 
anknytning till intentionerna i 1848 års fattigvårdsförordning. Birgit Petersson (1983) har i sin 
avhandling redogjort för riksdagens diskussion om fattigvårdsförordningen under 1800-talet. 11848-
års fattigvårdsförordning fanns lagfäst rätt till fattigvård men under år 1868 var det en livlig debatt 
om fattigvården orsakad av flera års missväxt och nöd. Det fick till följd att det tillsattes tillfälliga 
utskott för att utreda frågan. Utskotten ville ha en ny fattigvårdsförordning. Felet med den gällande 
fattigvårdslagen ansågs vara att den godkände den fattiges rätt till understöd och det gjorde honom 
lat och slösaktig. En kvalitativt bättre hjälp antogs det bli om den gavs som frivillig verksamhet av 
kärlek och medlidande 
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• Argumenten om arbetarkvinnans brister bäddade för etablering av en yrkes
grupp som i dessa mammors ställe borde fostra barnen. Arbetarmammorna 
blev på det sättet också en hjälp om yrkesgruppen strävade efter professionella 
framsteg. Barnkrubbans personal fick en underställd grupp att relatera sin 
kompetens till. 

• Fattigvårdsanknytningen innebar låg klientstatus vilket i sin tur skulle ge yrkes
gruppen låg status. 

• Grundtanken att kvinnan helst skulle vara hemma med barnet och avsaknaden 
av utbildning för de som på yrkesmässig väg tog hand om barnen gav arbetet 
med småbarn en lekmannaprägel. 

• Att barnkrubban inordnades i en manlig sfär, gjorde att det blev en manlig 
definition av yrkeskompetens som kom att dominera.64 

• Verksamheten syftade till att överföra borgarklassens värderingar och livsstil 
till både barn, föräldrar och barnkrubbans personal, vars yrkeskompetens blev 
det samma som de egenskaper som den borgerliga kvinnan i kraft av sin klass 
och sitt kön symboliserade. 

Hur den stora gruppen arbetare vid denna tid tänkte och agerade i frågor som 
rörde fackliga krav, kvinnors rätt till arbete och barnens fostran och bildning var 
självfallet av största betydelse för hur barnkrubbans och personalens framtid skulle 
formas. Christina Carlsson menar att socialdemokratin präglades av en 
motsägelsefullhet. Den kom t ex att omfatta hemmafruidealet trots att den största 
gruppen arbetarkvinnor (även gifta) yrkesarbetade vid sekelskiftet.65 Det fanns 
således ett glapp mellan ideologi och verklighet. Redan 1885 fanns krav på barn
uppfostringsanstalter för arbetarnas barn men barnomsorgsfrågor utgjorde ingen 
kontinuerligt återkommande punkt på det socialdemokratiska partiets program.66 

Enligt Carlsson saknades en konkret diskussion om hur problemen i arbetar
familjerna skulle lösas och socialdemokratin var därtill en manlig rörelse.67 Det 
svenska samhället var under 1800-talet också mansdominerat och den gifta kvinnan 
var ännu vid sekelskiftet inte myndig.68 Andra studier av socialdemokratin åren 

64 Det finns en hel rad borgerliga kvinnoröster i debatten om barnkrubban men de var beroende av 
männen i beslutande styrelser och församlingar för att fa genomslag. 
65 Christina Carlsson, Kvinnosyn och kvinnopolitik. En studie av svensk sociald emokrati 188o-iç 10 
(1986), s 45 f. 
66 Ibid., s 98 och 107. 
67 Ibid., s 181 respektive 187. 
68 Göran Therborn, "Hur det hela började. När och varför det moderna Sverige blev vad det blev", 
i Sverige vardag och struktur^ red Ulf Himmelstrand oc h Göran Svenss on (1993), s 35-38.I jämförelse 
med andra länder låg den svenska lagstiftningen i detta avseende efter enligt Göran Therborn. 
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1885-1902 visar a tt man betonade vikten av att arbetarna tänkte över och blev 
medvetna om sina livsvillkor och dess orsaker.69 Fördelningen av samhällets 
resurser, levnadsstandard och lönesättning var därvid centrala begrepp. Arbetarna 
började också att organisera sig och bilda kooperativa rörelser för att genom 
gemensamma aktioner förbättra sina villkor.70 Möjligheterna till facklig aktivitet 
som tillskapades med skråsystemets avskaffande 1864 var viktig för arbetar
rörelsens framgångar och unikt för Sverige.71 Därtill accepterade arbetsgivarna 
tidigt (runt sekelskiftet) fackföreningar och kollektivavtal. Kvinnornas andel 
inom industrin ökade i slutet av 1800-talet.72 Men kvinnolönerna var extremt 
låga och arbetsvillkoren under all kritik.73 Industriarbeterskorna började att 
organisera sig men barnkrubbans personal drogs aldrig in i detta. Barnkrubbe-
personalen hade en oklar klassposition. 

Samhällets engagemang och ansvar för barnen var fram till sekelskiftet mycket 
begränsat. Barn som av någon orsak lämnades ensamma hade ett mycket svårt 
utgångsläge i livet. Ambitionen i fosterhem och barnhus var att barnen om möjligt 
skulle överleva och så snart som det gavs tillfälle b idra till sin egen försörjning. 
1734 års barnlagstiftning, som faktiskt gällde fram till c:a 1920, reglerade det 
ekonomiska förhållandet mellan föräldrar och barn, det vill säga vem som skulle 
underhålla barnet och vilka arvsregler som gällde.74 Lagen stadgade t ex att i de 
fall mannen ansågs vållande till skilsmässan skulle hustrun ha rätt att ta hand om 
barnet. Om båda ansågs lika skyldiga skulle den förälder som ansågs vara mest 
lämplig vårda barnet. De barn som fötts utom äktenskap fick endast ärva egna 
barn och. Fadern och modern var dock skyldiga att ge barnet nödtorftig föda 
och uppfostran. Om fadern dog fick modern med hjälp av förmyndare och släk
tingar rätt att fostra barnet. Barnet skulle bl a fostras i gudsfruktan och om för
myndaren vid sådana tillfällen tillfogade barnet ringa skada skulle inget straff 
utdömas.75 

69 Ingrid Millbourn, Rätt till maklighet (1990), s 84-85. 
70 Ibid., kapitel 12 och 13. 
71 Therborn mfl (1978), s 9. 
72 Hans Swärd (1993), s 45. Han har studerat utvecklingen i Malmö och där är exemplen på kvinnliga 
industrier tobaksindustrin, textilindustrin och livsmedelsindustrin. 
73 Anna Söderberg gjorde år 1897 en intervjuundersökning av 3.200 arbeterskor i Stockholm. Hon 
fann att 7 0 procent hade 470 kronor eller mindre i årsinkomst vilket innebar att den dagliga 
penningransonen var lägre än dagsutgiften för en fånges kost. Se Knut Bäckström, Arbetarrörelsen i 
Sverige del 1 (1977), s 234. 
74 Göran Ewerlöf, Barbro Röst Andréasson Se Tor Sverne, Barnets bästa. Om föräldrars och samhällets 
ansvar (1982), s 13-15.; 
75 Ibid. 
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Strax efter sekelskiftet förändrades det offentliga samtalet om orsakerna till 
den sociala oron. De sociala problemen betraktades som allmänna istället för 
enskilda och därmed också som en statlig angelägenhet. Det var således först 
några årtionden in på 1900-talet som vi fick vår första barnlagstifining. Begreppet 
vårdnad infördes då för att understryka föräldrarnas ansvar för barnens uppväxttid. 
Denna lagstiftning innebar förändringar för de utomäktenskapliga barnen. Regler 
för att fastställa faderskap infördes, föräldrar fick underhållsskyldighet gentemot 
sina barn, utomäktenskapliga barn fick arvsrätt efter sin mor och hennes släktingar 
och möjligheter till lagliga adoptioner skapades. Under perioden 1920-1940 gjordes 
en hel del socialpolitiska insatser som kom att förändra den tidigare fattigvårdens 
inriktning. Barnavårdslagen från år 1924 innebar att barnavårdsnämnder övertog 
ansvaret för en stor del av de barn som fattigvården tidigare sörjt för.76 

S:T MARIA FÖRSAMLINGS BARNKRUBBA 

I Stockholms fattigvårdsstyrelses utredning om barnkrubbornas för- och nack
delar har vi kunnat följa de tankegångar som på idéplanet var centrala för myndig
heternas representanter. Vi skall nu studera hur verksamheten utformades i 
praktiken. Rösterna är dock fortfarande borgerlighetens. Barnkrubbestyrelsernas 
protokoll och övriga arkivmaterial utgör nämligen källan för framställningen. 
Verksamheten vid de barnkrubbor jag studerat har stora likheter och Maria barn
krubba är således ett gott exempel. I det här avsnittet är det beskrivningar av 
personalen och deras arbetsförhållanden som fokuserats. 

Maria barnkrubba startade år 1873 på initiativ av dåvarande kyrkoherden m m 
d:r J. Nordlund. "Krubbans ändamål är att, till lättnad för fattiga mödrar, som 
hafva arbete utom sina hem, emottaga och vårda deras barn under åtta års ålder."77 

Fattigvårdsstyrelsen lovade att till krubban skänka 10 portioner bröd och soppa 
per dag. Som garanti önskade de en månatlig rapport om hur många barn som 
fick mat vid krubban. Krubbans verksamhet var under de första åren ojämn och 
lades också ner under några år. Avgiften för barnen var 10 öre per dag men många 
föräldrar hade inte råd att betala den avgiften. Från år 1885 fick krubban emellertid 
kontinuerligt understöd från fattigvårdsstyrelsen och det gjorde också verksam
heten stabilare. Fattigvårdsstyrelsen gav också tillfälligt kontantstöd till krubban 

76 Bertil Ottoson, m fl., Den svenska sociallagstiftningen. Framväxt och nuläge- en materialistisk analys 
(1974), s 130-131. 
77 SSA: Förteckning 1202. Detta är inledningen av första paragrafen i Maria barnkrubbas stadgar år 
1886. 
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mot löfte om att avgiftsfritt och vid behov få lämna barn där.78 Dessutom fick 
krubban en del gåvor i form av testamenten.79 

Till föreståndarinna antogs 1884 änkefru Emma Rosina Bergqvist från Gefle 
sedan den tidigare föreståndarinnan blivit uppsagd och fått löfte om mat under 
en månad.80 Föreståndarinnans dotter Klara anställdes som biträde. Eftersom 
föreståndarinnan inte var skrivkunnig beslöts att fruarna i styrelsen skulle hjälpa 
till med skrivarbetet. Efter några år anställdes en oavlönad flicka som ytterligare 
hjälp. Dessa tre personer arbetade vid Maria barnkrubba i åtta år. Under sin 
anställningsperiod var föreståndarinnan sjukvid ett tillfälle och sökte tjänstledigt 
vid två tillfällen, tre respektive fem veckor. Styrelsen beslutade att hon vid 
sjukdomstillfället skulle få behålla sin lön om dottern utan extra ersättning skötte 
hennes arbete och om föreståndarinnan anställde ett biträde. Föreståndarinnans 
ansökan om tjänstledighet beviljades också och hennes dotter tog även vid dessa 
tillfällen ansvar för verksamheten, "...beslöts att ett bland de större barnen under 
den tid fru B var borta skulle fritt få vistats i Krubban mot skyldighet att efter 
förmåga biträda Klara Bergqvist i hennes ökade göromål."81 Personalens löner 
var låga och de fick vid jul och midsommar en extra gratifikation. Men det var 
styrelsens ekonomiska resurser och framför allt dess välvilja och godhet som 
avgjorde vilka beslut som togs i lönehänseende.82 Följande citat ger ett exempel 
på den sociala ordningen: 

Med afseende på julens firande bestämdes att barnen skulle få fritt 
bevista krubban på julafton. 10 kr skulle gifvas föreståndarinnan och 
10 kr tjänsteflickan. Doktorinnan Ekecrantz åtog sig godhetsfullt att 
medelst redan tillhandakomna gåfvor göra anordningar för julens 
firande.83 

Gemensamt för de anställda vid krubborna var att de (oftast) bodde i barnkrubban. 
Det fanns rum på vinden eller i nära anslutning till krubbans lokaler. Bonings

78 SSA: Maria barnkrubba protokoll den 30/111886. Fattigvård sstyrelsen lämnade 50 kronor till 
krubbans styrelse. 
79 SSA: Maria barnkrubba protokoll den 25/51985 redovisar t ex ett bidrag av A. Nobel och den 1/12 
1889 §5 testamenter ade en grosshandlare 2.000 kronor till krubb an. 
80 Ibid., protokoll den 16/12 1884. 
81 SSA: Maria barnkrubba protokoll den 9/5 1889 §2. 
82 Ibid., protokoll den 21/12 1903 §8 och den 14/12 1915 §7. 
83 Ibid., protokoll den 19/121885. 

67 



LÅT BARNEN KOMMA TILL OSS 

rummen var enkla och ibland rent av hälsovådliga.84 Det förekom också att man 
delade toaletter och tvättrum med barnen i barnkrubban.85 

Redan år 1885 anhöll barnkrubbans styrelse om att fa en diakonissa som före
ståndarinna. Denna begäran förnyades år 1889 me n först i slutet av 1891 fick 
styrelsen uppgift om att en diakonissa skulle kunna tillträda tjänsten från januari 
1892. Utifrån detta löfte sade styrelsen upp den anställda föreståndarinnan, fru 
Bergqvist, med omedelbar verkan! Någon kritik mot det arbete denna förestån
darinna utfört fanns inte. Tvärtom "förklarade sig styrelsen vilja till fru Bergqvist 
framföra sin tacksägelse för mångårigt arbete vid krubban - icke minst - för 
härvid visad vänlighet mot de små."86 Någon anställningstrygghet existerade inte 
för personalen, en situation som i sig inte var ovanlig eftersom arbetsgivaren 
hade rätt att fritt anta och avskeda sin personal.87 Att hjälpa den uppsagda före
ståndarinnan med ekonomiska svårigheter var inte heller en sak för styrelsen. De 
avslog nämligen hennes anhållan om att få en skuld på 50 kronor efterskänkt. 
Också när det gällde metoderna för att garantera personalens duglighet fanns 
det alltså skillnader mellan idéerna i fattigvårdsnämndens utredning och verklig
heten vid Maria barnkrubba. Där avskedades inte endast personal som styrelsen 
var missnöjd med utan också personal som var "god". Av protokollen att döma 
kom aldrig år 1892 den utlovade diakonissan utan styrelsen anställde istället fröken 
L. Käck som föreståndarinna och till hennes hjälp en "jungfru".88 Men denna 
gång var det problematiskt att behålla personalen och styrelsen beslöt vid flera 
tillfällen att höja lönen för jungfrun med motiveringen att det för föreståndarinnan 
hade varit "...svårt att erhålla pålitlig jungfru med den gamla aflöningen".89 Det 
kunde också vara problem att hitta en "ordentlig jungfru".90 Protokollen visar att 
fattigvårdsnämndens bedömning av sambandet mellan kvinnornas lämplighet, 

84 I Maria barnkrubba påtalade läkaren Carl Gebart år 1909 lokalbristerna. Han menade att före
ståndarens bostadsrum som låg i anslutning till barnens badrum måste slopas som bostadsrum. 
Problemet var att fukt från badrummet slog in i bostadsrummet och vid besiktning hade m an 
funnit att sängkläderna var fuktiga. SSA: Maria barnkrubba förteckning 1202 volym AI protokoll 
17/5 1909. 
85 Nyss nämnde läkare föreslog styrelsen att använda föreståndarinnans tjänsterum till barnen som 
väl behövde dessa o ch skaffa annan bostad till henne. Detta förslag ogillades av styrelsen och 
kommenterades genom anteckningar i kanten på protokollet. "Små rum! - Hemmen enkla - n 

86 Ibid., Protokoll den 1 oktober 1891 §4. 
87 Det var först genom införandet av lagen om anställningsskydd (LAS) 1974 som den fria 
uppsägningsrätten begränsades. Asa Larsson, "Ledighet från arbetet" i Välfärdsstat och lönearbetet, 
red Bengt Furåker (1989), s 100-101. 
88 SSA: Maria barnkrubba protokoll den 21 /12 1892. Hennes lön var 8 kro nor i månaden vilket var 
ungefär hälften av vad föreståndarinnan hade. 
89 Ibid., protokoll den 20/12 1897 §5-
90 Ibid., protokoll den 20/12 1899 §6. 
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kompetens och lön inte stämde med förhållandena vid Maria barnkrubba. Här 
måste lönen höjas för att man skulle fa en sköterska som var tillräckligt god. 

Men det var hög personalomsättning även bland direktriserna. Som direktris 
tjänstgjorde till att börja med doktorinnan Adele Ekecrantz. När hon år 1886 
önskade avgå trädde fru Maria Montelius i hennes ställe.91 Men samma år ersattes 
hon av fru Hilma Lagerholm som skötte uppdraget i två år. Svårigheterna att 
behålla direktriser ledde till att styrelsen år 1890 beslöt att denna syssla skulle 
fördelas mellan alla i styrelsen, både män och kvinnor. Uppdraget skulle gälla for 
två månader i taget.92 Med den uppläggningen fortsatte den frivilliga tillsynen 
över barnkrubban. 

En förändrad inställning till barnkrubbepersonalens utbildning kan dock 
märkas vid århundradets slut. Bristen på utbildad personal tolkades då som en 
viktig orsak till olika missförhållanden och man hade stor tilltro till att utbildning 
skulle ge positiva effekter på verksamheten. I barnkrubbestyrelserna diskuterades 
olika lösningar för att höja personalens kompetens. En åtgärd blev att barn-
krubbans läkare föreläste för personalen om barnavård.93 Han framlade också 
andra utbildningsförslag, till exempel att flickor från flickskolan skulle tjänstgöra 
i barnkrubban och att man skulle anordna utbildning för unga flickor i anslutning 
till krubban.94 Han tänkte sig också att ett intyg skulle utfärdas för de flickor som 
genomgått en praktisk teoretisk kurs, som deltagit i praktiskt teoretiskt arbete 
minst 2 månader och genomgått prövning vid kursens slut. Det var alltså utbild
ning med någon form av examen som han föreslog. "Dessutom kan det naturligt
vis stå fritt för bildade kvinnor att delta i arbetet."95 När det gällde föreståndarinnans 
kompetens var samme läkares åsikt att: "Bäst hade det nog varit, om det blott 
varit en i barnskötsel skolad föreståndarinna, som förestått det hela."96 Vid Ma
ria spädbarnskrubba lyckades man år 1909 anställa en föreståndarinna som var 
utbildad i barnavård. Hon blev dock sjuk efter en kort period och man anställde 
en "som styrkt sig äga insikter äfven i späda barns vård".97 

Vid sekelskiftet sjönk barnantalet vid krubban beroende på att fattigvårds

91 SSA: Maria barnkrubba protokoll den 21/121892., protokoll den 30/111886 §4 samt protokoll den 
1/6 1887. 
92 Ibid., protokoll den 27/11890. 
93 SSA: Maria barnkrubba förteckning 1202 Volym AI protokoll från den 17/51909. 
94 Utbildningar av den typ som läkaren föreslog hade 1901 startats av Sällskapet Bar navård. De 
ansåg att d et fanns ett behov av utbildning för alla kvinnor som kunde komma att ställas inför 
uppgiften att sköta små barn. De utbildade således unga flickor vid en anstalt där de också tog emot 
barn upp till två års ålder. Svenska Fattigvårdsförbundets Tidskrift häfte 3-4 (1912), s 218. 
95 SSA: Maria barnkrubba protokoll den 17/51909 § 5. 
96 SSA: Maria barnkrubba förteckning 1202 volym AI. 
97 Ibid., protokoll den 26/10 1910. 
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styrelsen inte nyttjat verksamheten som tidigare men också därför att det var 
arbetsbrist. Arbetsbristen ledde till att kvinnorna i större utsträckning stannade 
i hemmet. Intressant nog diskuterade styrelsen vad man skulle göra för att öka 
krubbans nyttjandegrad trots att man också ansåg att barnen egentligen mådde 
bäst av att vara hemma!98 Von Kochs oro år 1868 att mödrarna skulle överlämna 
hela ansvaret för barnen till fattigvården var således vid sekelskiftet obefogad, 
med hänsyn till hur mödrarna vid Maria barnkrubba agerade. Det hade av allt 
att döma varit mer relevant att varna för att barnkrubbestyrelserna i framtiden 
skulle kunna finna krubborna så betydelsefulla att de skulle försöka värva barn 
till verksamheten. 

Personalfrågorna i styrelsens protokoll under 1900-talets första decennier 
handlade i stor utsträckning om anställningsvillkor, dvs löner, gratifikationer, 
sjukfrånvaro och lokaler. Anställningsvillkoren var fortfarande mycket osäkra, 
och personalen hade t ex inget ekonomiskt skydd vid sjukdom eller ålderdom." 
En tjänarinna som år 1905 skadat sig i tjänsten fick ledigt en månad för att vårda 
sin skada, femtio kronor i ekonomisk ersättning och fri vistelse i barnkrubban.100 

Men samtidigt meddelade man också att något mer stöd inte skulle ges. Om 
tjänarinnan under månaden blev frisk skulle hon genast återgå till arbetet.101 

Protokollen visar också att personalen ibland slutade efter mycket korta anställ
ningar. Orsakerna angavs vanligen inte men sjukdom var ett motiv. Lönefrågor 
var ständigt återkommande i protokollen och trots att personal som begärde 
löneförhöjning varit anställd under lång tid kunde deras begäran avslås u tan 
motivering.102Avslagen verkar också ha accepterats från personalens sida. Fru 
Kihlman t ex som år 1915 fick avslag på sin ansökan om löneförhöjning fortsatte 
sin anställning ytterligare elva år och när hon slutade var hon 75 år.103 

98 SSA: Maria barnkrubba förteckning 1202 volym AI, protokoll den 21/12 1901. Frågan om vilka 
åtgärder man skulle vidta bordlades dock. 
99 Den föreståndarinna som 1893 på grund av ålder slutade vid Kungsholms barnkrubba fick av 
krubbans medel en årlig pension av 200 kronor. Dessutom beslutade styrelsen att de skulle ansö ka 
om pension för henne så snart någon av de pensioner som församlingen disponerade blev ledigt. 
SSA: Förteckning nr 1206 styrelseprot okoll AI B:2 protokoll den 6 juni 1893 §6. D et beslutet var 
frikostigt med tanke på att lagen om pensionsförsäkring (folkpension) trädde i kraft 1914 och obliga
torisk försäkring för olycksfall i arbetet år 1 918. Se Rafael Lindqvist "Den svenska välfärdsstatens 
utveckling - några huvuddrag" i Välfärdsstat och lönearbete, red Bengt Furåker (1989), s 24-49. 
100 Vid Kungsholms barnkrubba beslutade man år 1900 att stänga krubban under fem veckor för att 
föreståndarinnan och biträdena skulle fa ledigt. Personalen fick behålla lön och kostpengar. Ibid 
protokoll den 12 januari 1900 § 1. De sex närmaste å ren fortsatte man att stänga krubban för att ge 
personalen en sammanhängande ledighet. 
101 Ibid., protokoll den 21/12 1905 §7. 
102 Ibid., protokoll den 14/121915. Augusta Kihlman, ett exempel, hade då varit anställd i 13 år vid krubban. 
103 Hon fick 200 kronor i gåva av styre lsen på sin födelsedag. Dessutom utbetalades 5.000 kronor 
istället för pension till henne. Ibid., protokoll den 24/111926 §2. 
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När man år 1908 öppnade en spädbarnskrubba anställdes en diakonissa för 
första gången. Diakonissor var således inte anställda under denna barnkrubbas 
första verksamhetsperiod. Den föreståndarinna som anställdes år 1910 och som 
arbetade fram till sin pension år 1947 var utbildad av fattigvården.104 Hon hade 
deltagit i Svenska Fattigvårdsförbundets första halvårskurs som startade den 
6 oktober 1908 och slutade i maj 1909. Svenska Fattigvårdsförbundet hade bildats 
år 1906 vid en stor socialkongress anordnad av Centralförbundet för Socialt 
Arbete (CSA).105 Utbildningen bestod av en teoretisk del och 2- månads praktik 
vid fattigvårdsinrättning. Kursen riktade sig till både manliga och kvinnliga fattig
vårdsfunktionärer. Men manliga och kvinnliga elever följde olika program.106 

Denna uppdelning leder oss in på frågor om vilken betydelse kön och klass hade 
i barnkrubbans sociala konstruktion. 

ETT KÖNS- OCH KLASSPERSPEKTIV 

Inom fattigvården var männen beslutsfattare i ärenden som gällde barnkrubbor. 
Och det var inte vilka män som helst utan borgerliga män med ett stort symboliskt 
och kulturellt kapital i form av utbildning, examina, titlar, hög status och höga 
positioner.107 De olika kapitalen hade betydelse var för sig men också relationerna 
dem emellan och de ackumulerade tillgångarna, det sammantagna symboliska 
värdet, gjorde dessa personer efterfrågade, uppskattade och värdesatta. Dessa män 
var tillsammans med borgerliga kvinnor pådrivande för att starta barnkrubbor, 
och de diskuterade verksamhetens utformning och samhällets roll i barnens till
syn. De hade en mängd sociala problem att ta ställning till. Ett exempel är just de 
problem som uppstått på grund av att den traditionella könsarbetsdelningen blivit 
dysfunktionell i industrisamhället. Förändringarna av männens och kvinnornas 
arbetsuppgifter hade fått till följd att en rad moraliska och ekonomiska problem 
tornat upp sig t ex för underklassens kvinnor och barn.108 

104 Föreståndarinnan hette Signe Andersson. 
105 Centralförbundet för socialt arbet e CSA bildades år 1903 av personer och organisationer som 
började driva k rav på en aktivare socialpolitik. Bakom bildandet av CSA fanns en övertygelse om 
att en samordning av det sociala arbetet var nödvändigt. 
106 Svenska Fattigvårdsförbundets tidskriß häfte I (1909), s 42. 
107 Relationen mellan utbildningstitel och yrke är ett exempel på att så kalla de oberoende variabler 
inte är oberoende av varandra. Yrket är beroende av titeln, åtminstone där examina och utbildnings
titlar avgör hur stora chanserna till inträde i fältet är. Det kulturella kapitalet som titeln avses garan
tera är beroende av yrket. Pierre Bourdieu, Kultursociologiska texter (1987), s 247-248. 
108 Se Kenneth Hultqvist, Förskolebarnet (1990), s 27-31. Han beskriver den moraliska krisen som 
uppträder under 1800-talet. Han menar att förskolans pionjärer bland annat är bekymrade över de 
ökande sociala spänningarna, att familjen ska upplösas och barnen överges. 
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Den borgerliga mannen i fattigvårdsnämnden och fattigvårdsstyrelserna 
diskuterade inte sina egna barn eller den egna klassens barn utan arbetarnas 
barn. Klargöranden av vilka barn det gällde gjordes inte explicit utan barnet 
blev abstrakt, klass- och könlöst och som sådant kunde det göras till föremål för 
samhällsingripanden och kontroll.109 Bakom uppbyggnaden av arbetarbarnens 
institutionella fostran fanns de borgerliga levnadsidealen. Ambitionerna var att 
verksamheten skulle leda till renlighet, ordning, kontroll, gott uppförande och 
tacksamhet. Förändringar av arbetarbarnens beteenden skulle innebära förbätt
ringar för och av klassen. Detta var ledstjärnor som krävde många ideella arbets
timmar speciellt för borgarklassens kvinnor, till exempel för att samla medel för 
att kunna driva barnverksamheten och kontrollera att den genomfördes som det 
var tänkt. Pengar kunde man fa genom gåvor och donationer från främst privat
personer. Denna "tiggeriverksamhet" krävde god kunskap om de samhälls
förhållanden och de personer som var de tänkta bidragsgivarna. Kunskap om 
vilka gentjänster som dessa krävde i form av tackbrev, omnämnanden i olika 
sammanhang, inval i styrelsen osv.110 Men dessa goda tankar och gärningar med
förde också att överföringen av borgerliga värderingar till arbetarklassen aldrig 
klart framstod för någon av de inblandade, varken för arbetarmödrarna, sköter
skorna eller borgerlighetens kvinnor och män. Man ansträngde sig var och en på 
sitt håll för att vara en god mor som inte fick kritik av sköterskan, en kompetent 
sköterska som klarade skötseln av barnen på ett tillfredsställande sätt, en skicklig 
direktris som uppskattades av styrelsen och en väl fungerande styrelse som fick 
pengar av fattigvården. Det var således det fungerande systemet självt som med
förde att barnkrubbeverksamhetens företrädare agerade utifrån klassintressen -
trots att de också såg till barnens bästa. Ett kollektivt misskännande gjorde att 
systemets effekter aldrig visade sig så som de verkligen var för borgarklassens 
kvinnor och män, de som mest direkt drog fördel av dem.111 Istället verkade det 
som om att insatserna enbart gjordes av omtanke om barnet. 

Det var underklassens kvinnor som arbetade i barnkrubborna och arbetar
kvinnor som lämnade sina barn där. Denna arbetsdelning var konsistent i för
hållande till socialklass. Men borgerliga kvinnor var ledare och drivande för att 

109 Jmfr Kajsa Ohlander (1992), s 121-125. Hon beskriver "Den solidariska-moraliska diskursen 1906-
1911", och menar att grunden till att man bör jade se barnet som en framtida investering, möjlig att 
befria från fattigdomens gissel var att barnet blev ett kollektivt intresse. 
110 Om detta kan man läsa i protokoll från såvä l Maria- som Kungsholms barnkrubba. Bourdieu 
menar att investeringa r i form av tid och ansträngning vilka krävs för delaktighet i fältet gör det 
otänkbart att revoltera mot spelet och dess regler. Bourdieu (1992c), s 46. 
111 Bourdieu skriver om det kollektiva misskännandet i Modeskaparen och hans märke\ Pierre Bourdieu, 
Kultursociologiska texter (1986), s 118-127. 
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utveckla barnkrubbeverksamheten, såväl i föreningar som i direkt arbete i 
krubborna. I Maria barnkrubba, en traditionell krubba, bestod styrelsen av sex 
ledamöter, tre män och tre kvinnor. Männen var ordförande, sekreterare och 
kassaförvaltare. Kvinnornas uppgifter var att vara verkställande direktris och dela 
ansvaret för tillsynen av krubban.112 Man kan se krubborna som en kvinnornas 
institution med en man på toppen i ett partriarkalt samhälle. Många av de 
borgerliga kvinnorna hade nått sina positioner genom giftermål och titulerades 
doktorinnan, professorskan, friherrinnan osv. Dessa omständigheter visar också 
att mannen var subjektet i dessa förbindelser och att familjeförhållandena var 
viktiga för olika kvinnors skilda strategier.113 Barnkrubbeverksamhetens organi
sation tyder på att genus- och klassystemets inneboende potential effektuerades 
på ett självklart sätt. Borgarklassens värderingar utgjorde normen, kvinnan place
rades i underordnade positioner och arbetarklassens kvinnor fanns längst ner. 
"Det är derföre som fruntimmer, vana vid barnkammarens förnuftiga hand-
hafvande, företrädesvis äro skickade att i samråd med läkaren öfvervaka krubbans 
verksamhet."114 

Ett manligt monopol ifrågasätts 

Att mannen under 1800-talet stått i fattigvårdsarbetets maktcentrum och också 
utestängt kvinnor visar debatten i fattigvårdsförbundets tidskrift vid sekelskiftet. 
I tidningen blir man informerad om att kvinnan inte endast hållits utanför utan 
ansetts olämplig att delta, just på grund av sitt kön. Men denna könsordning 
började ifrågasättas: 

1896 framhäfdes, att kvinnans närvaro i fattigvårdstyrelserna skulle 
verka störande s.t.v. som mångt och mycket af det, som äger att 
behandlas, skulle erfordra den kvinnliga ledamotens uteslutande, så 
är detta endast ett stort andligt fattigdomsbevis, hvad angår herrar 
styrelseledamöter. Det kommer icke an på, hvarom det förhandlas, 
utan huru det förhandlas. Och det är ordförandes sak att tillse, det 
sedlighetskänslan icke såras. För egen del har jag gjort den 

112 SSA: Förteckning 1202 volym AI Maria barnkrubba datum 6 november 1886. 
113 Se Bourdieu (1987), s 255-256. Bourdieu är av den åsikten att man endast genom att ställa frågan 
om vem som är praktikernas subjekt kan uppt äcka att många strategie r kan härledas till familje
förhållanden. 
114 SSA: Förteckning 1206 volym Hl, Kungsholms Barnkrubba årsberättelse för 1854, s 10. 
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iakttagelsen, att kvinnan med sin närvaro verkar inte störande, utan 
renande, i det hon afhåller från allt öferflödigt och osunt prat.115 

Artikelförfattaren Ebba Pauli, som hade arbetat i CSA:s fattigvårdskommitté 
och var ledamot i fattigvårdslagstiftningskommittén,116 menade alltså att männens 
ovilja att välja in kvinnor i styrelsen hade att göra med att de ogenerat och utan 
band ville uttala sina åsikter. Fattigvårdarens uppgifter var enligt henne en sak 
som både män och kvinnor skulle intressera sig för.117 Fördomen mot kvinnans 
deltagande i fattigvårdsarbetet kritiserades också vid en vårdarinnekurs i Göte
borg av Frigga Carlberg.118 Hon framhöll att det var fördomar mot kvinnor som 
stängde dem ute från fattigvårdsarbetet. Carlberg var ordförande i Föreningen 
för kvinnans politiska rösträtt i Göteborg och hade stor sakkunskap inom fattig
vården.119 På ett möte som hölls i Gävle år 1908 inledde Carlberg en diskussion 
om ökat inval av kvinnor i fattigvårdsstyrelser och poängterade att kvinnorna 
måste tala för sina intressen.120 Eftersom understödstagarna till största delen var 
kvinnor och barn ansåg hon att de kvinnliga föreståndarinnorna bäst kunde förstå 
och hjälpa dem. 

Men det var inte bara enskilda individer som krävde en förändring av köns
diskrimineringen i fattigvårdsstyrelserna. CSA:s fattigvårdskommitté föreslog i 
ett betänkande till regeringen att det skulle inskrivas i bestämmelserna för fattig

115 Svenska Fattigvårdsförbundets tidskrift häfte 2 (1907 ), s 100. 
116 Svenska män och kvinnor nr 6 (1949), s 43. Ebba Pauli 1873 - 1941: åren 1905-06 var hon sekreterare 
i C SA: s fattigvårdskommitté och 1907-15 ledamot i den statliga kommittén för fattigvårdslagstifning. 
Ebba Pauli tog 191 2 tillsammans med Natanael Beskow initiativet till att starta "Birkagården", en 
ungdomsgård som blev hennes arbetsplats fram till 1936; Centralförbundet för Socialt Arbete i 
Stockholm hade år 1905 tillsatt en fattigvårdskommitté med uppgift att utreda förhållandena inom 
fattigvården och ge förslag till förbättrad lagstiftning. 
117 Ebba Paul,i Svensk a Fattigvårdsförbundets tidskrifl häfte 2 (1907), s 84; Se också Roger Qvarsell, 
"Om betydelsen av det personliga: Ett tema i det sociala arbetets idéhistoria", i Bortom allförenkling. 
Människan som v äsen och oväsen En vänbok tillägnad Bengt Börjesson (1992), s 244-245. Qvarsell 
menar att Ebba Paulis uppfattning anslöt till 1800-talets personlighetsfilosofi inom fattigvården 
och detta synsätt medförde att h on argumenterade för att kvinnor måste ges e n större roll inom 
fattigvården. 
118 Se Svenska Fatti gvårdsförbundets tidskrift häfte 2 (1907 ), s 92. 
119 Anna Fredrika (Frigga) Carlberg 1851-1925 var också med och startade Sällskapet myrornas 
barnhem i Göteborg. Föreningen för kvinnans rösträtt i Göteborg tillkom också på hennes initiativ 
1902. Hon var dess ordförande 1902-1921, ledamot av centralstyrelsen för L andsföreningen för 
kvinnans politiska rösträtt 1903-21 och ordförande i Göteborgs och Bohuslänsförbund för kvinnans 
politiska rösträtt 1910-1921. Hon var också aktiv i Liber ala valmansföreningen i Göteborg och vid 
bildandet av föreningen Frisinnade kvinnor 1914. Svenska män och kvinnor m 2 (1944), s 13; Se också 
Lydia Wahlström, Den svenska kvinnorörelsen (1933), s 85. 
120 Ibid., s 105. 
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vårdsstyrelserna att minst en kvinnlig ledamot och en kvinnlig suppleant skulle 
ingå.121 Vid socialdemokraternas kvinnokonferens 1907 enades man om att kämpa 
för att kvinnor också skulle fa väljas in i fattigvårdsstyrelserna helst i lika stor 
andel som männen och att pastorns självskrivna medlemskap i dessa styrelser 
skulle tas bort.1221 Svenska Fattigvårdsförbundets tidskrift tog man avstånd från 
könsdiskriminerande motiv som: 

Ett argument som plägar framhållas gentemot kvinnornas val till 
ledamöter i fattigvårdsstyrelser och till vårdare (och som senast kom 
fram vid Fattigvårdsförbundets ordinarie möte sistl. nov) är att 
kvinnorna äro alldeles för veka för att kunna uppträda så energiskt, 
som en samvetsgrann fattigvårdare ofta måste göra gentemot 
lättsinne och lättja, osanna uppgifter och bedrägerier m.m.123 

För att visa på kvinnors styrka och lämplighet hänvisades till fattigvården i Berlin. 
Undersökningar där tydde på att kvinnliga fattigvårdare ofta var hårdare, tog itu 
med försumliga försörjare och osedliga förhållanden inom familjen i större 
utsträckning än de manliga vårdarna, "...det är blott tiden som tyvärr ofta felas 
med dem för att deltaga i arbetet; det sistnämnda är den enda punkt, där männen 
äro dem öfverlägsna."124 Trots kvinnors goda kompetens fanns det i Berlin en
dast 40 kvinnliga fattigvårdsarbetare mot 4.000 manliga. Vid den internationella 
konferensen för fattigvård och välgörenhet år 1910 väckte f rågor om kvinnors 
ställning i fattigvårdsarbetet det största intresset.125 En man, Dr. Mustenberg, 
som var stark anhängare av kvinnans likaberättigande till ledarplatser inom fattig
vården menade: "att det var männens maktbegär, som väsentligast hindrade kvin
nans allmännare framträdande på området ifråga."126 Kanske var det bra att en 
man i maktens korridorer tog upp frågan om männens makt och maktbegär. 
Hans argument kunde inte bortförklaras med att kvinnorna talade i egen sak. 
Vid denna internationella konferens enade man sig också om en resolution i 
vilken man hävdade att kvinnor var särskilt "ägnade" för fattigvårds- och 

121 Svenska Fattigvårdsförbundets tidskrifl häfte 2 (1907), s 49-56. 
122 Se Svenska Fattigvårdsförbundets tidskrifl häfte 1 (1907), s 42.1 samma tidskrift sid 40 berättas om 
att man i N orrköping beslutat upprätta en fattigvårdsbyrå dit även kvinnor få r väljas in, två inom 
varje distrikt. 
123 Svenska Fattigvårdsförbundets tidskrifl Årgång III häfte 3 (1909), s 219. 
124 Svenska Fattigvårdsförbundets tidskrift, årgång I häfte 2 (1 907), s 99. 
125 Svenska Fattigvårdsförbundets tidskrifl Aiging IV häfte 5 (1910), s 189. 
126 Ibid., s 189. 
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välgörenhetsarbete och därför borde jämställas med männen. "Kvinnornas med
verkan är särskildt nödvändig för barnavårdsarbetets olika grenar."127 Att antalet 
barn och frågor rörande barn ökat inom fattigvården kan också var en del av 
förklaringen till att attityden till kvinnors arbete inom fattigvårdssektorn ändra
des.128 

Det omfattande stödet för kvinnliga fattigvårdsarbetare ledde till att kvinnors 
representation i fattigvårdsstyrelserna ökade under nittonhundratalets första 
decennier. Fattigvårdsförbundet gjorde en undersökning av situationen år 1913 
och det visade sig, att i de flesta städer hade kvinnor valts in antingen som 
ordinarie ledamöter eller som suppleanter. Det var endast i fyra städer av de 
redovisade 26 städerna som inga kvinnliga representanter fanns i styrelserna.129 

Kvinnorna var dock i minoritet och utgjorde enbart 15 av 164 ordinarie ledamöter 
i styrelserna.130 Kvinnors kamp mot den totala manliga dominansen i fattigvårds
styrelserna hade alltså haft vissa framgångar. Kvinnorna hade lyckats erövra vissa 
typiska manliga positioner och deras framgångar var tidstypiska. 

Kvinnoorganisationernas stora tillväxtepok infaller mellan sekelskiftet och 
i930-talet.131Det var under denna period som både män och kvinnor på allvar 
började sammansluta sig i organisationer för att föra fram sina krav och önskemål. 
Kvinnorörelsen förändrades vid 1880-talet från att främst ha varit inriktad mot 
att lösa individuella krav framförda av medelklassens ogifta kvinnor, till att uppta 
juridiska och politiska krav som var giltiga också för gifta kvinnor och arbetar
kvinnor.132 Därtill hade medelklasskvinnornas krav framförts av män medan de 
nya kvinnorörelserna i allt större utsträckning leddes av kvinnor. Kvinnors försök 
att organisera sin yrkesverksamhet innebar emellertid specifika könsrelaterade 
problem. Deras yrkesverksamhet var oregelbunden speciellt beroende på att det 
fram till 1938 var tillåtet att avskeda kvinnor som gifte sig eller blev gravida. Den 
unga kvinnliga arbetskraften som efter några år gifte sig tvingades således att 
skära av kontakterna med arbetslivet och det kunde dröja flera årtionden innan 
de återinträdde på arbetsmarknaden. Kvinnors (och mäns) möjlighet att planera 
eller bestämma över barnafödandet var också mycket begränsat. Redan i slutet 

w Svenska Fattigvårdsförbundets tidskrift Krgång IV häfte 5 (1910), s 189. 
128 Johan Widen, Svenska Fattigvårdsförbundets Tidskrift 1 häftet (1907), s 18. Han ansåg att 
barnavårdsfrågan var central och att den tidigare försummats. Inte mindre än 80.000-90.000 barn 
stod på ett eller annat sätt stod under fattigvård ens tillsyn.; I en annan artikel anges barna vården 
också som måhända det viktigaste området. Ibid., s 22. 
129 Det var Jönköping, Eskilstuna, Visby och Sundsvall. Se Svenska Fattigvårdsförbundets tidskrift 
Årgång VII häfte 6 (191 3), s 292. 
130 Statistiken är hämtad ur Svenska Fattigvårdsförbundets tidskrift Årgång VII häfte 6 (1913), s 292. 
131 James Rossel, Kvinnorna och kvinnorörelsen i Sverige 1850-1930 (1950), s 62. 
132 Wahlström (1933), s 57. 
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av 1800-talet föreslogs barnbegränsning i offentliga sammanhang som en utväg 
ur fattigdom men det dröjde fram till år 1938 innan familjeplanering och 
användandet av preventivmedel blev accepterat och legaliserat. Att kvinnor lick 
rösträtt 1921 gav dem möjligheter att påverka samhällsutvecklingen på politisk 
väg.133 Kvinnornas parlamentariska arbete bidrog till att uppmärksamhet fästes vid 
frågor om kvinnors och barns ställning i samhället. 

SLUTET PÅ EN EPOK 

Hur såg då situationen ut för barnkrubbornas del i slutet av 1930-talet? För att fa 
en samtidsbild av barnkrubbeverksamheten har jag använt mig av de beskriv
ningar föreståndarinnan för Fröbelinstitutet i Norrköping Ellen Moberg gjorde 
när hon rapporterade intrycken från den studiesresa hon på offentligt uppdrag 
företog år 1936.134 Behovet av barnkrubbor hade hitills varit störst i industri
samhällen helt enkelt på grund av att behovet av kvinnlig arbetskraft var störst 
på sådana orter. Men en förändring mot att allt fler mödrar ur olika samhälls
klasser börjat arbeta utanför hemmet hade gjort att behovet av barnkrubbor ökat 
och att rekryteringsunderlaget förändrats. Den ökade efterfrågan berodde enligt 
Ellen Moberg också på att hemmen och särskilt "mödrarna' hade svårigheter att 
fostra barnen t ex på grund av "nervositet hos mor eller barn". Denna förklaring 
till barnkrubbornas expansion kan tyckas säregen och anmärkningsvärd. Men 
som vi skall se i de avsnitt som behandlar heldagsomsorgen under 1940-talet var 
mödrarnas oförmåga en förklaring som också andra inflytelserika personer använde 
främst för att visa på det olämpliga i att mödrar lämnade bort barnen under hela 
dagen. 

Ellen Moberg rapporterar att det fanns c: a 50 barnkrubbor på 33 orter i landet 
och att de tog emot c:a 1.100 barn i åldrarna 1-7 år.135 Men de tillgängliga platserna 
motsvarade, enligt hennes bedömning, långt ifrån behovet. Hur uppfattades barn-
krubbans lokaler, inredning och hygieniska förhållanden av föreståndarinnan för 
Fröbelinstitutet i Norrköping? 

För ett 30-tal år sedan gjorde våra barnkrubbor så gott som utan 

133 Kerstin Hesselgren blev den första kvinnan i riksdagens första kammare och efter henne följde 
fler kvinnor. 
134 Ellen Moberg, "Barnkrubbor och barntr ädgårdar, deras nuvara nde utbredning, beskaffenhet 
och föreliggande behov" Sociala Meddelanden nr 12 (1936), s 977-992. 
135 I den beräkning av antal barnkrub bor som Ellen Moberg gjort har hon dock inte medtagit 
spädbarnskrubbor och krubborna runt Stockholm. 
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undantag ett beklämmande intryck. Mörka och dåliga lokaler, dålig 
luft, barnen ofta mer eller mindre ovårdade med ytterst ringa 
rörelsefrihet och ofta helt i avsaknad av lekmaterial; och man fann 
ändå allt i sin ordning. Men detta hör tyvärr ej enbart till det 
förflutna. Ännu finnas på många håll i vårt land barnkrubbor, som 
förblivit tämligen oberörda av tiden.136 

Av citat framgår en tvetydighet i värderingen av institutionerna som också visade 
sig i andra delar av rapporten. Ellen Moberg beskriver både dåliga materiella 
förhållanden och ordnade miljöer. Lokalerna ansågs bristfälliga och rummen var 
små. På vissa ställen var lokalerna alltför trånga! -1 ex saknades ibland kapprum, 
toalett och anordningar för barnen att vila på. Men trots kritik blev slutbetyget: 
"Vad de hygeniska förhållandena i övrigt beträffar, får man många gånger anled
ning konstatera erkännansvärda försök at t under ytterst ogynsamma förhållanden 
göra det bästa möjliga, även om exempel på motsatsen också kan anföras."137 

Studieresan gav intrycket att det fanns "åtskilliga" barnkrubbor som var byggda 
just för sitt ändamål, var bra inredda och motsvarade "högt ställda krav". Lek
platser fanns t ex vid sådana institutioner.138 Hur skildrades personalsituationen 
vid barnkrubborna i slutet av 1930-talet? 

Av de 48 barnkrubbor som studerats förestods 19 av kvinnor som saknade 
specialutbildning, nio av barnsköterskor, sex av barnträdgårdsledarinnor, tre av 
barnavårdslärarinnor, sex av diakonissor och fem av sjuksköterskor, barnavårds
systrar samt småskollärarinnor. Endast vid fyra av dessa barnkrubbor var en barn-
trädgårdsledarinna anställd för att ta hand om barnen. Arbetstiden vid barn-
krubban var mycket lång, från 7 på morgonen till 6 - 7 på kvällen och arbetet var 
fortfarande enligt Ellen Moberg av ideell karaktär: 

Det arbete, som hitills utförts på barnavårdens här nämnda område, 
torde till stor del kunna betraktas som ett frivilligt socialt arbete, 
detta med tanke på de donationer och de mer eller mindre tillfälliga 
gåvor, varav det i större eller mindre grad är beroende. Men inte 
mindre med tanke på de många, som under årens lopp och alltjämt 
med ytterst ringa ersättning, ofta under ekonomiska bekymmer 

136 Sociala Meddelanden nr 12 (1936), s 981. 
137 Ibid., s 982. 
138 Ellen Moberg konstsaterar också att barnträdgårdarnas lokaler var av olika kvalitet. Men att det 
faktum att de byggts myckets senare än b arnkrubborna gjorde att deras inredning och möbler var 
mer ändamålsenliga. Ibid, s 982. 
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ägnat detta arbete sina krafter. Detta har helt visst för sakens 
igångsättande varit av största gagn. Men frågan är, om icke den 
tiden nu borde vara till ända.139 

Barnkrubbor hade således nästan uteslutande startats av enskilda personer och 
föreningar. Ellen Moberg menade att det fanns vissa b rister i styrelserna vad 
gällde t ex deras förmåga att initiera förändringar i verksamheten och detta visade 
enligt henne på nödvändigheten av en fastare organisation.140 En kommunalisering 
av verksamheten kunde också skönjas. Många barnkrubbor fick nämligen eko
nomiskt stöd av kommunerna.141 Barnkrubbornas ekonomiska problem hade lett 
till att minsta möjliga antal personal anställdes och att deras löner var extremt 
låga. I flera städer hade barnavårdsnämnden ansvar för inspektion av institutionerna. 
I Malmö hade en särskild inspektris utsetts och i Stockholm sköttes denna uppgift 
av Centralföreningen för barnkrubbor m. m. 

I den statliga Befolkningskommissionens utredning som kom två år efter 
Mobergs rapport blev slutsatsen att det nu var dags att ta bort den stämpel av 
fattigvård som så tydligt präglat barnkrubbornas verksamhet.142 En första åtgärd 
blev därvid att ändra institutionernas benämning. De skulle i framtiden heta 
daghem men också fa en ny inriktning. Riktlinjerna för folkhemmet började att 
ta form och de små barnens fostran och tillsyn blev i samband därmed en del av 
socialpolitiken. Daghemmen (barnkrubborna) fanns dock kvar under fattigvården 
och ibland också med den gamla benämningen under 1940-talet. Orsaken till 
förändringen låg emellertid inte endast i att man önskade ta bort barnkrubbans 
fattigvårdsstämpel. Förändringen hade också att göra med att en ny yrkesgrupp 
med intresse i små barns fostran - barnträdgårdsledarinnor - vid sekelskiftet 
startat småbarnsinstitutioner - barnträdgårdar - med en annan inriktnig än den 
barnkrubban var förknippad med. De hade många synpunkter på hur små barn 
skulle fostras och även hur barnkrubbornas verksamhet borde utformas. Hur 
den yrkesgruppen agerade ska vi nu stifta bekantskap med. 

139 Ibid, s 991-992. 
140 Ibid., s 989. 
141 I Uppsala som sågs som en föregångsstad i detta avseende täcktes 90 procent av omkostnaderna 
för barnkrubborna av Staden Ibid., s 990. 
142 SOU 1938:20, Barnkrubbor och sommarkolonier, s 11. 
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Barnträdgården och borgerligheten 

-JL^ARNKRUBBORNA HADE som vi sett sina internationella föregångare och 
motsvarigheter, och det samma gäller barnträdgården. Den var en svensk variant 
av den tyska kindergarten som hade den tyske pedagogen Friedrich Fröbel som 
upphovsman. Den första svenska barnträdgården startades också mycket följd
riktigt av Anna Eklund som utbildat sig vid Pestallozzi - Fröbel Haus i Berlin. 
Aret var då 1896. Andra pionjärer var Anna Warburg och systrarna Ellen och 
Maria Moberg, Maria Kjellmark och Agnes Pettersson, som utbildats i Fröbels 
anda.143 Fröbel ingick i en manlig och protestantisk tysk tradition. Han myntade 
namnet kindergarten efter noga överväganden som en metafor för hur barnets 
uppväxtmiljö skulle formas. Barnet, den lilla människoplantan, behövde näring 
och god omvårdnad för att de potentiella tillväxtmöjligheterna skulle blomma ut 

143 Ellen Moberg, "Bamträdgårdens uppkomst och dess utveckling i Sverige" i Barnträdgården, 
ed Stina Sandels & Maria Moberg (1947).Ellen Moberg var dock inte barnträdgårdsledarinna. 
Anna Eklund, Maria Moberg, Maria Kjellmark och Agnes Petersson grundade de fyra första 
utbildningarna för barnträdgårdsledarinnor. De var belägna i Stockholm, Norrköping, Örebro 
respektive Uppsala. 
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i en optimal tillväxtkraft. Det förefaller också som om Fröbels pedagogik144 var 
en pedagogik för pojkar. När han talade om barn menade han oftast gosse och 
begreppet människa stod för man. Ett av de åldersstadier som han beskrev kallades 
också "gosseåldern".145 Kvinnan/modern sågs som den naturliga, kärleksfulla 
vårdaren som motsträvigt lämnade barnet ifrån sig. 

Men det var kvinnor som arbetade i kindergarten runt om i världen. Hur 
kom det sig då att de anslöt sig till en manlig tradition i sina försök att skapa ett 
kvinnligt yrkesområde? Den frågan har för Tysklan ds del diskuterats av An n 
Taylor Allen.146 Hon menar att en specifik grupp kvinnor i en specifik historisk 
situation medvetet valde moderskap som strategi för att nå sina syften. Dessa 
feministiska idéer kom från en fam iljekultur som hade sin hemvist i över- och 
medelklassen. Allen ser kvinnornas användande av moderskap i utbildning och 
filantropisk verksamhet som ett led medelklassens strävan efter kulturell hegemoni 
över den lägre klassen. Men hon argumenterar också för att denna ideologi inte 
var förutbestämd av den sociala klasstillhörigheten. Kvinnor delade erfarenheter 
med varandra över klassgränserna och medelklassens kvinnor förtrycktes också 
av män från sin egen klass. 

Valet av kindergarten kan enligt Allen ses som ett uttryck för kvinnorn as 
begränsade professionella möjligheter.147 Hon anser att sökandet efter kvinnliga 
professioner hade ett viktigt samband med individualistiska argument för fria 
äktenskapsval. Många äktenskap var s k konvenansäktenskap och pionjärerna i 
den tyska kindergartenrörelsen opponerade sig mot dessa förhållanden. Henriette 
Schräder Breyman hade avböjt konv enansäktenskap och ansåg att Fröbel gav 
henne möjligheter till meningsfullt arbete. Li kaså beslöt sig Berta Marenholz-
Bülow att inte leva med sin man. Hon for till Berlin där hon konve rterade sitt 
sociala kapital i form av prestigefyllt familjenamn och goda kontaktnät till värden/ 
tillgångar inom förskolefältet.148 Men fröbelpedagogiken var enligt Allen inte så 
viktig för henne. Bertha Meyer-Traum skilde sig, gifte om sig och flyttade till 
England där hon med efternamnet Ronge introducerade kindergarten. Hennes 
syster Margareta gifte sig med en tysk i exil och introducerade kindergarten i USA. 
Men Fröbel var inte för skilsmässor utan tvärtom värnade han om hemmet. Dessa 
kvinnor nyttjade fröbelpedagogikens möjligheter till att förändra sin livssituation. 

144 Intresserade av Fröbels teori och pedagogik hänvisas till: Fr iedrich Fröbel, Människans fostran 
svensk översättning ed Jan-Erik Johansson (1995); Britta-Lena Öman, Fröbels lekteort och lekgåvor 
(1991); Birgitta Wallström, Möte med Fröbel (1992). 
145 Friedrich Fröbel (1995). 
146 Ann Taylor Allen, Feminism and Motherhood in Germany 1800-1914 (1991), s 12 ff. 
147 Allen (1991), s 74. 
148 Ibid., s 82. 
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Ett liknande mönster kan också urskiljas i Sverige. Barnträdgården blev ett 
falt för ogifta borgerliga kvinnor som sökte sig till verksamheter utanför familjen.149 

Deras möjligheter att påverka sin situation var begränsade bland annat eftersom 
de saknade rösträtt. En möjlig strategi var att utöva inflytande genom mannen, 
en strategi som förmodligen de borgerliga kvinnorna i barnkrubbornas styrelser 
valde. En annan var att använda mannen som legitimering för sin verksamhet, 
och det var här Fröbel kom till användning för barnträdgårdsledarinnorna. Men 
med honom som ideologisk grund fick de också överta de grundläggande normer 
och värderingar som teorin byggde på. Detta var det pris de borgerliga 
barnträdgårdslärarinnorna fick betala för att kunna använda sitt kulturella kapital, 
både det som de ägde i form av sin klass- och könstillhörighet och det som deras 
utbildning givit dem, på en marknad. Det handlar inte om ett krasst kalkyle
rande för att få största möjliga utdelning på gjorda insatser utan snarare om en 
omedveten relation mellan habitus och fält.150 

Barnträdgårdsverksamheten spred sig under 1900-talets första decennier, och 
när lärarinnorna så småningom år 1918 bildade ett förbund fick det betecknande 
nog heta Fröbelförbundet. Men att döma av flera uttalanden av grundarna, bland 
annat Maria Moberg, verkar det som om Fröbel vid den tiden endast fyllde just 
en legitimerande funktion speciellt som han var den enda kända auktoriteten på 
småbarnspedagogikens område: 

...det föll sig sålunda helt naturligt att ge det hans namn, så mycket 
mera som institutioner och föreningar för småbarnsuppfostran inte 
bara i Tyskland, England och Amerika utan snart sagt i alla länder 
både inom och utom Europa uppkallats efter honom och burit hans 
namn.151 

Ganska snart verkar det som om den fröbelska pedagogiken blev något av en 
belastning. Andra pedagoger hade också börjat att intressera sig för barndoms
åren, och barnpsykologiska rön fick en allt större betydelse. Det gamla namnet 
Fröbelförbundet och framför allt kopplingen till honom, pedagogiken och meto
derna blev då besvärande för barnträdgårdsledarinnorna. Speciellt som namnet 
kunde uppfattas som att förbundets medlemmar verkligen var engagerade och 

149 Jmfr Beate Lundberg Kom ihåg att du är underlägsen (1986). Hon menar att målet för all uppfostran 
av borgarflickor var äktenskap. 
150 Pierre Bourdieu, Kultur och kritik (1992a), s 50-51 och The logic of practice (1992b), s 62. 
151 SFR:s arkiv, kartong 53. Maria Moberg 8c Stina Sandels Svenska Fröbelförbundet 1918-1938 (1938), s 14. 
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entusiastiska för Fröbels metoder.152 Företrädare för Fröbelforbundet konstaterade 
vid 1930-talets slut att: 

...någon fröbelmetod strängt taget inte existerar längre: de syssel
sättningar, barnträdgårdens grundläggare rekommenderar (modellering, 
byggning, klippning och pappersvikning m. m.) ha nämligen kommit 
att användas av alla småbarnspedagoger, ja ha även under benämning 
"arbetsövningar" för ett 20-tal år sedan kommit in på skolschemat, 
och äro sålunda helt enkelt numera allmän egendom.153 

Barnträdgården hade således liksom barnkrubban internationella förebilder, men 
därmed upphör också likheterna. Barnträdgården hade sitt upphov i en helt annan 
social kontext och andra behov. I borgerliga hem var de flesta mödrar hemma 
och de efterfrågade varken tillsyn eller god heldagsfostran för sina barn. Istället 
fanns ett behov av pedagogiska verksamheter som stimulans för barnens utveckling 
samtidigt som mödrarna fick en stunds avkoppling och utrymme för egna aktivi
teter. Verksamheten pågick under tre till fyra timmar per dag och de barn vilkas 
mödrar förvärvsarbetade kunde således inte delta i barnträdgårdens verksamhet. 
Eftersom barnträdgårdarna var privata kom arbetssätt, metoder och val av aktivi
teter att skilja sig åt. Ledarinnans intresse, utbildning och ekonomiska förutsätt
ningar fick därvid stor betydelse. Barnens avgifter och privata personers gåvor 
var viktiga inkomstkällor.154 

En annan olikhet har att göra med den kvinnliga personalens ställning i de 
två institutionerna. Som vi sett tilldelades barnkrubbepersonalen underordnade 
positioner i ett manligt könsmaktssystem, och de saknade även formell utbildning. 
Många av de barnträdgårdslärarinnor som utbildade sig i Tyskland startade på 
eget och privat initiativ både barnträdgårdar och egna utbildningsanstalter. De 
fick därmed makt och kontroll över fältet, samtidigt som de kunde upprätta ett 
kunskapsmonopol. Men barnträdgårdsrörelsen var emellertid inte homogen utan 
bar på inre motsättningar. En stridsfråga gällde: Vilka barn skulle ha tillgång till 
barnträdgården?155 Företrädare för de så kallade folkbarnträdgårdarna menade 

152 SFR:s arkiv, kartong 53. Maria Moberg Sc Stina Sandels Svenska Fröbelforbundet 1918-1938 (1938), s 15. 
153 Ibid, s 15. 
154 Ellen Moberg (1947), s 218. 
155 Âr 1896 var avgi fterna i Stockholm fyra gånger högre för tre timmar i barnt rädgård än för en 
dags vård i barnkrubba. Det kunde handla om en kostnad av c:a 10 öre/dag i barnkrubba, 40 öre/dag 
i privat barnträdgård och 1 kr/mån i folkbarnträdgård. 
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att verksamheten skulle vara öppen för barn ur alla samhällsklasser.156 Andra 
menade däremot att den enbart skulle riktas mot borgerlighetens barn. Den första 
barnträdgården i Anna Eklunds regi var en lyxinrättning, vars ledning strävade 
efter att få in de allra "finaste" barnen där.1571 den privata kindergarten hade man 
dyrbart material men i folkkindergarten liksom i krubban användes det allra 
enklaste och billigaste materialet. 

I skiljelinjen mellan förespråkarna för en barnträdgård för borgerlighetens 
respektive folkets barn, ställde sig flera av de kända pionjärerna som Anna Warburg 
och systrarna Moberg på folkbarnträdgårdens sida. De menade att folkbarn-
trädgården för alla barn stod i överensstämmelse med den Fröbelska pedagogiken. 

Låt oss studera ett exempel på konkreta uttryck som motsättningar mellan 
privata barnträdgårdar och folkbarnträdgårdar kunde ta sig. När Anna Warburg 
år 1904 bad Maria Moberg om tips på en person som kunde ansvara för folk-
barnträdgården underströk hon att en ledarinna utbildad i anslutning till den 
privata barnträdgården vid Margaretaskolan i Stockholm inte var tänkbar, då 
dessa lärarinnor saknade känsla för fröbelpedagogiken, erfarenhet från fattiga 
barn och mödrar, inte hade lärt sig att sysselsätta många barn på en gång och 
använda billigt material.158 En kompetent barnträdgårdslärarinna utbildad i en 
icke fröbelinriktad anda ansågs alltså inte självklart behörig i en folkbarnträdgård. 
Detta är ett bra exempel på att yrkeskompetensens innehåll inte var generell 
utan klassrelaterad. Den definierades olika beroende på vems barn verksamheten 
inriktades mot. I barnkrubban gällde inga krav på formell utbildning. För arbete 
i privat- respektive folkbarnträdgården krävdes kunskap om levnadsvillkoren för 
respektive socialklass. I brevväxling mellan Anna Warburg och systrarna Moberg 
framfördes farhågor om att utbildningen vid den privata barnträdgården i Stock
holm skulle vara ett hinder för den fröbelinriktade barnträdgårdens erkännande.159 

Enligt samma källa skrev Anna Warburg till Alva Myrdal så sent som år 1936 
och påpekade att hon skämdes över att dessa privata barnträdgårdar fortfarande 
existerade.160 

156 För en beskrivning av folkbarnträdgården se: Ann-Katrin Hatje, "Folkbarnträdgården i Norden 
- det goda hemmets politik. Borgerlig harmonisering runt 1900", i På tröskeln till välfärden, e d 
Marja Taussi Sjöberg ôcTinne Vammen (1995), si52-i74;Tallberg Broman (1991), s 127-136; 
157 SFRs jubileumsskrift, En lärargrupp i utveckling (1968), s 11. 
158 Ingegerd Tallberg-Broman (1991), s 131-132. I Norrköping fanns förutom barnträdgård en 
barnavårdsavdelning för spädbarn, en barnkammare för åldrarna 2-7 år och ett eftermiddagshem för 
skolbarn. Ibid., s 118. 
159 Gerda Simmons-Christenson, Anna Warburg - en av den svenska förskolans pionjärer, i Se barnet! 
Tankegångarfrån tre århundraden, red Gunilla Haliden (1990), s 99. 
160 Alva Myrdal lär ha svarat att man hoppades kunna sätta nämnda barnträdgård i skuggan, i samband 
med en stundande konferens. Anna Warburg hade också tidigare skrivit till skolinspektören angående 
Anna Eklunds privata barnträdgård men inte fått något gehör för kritiken av honom. Ibid., s 99. 
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Fröbelpedagogiken var således en av anledningarna till dessa konflikter. En 
annan orsak till motsättningarna hade med synen på fattigvård och intentionerna 
i 1871 års lagstiftning om fattigunderstöd att göra. Rätten till understöd hade där 
tagits bort och försörjningsplikten hade överlåtits till individen. Den filantropiskt 
inriktade hjälpverksamheten fick därför stor betydelse och en allmänt förekommande 
uppfattning var att frivilliga hjälpinsatser var positiva både för givare och mot
tagare.161 Folkbarnträdgårdens uttalade sociala ambition att inbegripa även fattiga 
barn, ett arv från filantropin, kan ses som försök att minska klassmotsättningar.162 

De var dock inte så vanliga. Ar 1919 fanns de endast i ett fatal städer och bolags
orter.163 De privata barnträdgårdarna tjänade ett segregerande och klassbevarande 
syfte och var direkt riktade mot borgarklassbarnens bildning. Att diskussionerna 
koncentrerades på fröbelpedagogiken dolde de ideologiska skillnaderna mellan 
den privata barnträdgården och folkbarnträdgården. Konflikterna mellan de olika 
barnträdgårdsverksamheterna var interna och utåt rådde enighet om vikten av 
en pedagogisk halvdagsverksamhet för förskolebarn. 

BARNTRÄDGÅRDENS UTBREDNING 

Vid svenska Fröbelförbundets 20-års jubileum år 1938 som f irades i Handels
högskolans aula i Stockholm visade Maria Moberg ljusbilder och gav därvid en 
utblick över barnträdgårdens utbredning i landet. Hennes berättelse får inleda 
detta avsnitt.164 

De flesta barnträdgårdarna anträffades i de mest folkrika trakterna, alltså i 
storstäder och större industriorter. I Norrland fanns ett fåtal barnträdgårdar och 
flera hade lagts ner antingen av brist på medel eller av andra orsaker. Kungliga 

161 Birgit Petersson (1983), s 66. 
162 Jan-Erik Johansson anser att begreppet filantropi väl sammanfattar Svenska Fröbel-Förbundets 
verksamhet under de första åren. Johansson (1992), s 82-83.; Erfarenheter år 1 919 från folkbarn-
trädgårdar i Västerås och Hedemora visar att barn från burgna hem betalade 35 kronor/termin och 
arbetarföräldrar anställda vid Svenska Metallverken och Allmänna Svenska A.B. betalade endast 1 
krona/månad. Resterande belopp betalade arbetsgivar en. Ledarinnan tyckte att den ekonomiska 
frågan lösts mycket bra då hon fick ordentligt betalt och barnträdgården kunde erbjudas barn ur alla 
samhällsklasser: Svenska Fröbel-förbundets tidskrifi nr 3-4 (1919), s 34.1 en inventering av barnträdgårdar 
år 1930 används inte begreppet folkbarnträdgård; Ungefär hälften av platserna var dock i barn
trädgårdarna upptagna av barn vars förä ldrar betalade en lägre avgift, 2-5 kronor/månad. Den 
ordinarie avgiften var 10-12 kronor/månad. Jan-Erik Johansson (1992), s 88. 
163 Ingegerd Tallberg-Broman (1991), s 132; År 1921 fanns det 74 barnkrubbor. Svenska Fattigvårds-
förbundets tidskrifts häftet (1921), s 67. 
164 SFRA kartong 53 - 319. Eftersom det är Fröbelförbundets högtid finns naturligtvis endast de 
institutioner nämnda vars personal är anslutna till förbundet. 

85 



LÅT BARNEN KOMMA TILL OSS 

Vattenfallsstyrelsen hade under några år drivit en barnträdgård för arbetarna i 
Porjus. Kiruna hade en bolagsdriven barnträdgård. Men den barnträdgårds-
ledarinna från Karesuando som nyss examinerats kunde inte räkna med att fa 
arbete i sin hemkommun utan måste flytta till mellansverige. I Umeå, Härnösand 
och Malmberget hade barnträdgårdar funnits men lagts ner på grund av ekono
miska skäl. Om vi så flyttar oss till huvudstaden och gör några utblickar därifrån 
kan vi till att börja med stifta bekantskap med Sofia småbarnsskola, en institution 
som startade år 1836 och låg i närheten av Ersta. Vid den institutionen hade två 
diakonissor varit föreståndare "...med en alldeles särskilt vaken blick, vidsynta 
och förstående för tidens krav och framför allt med en allt omfattande kärlek till 
uppgiften, barnen och hemmen".165 Sedan nämndes Birkagårdens barnträdgård 
upprättad 1912, Hjortshagsgården, Stiftelsen Fredrik Eens minne och Barna
vårdsnämndens upptagningshem Nyboda. 

Färden går så till Uppsala med sina 4 folkbarnträdgårdar, en enskild 
persons verk, som med outtröttlig energi ännu arbetar som barn-
trädgårdsledarinna, trots att pensionsåldern för länge sedan är 
överskriden. Men inom vårt fack finnes varken pension eller 
pensionsålder. Ett motsvarande förhållande ha vi att finna i Örebro, 
4 folkbarnträdgårdar, tillkomna, den första vid seklets början, genom 
osparad möda och kärlek till uppgiften under de mest, ja alltför 
anspråkslösa ekonomiska förhållanden.166 

Resan med Maria Moberg som ledsagerska gick så vidare till Dalarna där 
Grängesbergsbolagets och Domnarvets barnträdgårdar, Ludvika barnträdgård i 
församlingshemmet och Hedemora kommunala barnträdgård gavs som exempel. 
I Karlstad hade Husmodersföreningen och Bofors öppnat barnträdgårdar. Där
efter kom Skara Barnavård med barnträdgård och eftermiddagshem. Göteborg 
hade sex barnträdgårdar, Skåne kunde hedras med att ha barnträdgårdar i alla 
städer med undantag av Simrishamn. I Blekinge hade Karlskrona den enda folk-
barnträdgården. Kristianstad, Kalmar och Jönköping hade också barnträdgårdar. 
I Östergötland fanns Linköpings Allmänna barnträdgård med en folkskole-
inspektris som ledare. Med en utblick till Motala och till sist Norrköping var 
resan med hjälp av ljusbilderna till ända. Maria Mobergs beskrivning av 
barnträdgårdsledarinnans arbete far bli vår resas avslutning. 

165 SFRA kartong 53 - 319. Inledning till ljusbilder, s 1. 
166 Ibid., s 2. 
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Vi arbeta med en lycklig ålder, då sinnet är öppet och mottagligt för 
intryck, mera än i någon annan ålder i människans liv. Nu är det 
jämförelsevis lättja, häpnadsväckande lätt att fa barnen inställda för 
det goda, om man nämligen är så kunnig i barnpsykologi att man 
förstår använda de rätta medlen och därtill har de rätta barnasinnet, 
förståelse och först och sist kärlek till uppgiften.167 

Av berättelsen framgår att barnträgårdarna var spridda över hela landet, att de 
finansierades av privatpersoner, bolag, kyrkor, stiftelser och kommuner.168 Vidare 
framskymtar i berättelsen att barnträdgårdslärarinnorna hade otrygga anställ
ningsvillkor men också att de var engagerade i sitt arbete och att de var outtröttliga 
i sin vilja att sprida verksamheten till allt fler barn. 

Lönerna var dock mycket skiftande. För föreståndarinnor vid barnkrubbor 
var lönen c:a 125-150 kronor i månaden (i5oo-i8ookr/år) plus fritt vivre (beräknat 
till c:a 1000 kronor per år). Desutom kunde föreståndarinnorna vinna inträde i 
Statens pensionsanstalt.169 Barnträdgårdsledarinnornas medelårslön (beräknat på 
de 100 utbildade ledarinnor som undersökningen omfattade) var 1501-2000 k r 
och deras betalning var uteslutande kontantersättning. Dessutom hade de inga 
pensionsgarantier. Ellen Moberg konstaterade att för mer än hälften avledarinnorna 
var lönen "mindre eller obetydligt högre än för ett hembiträde".170 Det förefaller 
alltså som om föreståndarinnorna vid barnkrubbor hade ungefär lika lön och 
bättre pensionsvillkor än barnträdgårdsledarinnorna. 

Avgiften för barnträdgårdsbarnen skiftade också beroende på de kommunala 
anslagens storlek. Ellen Moberg avslutade redovisningen av sitt offentliga upp
drag med att hänvisa till de krav som Svenska Fröbelförbundet ställde år 1935. 
Hon konstaterade att det fanns ett stort behov av att utvidga barnträdgårds-
verksamheten. Lokalerna för barnkrubbor och barnträdgårdar måste förbättras. 
En särskild utbildning (läs barnträdgårdsledarinne) borde krävas av personalen i 
barnkrubborna. De små barnens fostran borde ses som samhällets angelägenhet 
och för att en sådan utveckling skulle bli möjlig krävdes statligt och kommunalt 
stöd.171 

Men också barnträdgårdens benämning ifrågasattes och Befolknings
kommissionen menade i sitt betänkande 1938 att namnet var otillfredsställande 

167 SFRA kartong 53 - 319. Inledning till ljusbilder, s 2. 
168 Ellen Moberg konstaterade i sin rapport att barnträdgårdar främst kommit till på privat initiativ. 
Sociala Meddelanden, nr 12 (1936), s 989. 
169 Ett avtal som förhandlats fram av Centralföreningen för barnkrubbor. 
170 Ibid., s 989. 
171 Detta stöd skulle vara av rådgivande, kontrollerande och ekonomisk karaktär. Ibid., s 992. 
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för halvdagvårdande institutioner.172 Barnträdgård hade kommit att användas 
också på institutioner för heldagsvård och därtill menade de att den var svår
förstådd för allmänheten. För att undvika att missförstånd uppstod föreslog de 
en ny benämning - lekskola. Men utredningen hade däremot inget att invända 
mot verksamhetens inriktning. 

172 SOU 1938:20, s II. 
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Kapitel 5 
• 

Spelet om barnkrubban 

#AN-ERIK JOHANSSON ME NAR ATT det funnits en vilja att sudda ut gränserna 
mellan barnkrubba, privata barnträdgårdar och folkbarnträdgårdar. Den slutsatsen 
drar han utifrån kårledningens officiella uttalanden.173 Den tolkningen är en 
efterkonstruktion som inte fångar den komplexa verklighet som mitt empiriska 
material visar på. Vid Fröbelförbundets sammanträde år 1918 konstaterades visser
ligen att: "barnkrubban och kindergarten höra ihop borde vara klart för alla dem 
vilka sysselsätta sig med småbarn".174 Men vid detta tillfälle diskuterades den 
rådande arbetsmarknadssituationen där kvinnor tvingades ut i yrkesarbete och 
man menade att barnkrubban i ett sådant läge skulle "...träda hjälpande emellan".175 

Barnträdgårdslärarinnorna skulle, som vi längre fram kommer att se, reagera på 
liknande sätt under andra världskrigets krisår. Men deras avsikt var att barn
trädgården skulle inplanteras som en (fristående) del i krubban och att barn
trädgårdslärarinnorna skulle arbeta där. 

173 Jan-Erik Johansson (1992), s 82-88. 
174 Anna Warburg i samband med Svenska Fröbelförbunde ts första sammanträde den 3 apr il 1918 
Svenska Fröbelförbundets Tidskrifi Nr 1-2 (1918), s 9. 
175 Ibid., s 9. 
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Barnträdgårdsledarinnorna tog för givet att barnkrubban saknade pedagogiska 
ambitioner och att barnträdgårdens pedagogiska verksamhet skulle vara bra också 
för barnkrubbans barn.176 Motiven var att krubbans kroppsliga vård skulle utökas 
med fostran177 och i det perspektivet sågs barnträdgårdslärarinnornas kompetens 
som oumbärlig: 

Om människorna en gång insåge, hur oändligt viktigt småbarnens 
uppfostran är, så skulle det inte finnas en krubba, inte ett barnhem, 
inte en barnavårdsanstalt, som inte hade en utbildad Kindergarten-
lärarinna anställd.178 

Barnträdgårdslärarinnornas lovvärda försök att förbättra barnkrubborna var således 
väl förenliga med strävanden att utvidga sitt revir. Dessutom ville de behålla den 
privata kindergarten "...för att mödrarna ej kunna sysselsätta dem (barnen, min 
anm)".179 Deras reaktioner, ambitioner och argument grundade sig i den kunskap 
och utbildning de hade om barn och barns behov. Med den kunskapen som 
grund upprättades en kulturell hegemoni över barnkrubbans personal. Barnträd-
gårdslärarinnan framstod därvidlag som den professionella fostraren. 

Barnkrubban var bekymmersam för barnträdgårdslärarinnorna då den inte 
hade en uppenbar pedagogisk inriktning, och den var hotfull eftersom den bars 
upp av en annan personalgrupp. Ett problem var att barnkrubban och kindergarten 
riktade sig till samma klientgrupp och om inte barnträdgårdslärarinnan lyckades 
få hegemoni inom området skulle konkurrerande yrkesgrupper kunna ta över 
och marginalisera kåren. Och yrkesmonopol är viktigt för en yrkesgrupp som vill 
nå sociala framgångar. Den privata kindergarten där barnen segregerades efter 
föräldrarnas klasstillhörighet blev också problematisk i det perspektivet. För att 
hävda barnträdgårdslärarinnornas hegemoni måste kåren också kunna visa att 
barnträdgården var viktig för alla klassers barn och i det syftet var folkbarn-
trädgården det bästa alternativet. Samtidigt som en utvidgning av fältet till att 
också omfatta barnkrubban skulle ge barnträdgårdslärarinnorna en fördelaktig 
ställning på arbetsmarknaden. 

176 Barnträdgården nr 4 (1935), s 78. Anna Warburg ger där några intryck av småbarnsanstalterna i 
Sverige och kommenterar också de första institutionerna. Hon menar att en av orsakerna till svårig
heterna att föra talan för småbarnsinstitutioner var att två institutionstyper riktade till olika sociala 
klasser, lyxbarnträdgården respektive krubbor gjorde det svårt för andra mellanformer att komma 
fram. 
177 Maria Moberg i Svenska Fattigvårdsförbundets tidskrift 6 häftet (1912), s 244. 
178 Svenska Fröbelförbundets Tidskrift Nr 1-2 (1918), s 10. 
179 Ibid., s 9, Anna Warburg. 
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Anna Warburg menade att skillnaden mellan kindergarten och krubba låg 
däri att, i den förra skulle barnen lära sig en hel del både i praktiskt, moraliskt 
och teoretiskt hänseende medan krubban främst skulle vara som ett hem för 
barnen. Det var alltså en tidig uppdelning i omvårdnad och pedagogik definierad 
av barnträdgårdsledarinnor. Likheten mellan krubban och folkbarnträdgården 
låg i barnens bakgrund och att dessa barn behövde en "lektion i sparsamhet, 
förnöjsamhet och god smak".180 Dessa borgerliga argument känner vi igen från 
debatten om barnkrubban. Jan-Erik Johansson konstaterar att intresset för 
folkbarnträdgården tonades ner när Anna Warburg efter ett års ordförandeskap 
lämnade förbundet.181 

Verksamheten i barnkrubban med inriktning på vård och fostran och i 
barnträdgården med en pedagogisk ambition kan sägas företräda två antagonistiska 
och komplementära kunskapstraditioner inom förskolepedagogiken.182 Denna 
dualism speglade sociala konflikter i samhället och hade tydliga relationer till 
den borgerliga samhällsklassens värderingar. 

BORGERLIGA STRATEGIER 

Barnträdgårdens pionjärer mutade in ett kvinnligt yrkesområde. De kunde själva 
med den legitimitet Fröbel gav påverka verksamhetens utformning. Eftersom 
det var privata inrättningar stod de också fria i förhållande till staten. Av den 
orsaken kunde de också själva definiera innebörden i begreppet yrkeskompetens. 
Att vara barnträdgårdslärarinna var en betydelsefull och grannlaga uppgift som 
ställde krav på personliga kvalifikationer. 

Näst moderkallet är det väl svårt att finna ett mera sant kvinnligt 
yrke än barnträdgårdsledarinnans. Här komma om möjligt mer än i 
något annat de bästa kvinnliga egenskaperna till utveckling och 
användning, det finaste, det varmaste, det ömmaste som naturen 
nedlagt hos kvinnan.183 

180 Svenska Fröbelförbundets Tidskrift Nr 1-2 (1918),s 12. Vidare menar Anna Warburg att den sanna 
kindergartenledarinnan kan stilla hatet som finns mellan klasserna och visa på att de bättre bemedlade 
har förståelse och vilja att hjälpa de fattiga. Ibid., s 17. 
181 Johansson (1992), s 87. 
182 Bourdieu (1987), s 118-127. Han visar i texten om modeskaparen och hans märke på vilka uttryck 
denna motsättning tar sig på m odets område. Bourdieu menar att par av antagonistiska och 
komplementära epistomologiska motsättningar återfinns inom alla fält. 
183 Svenska Fröbelförbundets tidskrift nr 1-2 (1919), s 17-18. 
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I yrkeskompetensen ingick även att barnträdgårdsledarinnan skulle ha en vilja 
att ständigt söka ny kunskap.184 

Men hon får aldrig tro sig färdig för sin uppgift, slentrianmässighet 
är hennes största fiende. Hon har inga bindande modellserier, inga 
fastställda kurser att gå efter, hennes barn behöver ej hinna med 
något visst pensum. Hon har obegränsad frihet men därför 
obegränsat ansvar.185 

Även civilståndet blev indirekt till en kvalifikation, eller åtminstone en förut
sättning för att leva upp till de krav som ställdes. En uttalad lärosats var nämligen 
att lärarinnans privata liv och leverne inte fick inkräkta på hennes yrkesarbete 
och det passade väl in i den ogifta kvinnans livssituation. Det som hade varit en 
social brist kunde konverteras till en pedagogisk fördel. Gifte hon sig kunde det 
innebära en avgång från yrket och således också en minskning av antal barn som 
fick möjlighet att vistas i barnträdgården. 

Men trots att utbildning krävdes, betraktades arbetet som ett kall vilket med
förde problem att ställa krav på skälig lön. Genom att dölja de verkliga grunderna 
för yrkesgruppens existens så tvingades man också att ta risken att bli betraktad 
och behandlad utifrån de uttryckta förutsättningarna.186 Men lönen var inte den 
viktigaste frågan under den period när kåren bestod av främst (kapitalstarka) 
borgerliga kvinnor. Deras agerande kan också tolkas som ytterst strategiskt i ett 
samhälle där makthavarna (männen) ansåg att barnavård och omhändertagande 
av små barn skulle skötas av kvinnor, helst utan betalning. B ar n trädgårds-
ledarinnorna försökte att först etablera en god verksamhet, verka för att allmän
heten skulle få förtroende för yrkesgruppen, göra sitt yrke och sin kompetens 
efterfrågad och därefter kräva en rimlig lön.187 Men det är förstås inte säkert att 
strategierna var medvetna utan det kan också vara fråga om det som Bourdieu 
benämner som habitustyrda strategier. Kallet lyftes fram som ett värde i sig, men 
här gjordes på sätt och vis en dygd av nödvändigheten. För dessa kvinnor var det 
nog nödvändigt att inte i onödan utmana manliga hierarkier. 

184 Jmfr Lina Morgenstern, Barndomens parad is (1867), s 34-35. där hon beskriver den äkta 
småbarnsledarinnan 
185 Ibid., s 18 
186 Bourdieu (1987), s 246-247. Han diskuterar bland annat konsekvenser av att uppfatta yrket som 
ett kall. 
187 En sådan koppling skulle varit helt otänkba r om det varit fråga om en manlig yrkeskår. Vissa 
kvinnogrupper, till exempel de akademiskt bildade kvinnorna, accepterade inte heller detta resone
mang, men det berodde kanske på att de fanns inom samma yrkessektor som männen och strävade 
efter att jämställas med dem. 
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De ekonomiska villkoren, utbildningskostnader och lön, var förstås ett hinder 
för den arbetardotter som ville bli barnträdgårdslärarinna. En låg lönesättning 
kunde således fungera som ett socialt stängsel, garantera en viss grupp tillträde 
och utestänga andra. Studiekostnaderna vid barnträdgårdsutbildningarna var 
också mycket höga, till viss del beroende på att utbildningarna var privata och 
saknade statligt stöd. De studerande kom därför ofta liksom barnen i barn
trädgården från välsituerade hem. Att kräva barnträdsgårdsledarinneexamen för 
arbete i småbarnsinstitutioner var att avkräva personalen ett bestämt socialt 
ursprung. Arbetarkvinnans materiella villkor diskvalificerade därvid henne för 
barnträdgårdslärarinneyrket. 

De kvinnor som anställdes vid barnkrubborna hade inte någon enhetlig yrkes
utbildning eller yrkesbeteckning vilket i sin tur tyder på att de hade en oklar 
yrkesroll och därmed också en oklar yrkesidentitet. De kallades sköterskor, 
biträden, jungfrur, tjänarinnor, oavlönade tjänsteflickor, ledarinnor och före
ståndare.188 Även äldre flickor från fattighuset kunde, mot gratis vistelse, hjälpa 
till i barnkrubban. 

Anna Warburg är ett exempel på att också borgerliga barnträdgårdslärarinnor 
tidigt sökte sig till barnkrubbor. Under en treårsperiod arbetade hon halvtid som 
"lekfröken" i en sådan inrättning, längre stod hon enligt egen utsago inte ut. 
Barnen satt för det mesta på bänkar, och släpptes då och då ut på en gård.189 

Föreståndarinnan, som inte hade någon utbildning och som tidigare varit anställd 
vid Eugeniahemmet för att ta hand om "svagsinta barn", blev alltför besvärlig. 
En av kvinnorna i styrelsen hade försökt att fa henne avskedad men misslyckats 
då ordföranden ansåg att hon skulle vara kvar för att hon var så billig. I 
barnkrubban fanns trettio barn i åldern i - 7 år och Anna Warburg fick ofta, 
fortfarande enligt egen utsago, sysselsätta alla på en gång. Det var alltså en i 
många stycken dyster bild som Anna Warburg förmedlade av barnkrubban. 
Men vi kan inte utan vidare utgå ifrån att hennes beskrivning var helt rätt
visande.190 Beskrivningarna färgades naturligtvis av hennes habitus och erfaren
heter och är självfallet giltiga för hur hon bedömde barnkrubbans verksamhet. 
Hon hade t ex som 18 åring år 1898/99 gått en ettårig kurs vid ett barnträdgårds-

188 SSA: Förteckning 1202 protokoll från Maria församlings barnkrubba volym AI, respektive 1206 
protokoll från Kungsholms barnkrubba volym Fl och AIb:2 
189 Sveriges Förskollärares Riksförbund, En lärargrupp i utveckling (1968), s 10. 
190 Anna Warburgs åsikter tas här som ett exempel på hur flera barnträdgårdsledarinnor vid denna 
tid uppfattade barnkrubbornas verksamhet. Maria Moberg liknade verksamhet vid vissa krubbo r 
med den behandling som vilddjur i bur far. Hen nes uppfattning var att barnen fungerade på 
kommando, åt och rörde sig, talade och teg men mest det senare, fick rikligt med mat, sov på sina 
sovstunder och kunde ibland fa se på leksaker genom glasdör rar. Men lek skratt eller glädje var 
sällsynt. Svenska Fattigvårdsförbundets tidskrift häfte 5 (1912), s 243-244. 
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Katarina barnkrubba på Söder i Stockholm år 1906. 
Foto i Stockholms stadsmuseum. 

Katarina västra barnkrubba på Söder i Stockholm år 1906. 
Foto i Stockholms stadsmuseum. 



Avgångsklass från Fröbelinstitutet i Norrköping år 1917. 
Foto i Institutionen för barn- och ungdomspedagogik, Norrköping. 

Norrköpings första barnträdgård\ skolgatan 18 år 1899. 
Foto i Institutionen för barn- och ungdomspedagogik, Norrköping. 
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seminarium i Hamburg, där hon var född. Hon beskrev själv sin bakgrund på 
följande sätt: 

Warburgs ha länge varit adeln här bland judarna i Hamburg. De har 
länge haft förmögenhet (och det tycks ju inverka på kulturen hos 
människan). Anna Blumenfeldt och Elsa Elkan (födda Warburg) 
äro bland de mest bildade människor jag vet. De mest bokbildade 
och känslobildade, och som ha förmåga att tänka abstrakt och ha 
förståelse för stora känslor och rörelser.191 

Hennes arbete i Hamburg bestod av att, under tre år, ta hand om några släktingars 
barn. "Mitt arbete här intresserar mig mycket. Att ha så där riktigt hand om tre 
förtjusande, begåfvade, lifliga, svårhanterliga barn och en Baby därtill är både 
nyttigt och roligt."192 Hon trivdes med arbetet med barnen men hade svårt att 
acceptera kvinnans sociala ställning och hade andra drömmar om framtiden. 
"En gång i framtiden hoppas jag dock få arbeta för de fattiga barnen i Stock
holm, få se om det blir." 193 Anna Warburg kom tillbaka till Sverige och blev en 
av drivkrafterna bakom tillkomsten av såväl Svenska Fröbelförbundet som dess 
tidskrift. "Men jag har alltid haft mycket dåligt samvete för att jag inte genom
förde min föresats att reformera Stockholms barnkrubbor.*194 Kanske var Anna 
Warburgs beskrivningar av personal och barn i barnkrubban också ett uttryck för 
en kulturkonflikt. Anna Warburg var präglad av erfarenheter från sin egen 
uppväxttid som hon måste förhålla sig till när hon som mycket ung hamnade i en 
kontrasterande miljö. I förhållande till hennes sociala bakgrund och erfarenheter 
utgjorde barnkrubban naturligtvis en besvärande motbild och kanske var det in
trycken från det mötet som hon beskrev när hon kritiserade krubbans verksamhet. 

Anna Warburg gav ett barnträdgårdslärarinneperspektiv på barnkrubban, som 
borde ställas mot den outbildade barnkrubbepersonalens uppfattningar om sitt 
arbete. Jag har dock bara hittat enstaka uttryck för dessa i mitt arkivmaterial. 
Detta är i och för sig helt logiskt med tanke på den maktstruktur och kulturella 
hegemoni som barnkrubborna ingick i och den outbildade personalen var en 
lägsta del av. Men några iakttagelser kan ändå göras. 

Barnkrubbepersonalen var outbildad i den bemärkelsen att den saknade 

191 Kungliga Biblioteket, handsskriftsarkivet, I:L 41:63, Anna Warburgs brev till Ellen Key år 1905. 
192 Ibid. 
193 Ibid. 
194 Sveriges Förskollärares Riksförbund En lärargrupp i utveckling (1968), s 11. Detta skrev hon strax 
före sin död. 
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formell utbildning. Däremot pågick en skolning i direkt anslutning till arbetet. 
Flera föreståndarinnor hade sina döttrar som biträden och skolade dem under en 
lång följd av år i praktisk yrkesutövning, normer och regler. I underordning såväl 
som i praktiskt handlag! Vidare vikarierade döttrarna ofta för sina mödrar. Och 
att en sådan informell utbildning gav reella kvalifikationer kan följande citat från 
en tjänsteansökan till föreståndarinnetjänst vid Maria barnkrubba år 1902 visa: 

Naturligtvis kräfves vana vid en dylik befattning. Denna vana o 
insigt fick jag under min aflidna moders insigtsfulla ledning i 15 ton 
år å Katarina barnkrubba. Under mammas sparsamma hushållning 
blomstrade krubban upp från en ringa början till hvad den är den 
dag, som idag är. Samma sparsamhet lofvar jag att iacktaga.195 

De första barnträdgårdslärarinneutbildningarna var nu inte heller seminarie
utbildningar i mera modern mening utan undervisningen bestod främst av 
praktisk tjänstgöring vid en barnträdgård parad med råd och anvisningar av den 
utbildade lärarinnan.196 Uppenbarligen fanns stora objektiva likheter mellan 
barnkrubbepersonalens och barnträdgårdslärarinnornas skolning under respektive 
institutions initialskede. Men för barnträdgårdslärarinnornas del hade utbildning 
en status men för barnkrubbepersonalen uppmärksammades den knappast. 

Svenska Fattigvårdsförbundet anordnade från år 1908 kurser på 6 månader 
för föreståndare och föreståndarinnor vid fattigvårdsanstalter. Man menade 
nämligen att ett framgångsrikt fattigvårdsarbete krävde lämplig personal.197 Det 
var t ex vanligt att personer som sökte arbete som föreståndare eller sköterska 
ofta hade misslyckats i andra yrken. De låga lönerna och dåliga arbetsförhållandena 
avskräckte lämpliga sökanden. Fattigvårdsförbundet (SFF) såg då utbildning som 
en lösning och i förkunskapskraven ingick bland annat krav på att den sökande 
skulle ha praktik från barnkrubba eller barnhem, kunskap i matlagning och 
erfarenheter av att sköta ett hushåll.198 Barnkrubbor användes också som praktik
platser för fattigvårdsförbundets kurser.199 Vid genomgången utbildning erhöll 
eleverna betyg i teoretiska kunskaper, lämplighet för arbetet och praktisk duglighet. 
Dessutom fick de ett kårtecken med bokstäverna S.F.F.. De kvinnliga eleverna 

195 SSA: Förteckning 1202 volym FUI, diverse handlingar 1888-1910. 
196 Britta Schill (1968), s 80; Albin Warne, Förskoleåldern som pedagogiskt problem (1951), s 156. 
197 Svenska Fattigvårdsförbundets Tidskrifi häfte I (1919), s 7 -11. 
198 Ibid., häfte 1-2 (1910), s 83. Förpraktiken skulle vara minst 3 månader och den sökande måste var 
mellan 21-40 år. De som hade kurs för undersköterskor på lasarett hade företräde. 
199 Ibid., häfte 3 (1910), s 129. 
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fick också bära en sidenhatt och en vit innemössa.200 Signe Andersson vid Maria 
barnkrubba fick följande betyg: Allmän duglighet - mycket god, lämplighet för 
fattigvårdsarbete mycket god och nit och intresse berömligt.201 

Fattigvårdsarbete var nu i centrum och många reformeringar inom området 
blev aktuella.202 Ledarinna för fattigvårdskurserna som beskrivits ovan var Kerstin 
Hesseigren.203 1 Stockholm arbetade hon sedan som inspektris för skolkolonier. 
Fattigvårdsstyrelsens kurser är exempel på att utbildningar av annat slag än 
barnträdgårdslärarinnornas fanns för en del av barnkrubbepersonalen. 

Under senare delen av 1800-talet anställdes diakonissor som föreståndare vid 
en del barnkrubbor. Diakonissornas lön bestämdes av och utbetalades till diakoni
anstalten. Det rådde delade meningar om diakonissornas kunskaper om och 
intresse för förskolebarn. I barnkrubbornas styrelser var emellertid intresset för 
diakonissornas kunskaper stort och man sökte och stod i kö för att anställa dem. 
Barnträdgårdsledarinnorna menade att diakonissorna ofta blev placerade på 
arbetsplatser som de minst önskade och de var tveksamma till deras negativa 
yrkesval.204 Den kvinnliga diakonin fanns inom en patriarkal organisation och 
diakonissan förlitade sig på att de överordnade placerade henne på en plats som 
bäst motsvarade hennes krafter och förmågor.205 1 kravet på lydnad inför anstalts
ledningen, i att avstå från personliga intressen och vinning kom diakonissans 
självförsakande tjänande till uttryck.206 Diakonissans uppgift var att tjäna: det 
vill säga att leva för andra, att bli liten och att offra sig.207 Anna Weman är ett 
exempel på en diakonissa som arbetade bland småbarn.208 Hon hade varit sjuklig 
under sin tid vid Ersta och av den anledningen beslöt ledningen att hon inte fick 
tjäna som sjuksköterska. Istället skulle hon utbildas till arbete bland barn vid ett 

200 Svenska Fattigvårdsförbundets Tidskrift> häft e i (1919), s 11. 
201 SSA: Maria barnkrubba förteckning 1202 FUI, diverse handlingar 1888-1910. 
202 Se Karl Höjer (19 52), s 54-64. 
203 Svenska Fattigvårdsförbundets tidskrift häfte 3 (1909), s 105. Kerstin Hesselgren hade först utbildat 
sig inom sjukvården men varit tvungen att sluta på grund av hälsoskäl. Hon avlade emellertid Fredrika 
Bremerförbundets distriktsköterskeexamen som även innefattade fältskärexamen och hon blev där
med en av Sveriges få legitimerade fältskärer . Hon utbildade sig senare vid Kungliga Seminariets 
hushållsskola och fortsatte sin verksamhet inom detta område med en examen vid den berömda 
hushållsskolan för lärarinnor i Cassel (Hessen). Hon arbetade som skolkökslärarinna i 8 år och blev 
ordförande i skolkökslärarinnornas förening. Hon vistades också i England en tid där hon skaffade 
sig en grundlig utbildning för bostadsinspektion. 
204 Ulla-Britta Bruun ed (1968), s 10. 
205 Lotten Munck Sc Anna Weman, Ur den kvinnliga diakoniens historia (1924), s 92-93. 
206 Gunnel Elmund, Den kvinnliga diakonin i Sverige 1849-1861 (1973), s 118. 
207 Ibid., s 19. 
208 Ibid., s 10 Hon skickades också till Oberlins institut i Tyskland för att lära sig småbarnsfostran. 
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seminarium för kindergartenlärarinnor i Oberlinhaus nära Berlin.209 Efter 
utbildningen arbetade hon vid Katarina Småbarnsskola i 17 år fram till år 1912, 
då hon blev föreståndarinna för en provssysteravdelning på Ersta. Detta fäster 
vår uppmärksamhet vid tre saker. För det första var diakonikallet liksom barn-
trädgårdledarinneyrket en socialt tillfredställande lösning på medelklasskvinnors 
behov av arbete och uppehälle.210 För det andra var Anna Weman förmodligen 
en av de första i Sverige (1895) att utbilda sig till kindergartenlärarinna! För det 
tredje arbetade hon vid en institution som vid denna tid liknade barnträdgårdens 
verksamhet. Men hennes medsystrar arbetade också vid barnkrubbor och Anna 
Weman utbildade en del av dem. 

Arkivmaterialet antyder också att det fanns ett intresse från barnkrubbans 
personal att förbättra verksamheten. Barnkrubbepersonalen försökte också för
svara sin yrkeskompetens och hålla barnträdgårdsledarinnorna borta från krubban. 
Ett exempel på detta utgjorde en föreståndarinna vid Kungsholmens barnkrubba 
diakonissan Syster Rut Hedin och biträdet Tilli Fridh.211 Ar 1928 gick förestånda
rinnan en kindergartenfortbildning i Norrköping som var planerad till en månad 
men som hon kunde närvara vid enbart under 14 dagar. "Ordföranden meddelade, 
att syster Rut under tiden den 14-28 april bevistat en kurs vid Fröbelinstitutet i 
Norrköping, varav hon haft stor nytta och inhemtat flera nya arbetsmetoder till 
införande bland krubbans barn."2121 samband med denna utbildning åkte hon 
också till Nordiska barnträdgårdsmötet i Helsingfors. Det var diakonistyrelsen 
som bekostade utbildningen. Efter denna utbildning delade syster Rut in barnen 
i tre åldershomogena grupper, den äldre, den yngre och mellangruppen och hon 
fick även ett biträde som huvudansvarig ledare. Motiveringen till grupp
indelningen var, att man på ett bättre sätt skulle kunna leda och övervaka bar
nens sysselsättningar. Tre år senare ändrade man gruppindelningen till hetero
gena grupper. Syster Ruts arbete ledde också till att många elever fick utbildning 
vid barnkrubban, en utbildning som man var stolt över. "Krubban har blivit en 
skola för barnavårdarinnor - till heder för anstalten och särskilt för syster Rut."213 

Det dröjde till år 1937 inna n föreståndarinnan ånyo åkte på en konferens för 
barnkrubbe- och barnträdgårdsledarinnor, denna gång i Oslo, och Syster Rut 
bekostade resan själv. Men biträdet som följde med fick sin resa delvis betald av 

209 Karin Berg, "Anna Wem an", i Kyrka och tjänst 6i:a årgången (1947). I Oberlinhaus användes 
också Fröbels metod; Se Britta Schill, Anna Warburg initiativtagare till förbund och tidskrift i En 
lärargrupp i utveckling, ed Ulla-Britta Bruun (1968). 
210 Gunnel Elmund (1973), s 116. 
211 SSA: Förteckning nr 1206 volym AI b:3 Protokoll från Kungsholms barnkrubba åren 1925-1933. 
212 Ibid., AI b:3 13/5 1928 § 8. 
213 Ibid., 28/111933 §2. 
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styrelsen. "Herr Karlsson betonade, att detta skedde på grund av den nytta, som 
krubban med skäl kan väntas fa av hennes utbildning."214 Barnkrubbans personal 
var således intresserade av utbildning och fortbildning. De deltog i kurser och 
konferenser och förändrade även krubbans pedagogiska verksamhet. 

Utbildningarna stärkte också barnkrubbepersonalens självkänsla och upp
fattningar om sin egen kompetens. När den barnträdgårdslärarinna som under 
kortare perioder arbetat vid krubban slutade meddelade föreståndarinnan och 
biträdet till styrelsen att de "anse sig kunna sköta denna undervisning".215 Styrelsen 
anställde ingen ny lärarinna vid detta tillfälle utan anförtrodde barnträdgårds
arbetet till föreståndarinnan och biträdet. 

Enligt inspektrisens uppfattning har det inflytande, som den nuvarande 
ledarinnan biträdet Tilli Fridh, utövat i fråga om barnens syssel
sättningar, uppövande av ordning, hjälpsamhet och arbetsglädje, 
varit lika värdefull som slöjd och andra barnträdgårdsarbeten.216 

Föreståndarinnan meddelade också styrelsen att barnträdgårdslärarinne-
konferensen i Oslo hade varit intressant, "...och tillika lemnat det intrycket, att 
vår krubba arbetar i enlighet med de principer, som där ansågs riktiga, samt 
under gynnsamma förhållanden."217 Barnkrubbepersonalen tyckte sig således kunna 
dra den slutsatsen att deras verksamhet var förenlig med gängse pedagogiska 
ideer och kvalitativt sett likvärdig med barnträdgården. 

Centralförbundet för socialt arbete visade också intresse för barnkrubbe
personalens skolning. Det inbjöd t ex till en tvådagars konferens om småbarns
fostran 1937. På den konferensen deltog syster Rut och barnkrubbestyrelsens ord
förande. Andra krafter verkade också för att förbättra barnkrubbans förhållanden. 
Vid Föreningen Engelbrekts Barnkrubba och Barnavårdsskolans årsmöte 1910 
hade inbjudan skickats också till övriga barnkrubbestyrelser i Stockholm. Mötet 
inleddes med föredrag av doktor Inez Laurell där hon talade om barnavård och 
betonade barnkrubbornas betydelse för de små barnen. Därefter uttalade verk
ställande direktören i Engelbrekts Fattigvårdsstyrelse och statsfullmäktige G Öländer 
ett önskemål om att ett samarbete mellan samtliga barnkrubbor i Stockholm 
skulle komma till stånd. För denna tanke fick han starkt gehör och för att samråda 

214 SSA: Förteckning 1206, volym AI b:3,4/51937 §6. 
215 Ibid., volym AI B14 protokoll den 4/5 1937 §6. 
216 Ibid., volym AI B.4 protokoll 6/12 1937 §4. 
217 Ibid. 
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med övriga barnkrubbors styrelse utsågs en kommitté.218 Kommittén föreslog 
att en Centralkommitté för Stockholms barnkrubbor skulle bildas.219 Dess uppgift 
blev att väcka allmänhetens intresse för barnkrubbor och försöka lösa deras 
ekonomiska problem genom att söka medel hos myndigheter och skriva upprop 
i pressen. Man skulle också försöka skaffa "lämpliga och välutbildade före
ståndarinnor och biträden", skaffa ändamålsenliga lokaler, ordna inspektion för 
samtliga barnkrubbor, skaffa läkare, utarbeta likartade stadgar och bestämmelser 
för alla barnkrubbor i Stockholm. Denna centralstyrelse kom att få ett stort 
inflytande över barnkrubbeverksamheten. Den lyckades också ordna inträde i 
pensionskassan för barnkrubbans anställda. 

Hur och när kom då barnträdgårdsledarinnan in i barnkrubban?220 Vid de tre 
barnkrubbor vars protokoll jag granskat har jag funnit barnträdgårdslärarinnor 
bland barnkrubbans personal först år 1917.221 Barnträdgårdsverksamheten blev 
en egen verksamhet i krubbans verksamhet - en lokalintegrering. Den pågick i 
en, två eller tre timmar, varje dag eller några dagar i veckan. Man hade särskilda 
rum, särskilt material, särskild pedagogik och särskild personal. 

Då det för krubbans ställning och verksamheten ansågs särskilt 
fördelaktigt att en verklig Kindergarten ledd av examinerad lärarinna 
inrättades, föreslog ordföranden att från stiftelsen Lars Hiertas 
minne göra ansökan, om anslag till utrustning för sådan 
verksamhet...222 

Barnträdgårdsledarinnornas tycktes övertygade om att barnen i barnkrubban 
behövde just den kunskap, de pedagogiska aktiviteter, den moral osv som de 
själva representerade. Deras till synens objektiva kunskap om vad barn behövde 
hade sin grund i stabila värderingar sanktionerade av barnkrubbans styrelse och 
etablissemanget.223 Gemensamt för de första barnträdgårdsledarinnorna var att 

218 SSA: Förteckning 1206, A2:I Bilagor styrelseprotokoll den 7/12 1910 § 4. Kommittén bestod av 
doktor I. Laurell, fröken I. Eberstein, friherrinnan E. Palmstierna och direktör G. Öländer. 
219 SSA: Förteckning 1206 volym A2:I, bilagor och styrelseprotokoll. 
220 Vid Kungsholms barnkrubba anställdes år 1910 fröken Beyer för att två timmar var annan 
söndag undervisa i barnhandarbete. 
221 SSA: Förteckning 1202 volym AI Maria barnkrubba. Det är vid Maria barnkrubba hon börjar 
arbeta; Ibid., Förteckning 1206, volym AI b:3. Vid Kungsholms barnkrubba anordnas barnträdgårds-
verksamhet år 1928; Ibid., 2 - 201:19 volym FI. Vid Sofia barnkrubba år 1924. 
222 Ibid., Volym AI B:4 protokoll den 28/11936. 
223 Pierre Bourdieu, The Logic of Practice (1992b), s 54-56. En individs eller grupps habitus samverkar med 
de objektiva villkor de är en del av och möjliggör strategier i enlighet med objektiva mål. Strävan mot 
målen kommer, eftersom agenterna accepterar fältets regler, att upplevas som naturliga och önskvärda. 
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de inte fick betalt och deras verksamhet fick inte belasta barnkrubbans budget på 
något sätt. 

Föreståndarinnan i Västra krubban hade anhållit att fa anställa en 
kindergartenlärarinna att underhålla barnen två timmar hvarje 
förmiddag, och beslöt styrelsen att medgifva detta under förut
sättning att någon kostnad för krubban därigenom icke uppstod.224 

Barnträdgårdsledarinnan accepterade detta krav och löste ersättningsfrågan genom 
att erbjuda sig att: 

...tills vidare gratis leda sådant arbete med krubbans äldre barn, mot 
villkor att hon fick därstädes samtidigt undervisa 15 barn från enskilda 
hem. Hon medförde tillika en riklig mängd trevligt arbetsmaterial. 
Verksamheten började den 15 september och pågick alla dagar från 
klockan 9 - 12.225 

År 1929 fick barnträdgårdslärarinnan vid Maria barnkrubba månadslön.226 Hon 
hade tidigare haft timersättning. Vid Kungsholms barnkrubba arbetade lärarinnan 
dock fortfarande gratis.227 Dessa lärarinnor uppskattades inte efter förtjänst i 
barnkrubban men inte heller inom Svenska Fröbelförbundet var intresset särskilt 
stort för heldagvården. I förbundets inledningsskede kom barnkrubban att ha en 
undanskymd plats. Ar 1920 var endast 8 av 206 medlemmar i Svenska Föbel-
förbundet verksamma vid barnkrubbor.228 

Genomgången av källmaterialet visar så långt, att det inte på något sätt var 
självklart att barnträdgårdsledarinnor skulle arbeta i barnkrubban. Deras utbild
ning hade t ex utvecklats i mycket nära anslutning till barnträdgården och var 
speciellt anpassad till arbetet där. Trots det, kom de att så småningom bli den 
största yrkesgruppen också inom heldagvården. Hade deras framgångar med 
kårens status att göra? 

224 SSA: Maria barnkrubba förteckning 1202 Volym AI protokoll den 17 december 1919. 
225 SSA: Förteckning 1206 Volym AI B:3 protokoll den 13/5 1928. 
226 SSA: Maria barnkrubba volym AI protokoll den 21/ 12 1928. 
227 SSA: Förteckning 1206 volym AI B3. 
228 S'venska Fröbelförbundets tidskriß nr 2 (1920), s 35. 
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STATUS OCH KOMPETENS 

Hur en yrkesgrupp värderas handlar om vilken status den har. Begreppet status 
anger en relation mellan människor eller grupper, t ex personalgruppers relationer 
till arbetsgivare, föräldrar, myndigheter eller andra yrkesgrupper. Status kan 
berättigas utifrån olika faktorer, som utbildning, ålder, kön, kapitaltillgångar, 
samhällspositioner etc. Ytterst är det samhällets värdesystem som anger vilka faktorer 
som prioriteras vid en viss tid sålder eller i en viss kontext. Status kan således 
tillskrivas en individ eller grupp. Men status kan också förvärvas genom olika 
insatser t ex utbildning eller dokumenterad kompetens.229 Vem som skall tilldelas 
eller lyckas förvärva status har alltså att göra med värderingar, intressen, kapital
tillgångar och hur individer eller grupper lyckas i den ofta osynliga kamp, som är 
motorn i denna fördelningsprocess. 

Borgerliga män upphöjde barnkrubbans verksamhet till ett samhällsintresse 
och i bakgrunden skymtade filantropiskt verksamma borgerliga kvinnor. Till
sammans hade de kontroll över barnkrubbepersonalen vilka hade deras mandat 
att uppfostra folkets barn. Kompetenskravet för barnkrubbans personal var att 
vara kvinna och de utförde egentligen moderns rättmätiga arbete. I detta fanns 
inget experttänkande och det krävdes heller ingen utbildning. Personliga egen
skaper var fram till sekelskiftet viktigare än utbildningsmeriter. Ett altruistiskt 
förhållningssätt till arbete, boende och privadiv var en förutsättning. Diakonissan, 
som placerades i de yrken hon inte självvalt och ibland till och med i sådana hon 
hade minst intresse för, var ett lysande exempel på hur detta förhållningssätt blev 
kvalificerande. Arbetstiden som kunde sträcka sig från klockan 07.00 - 20.00 
visar på de krav på uppoffrande sinnelag som arbetsgivaren ställde på personalen. 
Barnkrubbans personal utgjordes av fattiga, underlägsna, kontrollerade kvinnor 
som för sina anställningsvillkor var beroende av borgarklassens goda vilja. Deras 
objektiva livsbetingelser, kön och klass, hade format en habitus som gjorde dem 
beredda att acceptera denna underordning och på så sätt bidra till att hierarkin 
vidmakthölls. Med det kompetenskrav som gällde kunde de godtyckligt sägas 
upp med kort varsel och i bästa fall erhålla en månads lön.230 

Barnkrubban var i vissa fall både en arbetsplats och ett hem för personalen. 
Ett exempel på detta är den föreståndarinna som av styrelsen beviljades att 
disponera krubban i tre dagar för sin dotters bröllop.231 Olika uttryck för personalens 
låga status framträder i protokollen under hela perioden fram till 1940. Och att 

229 Jan Öjvind Swahn ed., Bra Böckers lexikon nr 21 (1989), s 335. 
230 SSA: Förteckning 1202 Maria församling, protokoll den 24/9 1884; SSA: Förteckning 1206 volym 
AIb:2 protokoll den 6/6 1893 §5. 
231 SSA: Maria barnkrubba förteckning 1202 volym AI protokoll den 1/101891. 

103 



LÅT BARNEN KOMMA TILL OSS 

styrelserna förväntade sig personal ur de lägre samhällsklasserna visar en protokolls
anteckning där man med förvåning noterat att: "Ytterligare en elev har anhållit 
om att fa tjänstgöra vid krubban och har gjort det sedan i oktober, nämligen 
Fröken Ingrid ....(20 år) - en förmögen flicka, som bor i sitt hem i Stockholm 
och åker till krubban i egen bil".232 Att en rik flicka tog en elevplats var ovanligt 
och hennes uppgifter blev också av annat slag än de övriga elevernas. Hon 
hämtade varor med sin bil och uträttade diverse ärenden. Dessutom betalade 
hon själv för sin kost. Den särbehandling hon fick förstärkte socialgrupps
skillnaderna och markerade arbetarkvinnornas plats lägst ner i hierarkin. 

Vi har så långt uppehållit oss vid det värdesystem som upprätthöll distinktionen 
mellan borgerlighet och arbetarklass. Ett värdesystem som medförde att många 
kvinnor hamnade i underordnade positioner. Vi skall nu studera hur borgerliga 
kvinnor genom symboliskt maktutövande kunde placera barnkrubbepersonalen 
i beroendeställning samtidigt som de själva k unde utbyta sina materiella till
gångar mot sociala positioner. 

Kvinnliga släktingar till avlidna betydelsefulla personer vilka genom ekonomiska 
bidrag eller direkt arbete i styrelsen gagnat krubbans verksamhet, överlämnade 
ibland; enligt egna värderingar, dyrbara porträtt av dessa personer som gåvor till 
krubbornas styrelser. Porträtten skulle sättas upp i krubban som ett led i barnens 
och personalens moraliska fostran. För de borgerliga kvinnorna fungerade por
trätten som en lönsam symbolhandling. En kommissaries dotter skänkte år 1928 
ett vackert porträtt av sin fader till barnkrubban, i samband med en fest för 
barnen. Dottern blev ganska snart invald i styrelsen.233 Ar 1928 överlämnade en 
annan dotter ett annat porträtt föreställande en professorska som under sin levnad 
varit aktiv i styrelsen. Dottern hoppades att porträttet skulle hänga i barnens 
leksal och att de skulle stanna upp inför hennes moders "både milda och allvarliga 
anlete".234 Porträttens symbolvärde formerades i barnkrubbans torftiga miljö och 
givarens egen vinning doldes bakom givmildheten. 

Sammantaget visar arkivmaterialet på att makten över barnkrubbans sociala 
konstruktion fanns utanför barnkrubbans personalgrupp, hos de borgerliga männen 
och kvinnorna, som också kontrollerade barnkrubbepersonalens kompetens. 
Fattigvårdsstämpeln lyste över både barn och personal. 

Barnträdgårdslärarinnorna däremot definierade själva sin kompetens. De blev 
experter på barnuppfostran men med en känslig balansgång i förhållandet till 
modern. Kvinnosynen i den svenska barnträdgården var den för denna tid tradi
tionellt borgerliga: mamman skulle vara hemma, barnträdgården kunde därför 

232 SSA: Förteckning 1206 volym AIb:4, protokoll den 28/111933 §2. 
233 Ibid., den 13/5 1928 §1. 
234 Ibid., 14/12 1938 § 10. 
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vara ett pedagogiskt komplement men fick inte innebära en ersättning av modern. 
Barnträdgården kunde därför även hota förhållandet mellan mor och barn.235 

Balansgången klarades genom att man betonade mammans oersättlighet först 
och främst under de tre första åren o ch gärna längre . Därefter kunde barn
trädgården med sin pedagogiska verksamhet komplettera hemmet och "kallet" 
tonade ner barnträ dgårdsledarinnans eget yrkesintresse. "Kallet" var också ett 
sätt att bli accepterad som yrkesgrupp då ett yrke med en sådan prägel inte blev 
något hot mot de borgerliga hemmakvinnorna och inte heller den manliga makt
strukturen. Det gav istället barnt rädgårdslärarinnorna möjlighet att alliera sig 
med borgerlighetens hemmakvinnor i betoningen av modern och modersbandens 
betydelse. I gengäld fick de stöd för argumenten om barnträdgårdens värde som 
pedagogiskt komplement till hemmets fostran. 

Folkbarnträdgårdarna hade dessutom en social karaktär och verksamheten 
var direkt samhällsnyttig. Att uppfostra folket var legitimt och expertrollen blev 
således inte lika problematisk för personalen i folkbarnträdgården. Uppfostrar-
rollen var självpåtagen. I folkbarnträdgården var arbete för "saken" det som stod 
i centrum. Man kämpade för acceptans av expertkunskap och expertrollen, och 
man tolkade och använde Fröbel och hans teorier i enlighet med sina egna syften. 
Detta gav en vetenskaplig teori för praktiken och fungerade som en god professionell 
strategi. Dessa kvinnors oförbehållsamma engagemang för förskolebarnets fostran 
gav också yrkesmässiga vinster ge nom att man betonade barnet och fröbel-
pedagogiken istället för de egna yrkesintressena. Arbetet för barnens bästa dolde 
lönearbetets egenintresse. När barnträdgårdslärarinnan började ställa anspråk på 
att muta in även ba rnkrubbans verksamhet blev expertkunskaperna ett centralt 
argument. Även barnkrubbans personal måste ha den rätta utbildningen. 

Barnträdgårdsledarinnorna hade genom sin sociala bakgrund, utbildning, sina 
klienter och den makt de hade över verksamheten högre status än barnkrubbe-
personalen. Deras arbete ansågs pedagogiskt motiverat medan barnkrubbans 
verksamhet sågs som ett nödvändigt ont. Den jämförelsevis omfattande forsk
ningen omkring barnträdgårdar och barnträdgårdsledarinnor och den ringa 
omfattningen av studier omkring barnkrubbor och dess personal kan också ses 
som en indikation på denna statusskillnad mellan de båda kvinnogrupperna. 

KULTURELLT KAPITAL OCH HEGEMONI 

Fostraren, fostrans innehåll och metoderna är av intresse när man funderar över 
omsorg om små barn. I detta avsnitt vill jag i första hand uppehålla mig vid den 

235 Jan-Erik Johansson (1992), s 91. 

105 



LÅT BARNEN KOMMA TILL OSS 

professionella fostraren och dennas kunskaper, erfarenheter och relation till 
samhällets maktpositioner.236 När jag talar om fostransprocessen avses inte bara 
de kunskaper som enligt måldokument bör överföras till barnet. Det sätt varpå vi 
samtalar o m fostran visar hur vi tänker, vad vi värdesätter, vilka relationer vi 
uppskattar, hur vi ser på andra människor och förhåller oss till dem. Våra kun
skaper är inte värderingsfria, objektiva eller sanna för alla människor och grupper i 
samhället. Det som enskilda fostrare eller yrkesgrupper definierar som fostran 
sätter också gränser för vad som är be tydelsefullt, accepterat och vad som skall 
utestängas. När barnträdgårdslärarinnor förespråkade den verksamhet som bedrevs 
i barnträdgården, den utbildning som personalen där hade genomgått och den 
vistelsetid som de bestämt som den bästa för alla förskolebarn överförde de ett 
socialt system till ett annat och annorlunda socialt sammanhang. De gjorde inte 
bara sina kunskaper om barn giltiga för alla utan också de värderingar som ingick 
i den hegemoniska diskursen. Godtyckligheten i urvalet av fostrare, metod och 
innehåll förvandlades till en objektiv sanning. Barnträdgårdens verksamhet blev 
därvid den bästa för alla barn oavsett tillsynsbehov, ålder eller klasstillhörighet. 
Och fröbelpedagogiken var dessutom internationellt framgångsrik. 

Intresset för utbildning är av naturliga skäl stort hos individer och grupper 
som använder utbildningssystemet för att förbättra sina sociala positioner.237 För 
borgerlighetens kvinnor var utbildning en språngbräda. Tillgång till ekonomiskt 
kapital var avgörande för att få tillträde till utbildningen och dessa kvinnor v ar 
också bärare av ett ekonomiskt kapital. De levde under en tid av genomgripande 
social omstrukturering, då många grupper hade problem med att reproducera 
sina tillgångar. Dessa kvinnor utnyttjade dock de möjligheter, som tiden och en 
begynnande välfärdsstats uppbyggnad erbjöd, till att med hjälp av sitt kulturella 
och ekonomiska kapital muta in ett kvinnligt yrkesområde med stor utvecklings
potential. På så sätt lyckades de skapa en marknad där deras kulturella kapital var 
räntabelt.238 

Barnträdgårdslärarinnornas framgångar inom småbarnsfostran hade också ett 
nära samband med deras position och relation till andra maktgrupper i samhället. 
Vuxna och barn från olika sociala klasser bär med sig olika kulturer som värde
sätts på olika sätt i ett samhälle. De olika sociala erfa renheter som individer i 

236 Jmfr. Tom Popkewitz, "Professionalization in teaching and teacher Education: Some notes on 
its history, ideology and potential", Teaching ft Teacher Education vol 10 No i (1994), s 10 f. 
237 Bourdieu (1987), s 273. 
238 Kapitalarternas fördelning är enligt Bourdieu ständigt föremål för strider och därmed föränderliga. 
I dessa strider, söker individer eller familjer att bibehålla eller formera sina tillgångar. Inte självklart 
som en medveten strategi utan också som en omedveten strävan men alltid inom rådande klass
struktur. Bourdieu (1987), s 237-304. 
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olika grupper och klasser får just genom skilda grupp- och klasstillhörigheter 
innebär att deras habitus, tankar, värderingar, handlingar och livsstilar skiljer sig 
åt. Människans habitus "formar" det kulturella kapital\ den bildning och information 
som hon har med sig. 

Samhällets olika makthavare hade inte endast den ekonomiska makten utan 
behärskade också kulture n och dominerade således samhället som helhet. Det 
innebar att endast vissa (bestämda) tolkningar av hur världen såg ut, vad som var 
bra respektive dåliga livsstilar och vilka värderingar som var viktiga att förmedla, 
var legitima. Det kunde gälla barninstitutioner, modersband, klädsel, matvanor, 
normer för renlighet och ordning, lekar, fostran etc. Den som således hade den 
rätta habitusen måste kännas igen o ch också få belöning i samhällets sociali-
serande institutioner medan den som saknade den måste resocialiseras. Barn-
trädgårdslärarinnorna och barnträdgården hörde hemma i den borgerliga kulturen, 
densamma som makthavarna tillhörde, och de strävade efter fullmakt att tala för 
och om verksamheten som värdefull för samhället i stort. Barnkrubborna blev i 
det sammanhanget en resocialiserande institution med både en fostrande och en 
förebyggande uppgift. Genom att vistats i barnkrubban skulle barnen få god vård 
så att de överlevde men också en fostran i värderingar, som kunde ge utdelning i 
barnens framtida ageranden. För att detta skulle vara möjligt måste någon upp
fatta och uppskatta dessa hegemoniska värden också i barnkrubban. För den 
uppgiften var ba rnträdgårdsledarinnan mer lämpad än barnk rubbepersonalen. 
Barnträdgårdslärarinnorna hade också till skillnad från barnkr ubbepersonalen 
lyckats skapa en relati v autonomi, en teoretisk kunskapsbas och en gemensam 
etik. I ett professionalis eringsperspektiv innebar detta också att barnträdgårds
lärarinnorna hade vunnit mark inom förskolefältet. 

Barnkrubbans personal befann sig i en underordnad position både på grund 
av bristande utbildningskapital och klasstillhörighet. Den hade inget forum där 
den kunde hävda sina yrkesintressen och inte heller någon naturlig grupp i makt
ställning att allie ra sig med. Trots att arbetarmodern såg barnk rubban som en 
tillgång i en försörjningssituation, som innebar att hon allt oftare måste flytta 
arbetet utanför hemmet för att kunna försörja sig och sitt barn, så innebar naturligt 
nog också barnkrubban och i förekommande fall barnträdgården att kvinnan 
och arbetarfamiljen miste kontrollen över barnens fostran.239 Den uttalade viljan 
att hjälpa och att förbätt ra arbetarbarnens situation var viktig för att dölja den 
maktutövning och det symboliska våld som defacto utövades mot människor 
med ett annat kulturellt kapital. I det perspektivet kan man både förstå inrättandet 

239 Pierre Bourdieu 8c Luc Boltanski, Titel och ställning. Om förhållandet mellan produktions
systemet och reproduktionssystemet i Kultur och bildning tå Donald Broady (1989), s io8-i09. 
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av barnkrubbor for arbetarkvinnornas barn under 1800-talets andra hälft och 
barnträdgårdar för borgerlighetens barn. Men stridigheterna om tillträdet till 
institutionerna och viljan att också låta folkets barn gå i barnträdgårdar ger oss 
en antydan om att inga värden och värderingar är för alltid givna. 
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Kjapitel 6 
• 

framtidsutsikter 

-JLNSTITUTIONER FÖR SM Å BA RN som av en eller annan anledning behövde 
tillsyn utanför hemmet inrättades, som vi kunnat se i del i, under 1800-talet av 
privatpersoner, olika ideella föreningar eller kyrkliga församl ingar. Städernas 
fattigvårdsstyrelser engagerades snart också i frågan, men statens insatser dröjde. 
Under denna tid då de nyinrät tade statliga institutionerna folkskolan och små
skolan brottades med svåra legitimitetsproblem, var säkert tanken på ett statligt 
stöd till inrättningar för de riktigt små barnen helt främmande för många. På ett 
lärarmöte under 1860-t alet, då småskolans berätt igande ifråga sattes, varnades 
för att krav rent av skulle kunna komma att ställas på en lekskola!1 

Sådana farhågor visade sig inte vara obefogade. Statens engagemang i upp
fostran och undervisning vidgades successivt. D els har allt fler uppfostrings-
uppgifter som tidigare åvilat för äldrarna förts till den statliga sfären. Dels har 
statens ansvar utvidgats till att omfatta allt fler ålders grupper. Den diskussion 
om statligt stöd till daghem och lekskolor, som på allvar startade under 1940-
talet, var således ett ganska följdriktigt steg i en allmän utveckling. Det allmänna 
tänkandet omkring ansvarsfrågorna i detta sammanhang hade änd rats och det 

1 Ulla Johansson, "Uppfostrans förstatligande", Tvärsnitt nr 1 (1988), s 30. 
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började att betraktas som naturligt att staten stödde hemmen i deras fostrar-
gärning. I riksdagsdebatten var man i princip enig om det rätta i att staten tog ett 
större ansvar också för de små barnens tillsyn och fostran, även om enstaka tvek
samma röster liksom tidigare hördes i debatten. Var det verkligen rimligt att 
staten skulle ta hand om barnen under hela uppväxttiden? 

Jag vet mycket väl, att både här i Stockholm och annorstädes krafter 
äro i farten under dessa år för att så att säga luckra upp hela 
hembegreppet och införa kollektiva tankegångar i allt vad gäller barn 
och deras uppfostran. Man har ju också faktiskt kommit dithän, att 
familjerna skulle kunna till kollektiva institutioner överlåta sina 
barns fostran under de fjorton första levnadsåren genom att först 
skicka barnen till spädbarnskrubbor, sedan till lekskolor och 
slutligen till eftermiddagshem för barn i skolåldern.2 

I 1800-talsdebatten hade arbetarbarnens föräldrar framställts som både 
inkompetenta och ansvarslösa. Men på 1940-talet fanns ändå en större insikt 
om att arbetarfamiljernas materiella villkor gjorde att de inte hade möjlighet att 
leva upp till den borgerliga idealbilden av en god familj.3 Reformförslagen för 
barnfamiljer hade dock fortfarande olika karaktär. En del förespråkade selektiva 
hjälpåtgärder medan andra åter argumenterade för generella bidrag.4 Vissa lik
heter med 1800-tals debatten om hur man på bästa sätt skulle lösa problem 
relaterade till fattigdomen bland befolkningen kunde skönjas. Familjer där båda 
makarna förvärvsarbetade blev allt vanligare och därtill var många mödrar ensam
stående med eget försörjningsansvar. En del av deras barntillsynsproblem kunde 
kanske statliga stöd till lekskolor och daghem lösa. Allt detta gav barnträdgårds-
lärarinnorna ny vind i seglen. Nu kunde de nyttja andra samhälleliga krafter för 
att påverka småbarnsinstitutionernas utformning och stärka sin (professionella) 
status. Men statens inblandning i småbarnsinstitutionernas finansiering innebar 
också en osäkerhet för kåren. Vilken institution staten valde att satsa på, skulle få 

2 RT: AKP1943 32:51, s 17. Harald Hallén (s) i diskussion om statsbidrag till daghem och lekskolor. 
Han fick stöd av bland annat Jonas Eriksson i Frägsta (h) ibid., s 13 och Ebon Andersson (h) ibid., 
s 16-17. 
3 Staten försökte också förbättra familjernas villkor. Den förändring av skattesystemet som disku
terades i början av 1940-talet var ett exempel på omfördelning av resurser från de välsituerade till de 
mindre bemedlade. Ett annat försök i samma riktning var diskussionerna om barnbidrag. 
4 Se Bo Rothstein, Vad bör staten göra (1994), s 213-214. Alva Myrdal förespr åkade den selektiva 
linjen där mödrar efter behov skulle fa t ex kläder och livsmedel. Gustav Möller var en livlig före
språkar för generella bidrag med motivering att man skulle undvika den stigmatisering som de 
selektiva bidragen åstadkom. 
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stor betydelse för vilken inriktning yrket skulle fa och vilka framgångar kåren 
kunde nå. 

Politiken hade sedan början av 1930-talet inriktats på att bygga upp ett folkhem.5 

Den svenska välfärdspolitiken har varit inriktad mot en hög grad av generell 
välfärd vilket har betytt att statliga understöd har följt tämligen generella regler, 
i princip riktat sig till hela befolkningen och gällt under olika delar av livet.6 

Denna politik har karaktäriserats av en satsning på offentligt producerad service, 
försäkringar inom olika områden, ett enhetligt bidragssytem och behovsprövade 
insatser. Småbarnsinstitutionerna och barntillsynen har också varit en del av denna 
generella välfärdspolitiska inriktning. Men i början av 1940-talet var dessa rikt
linjer inte klargjorda utan statliga utredningar, riksdagsmän, tillsynsmyndigheter 
och yrkesgrupper med intressen inom välfärdsstatens område var alla engagerade i 
hur direktiven skulle utformas. 

Statliga utredningar och åtgärder 

Ett första försök att utverka statligt stöd till småbarnsinstitutioner gjordes redan 
år 1918.7 Men frågan föll och blev vilande fram till år 1935 då Svenska Fröbel-
förbundet inlämnade en resolution till chefen för socialdepartementet med be
gäran om statsbidrag till barnträdgårdar och barnkammare.81 samband med över
lämnandet av denna resolution fick förbundets ordförande, föreståndarinnan för 
Fröbelseminariet i Norrköping, Ellen Moberg, i uppdrag av statens barnavårds
inspektion att göra en utredning av befintliga barnkrubbor och barnträdgårdar. I 
sin rapport förordade hon stöd från stat och kommun för att komma till rätta 
med de missförhållanden som hon sett.9 

5 Jmfr Yvonne Hirdmans beskrivning av folkhemmet. Hirdman, Att lägga livet till rätta (1989) s 128-158. 
Sociala ingenjörer är en benämning som under senare år använts för att beskriva de politiker som 
kännetecknade 1930-talets Sverige. Se ibid., s 97. Denna nutida benämning på politiska beslut och 
samhällsförändringar har vissa nackdelar. Begreppet för tanken till en teknisk värld och ett mycket 
komplext skeende kan därmed tolkas alltför mekaniskt. Mina empiriska studier talar för en annan 
tolkning och eftersom jag snarar e har ambitionen att betona komplexiteten än de enskilda raka 
linjerna avstår jag från att använda detta begrepp. 
6 För en introduktion till den svenska välfärdspolitikens karaktär se Bo Rothstein (1994), s 25-27. 
7 RT: FKM nr 65 1918, angående skrivelse till Konungen med begär an om utredning och förslag i 
fråga om statsunderstöd åt vissa barnavårdsanstalter och andra företag. Det var den tidigare redak
tören för Social tidskrift (1901-1917) och statens inspektör för fattigvård Gerhard Halfred von Koch 
(s) som skrev en motion i detta ärende. 
8 "Resolution från Göteborgsmötet", Barnträdgården nr 4 (1935), s 77. 
9 Ellen Moberg "Barnkrubbor och barnträdgårdar, deras nuvarande utbredning, beskaffenhet och 
föreliggande behov", Sociala Meddelanden nr 12 (1936). 
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Befolkningskommissionen som tillsattes år 1935 hade i uppdrag att på bred 
basis utreda befolkningsfrågan. Den skulle bland annat lämna förslag till åtgärder 
för att minska familjernas kostnad för barnens fostran och vård med särskild 
betoning på familjer där kvinnan förvärvsarbetade. Ett av kommissionens femton 
betänkanden handlade om barnkrubbor och barnträdgårdar.10 Befolknings
kommissionen föreslog också statsbidrag till driften av småbarnsinstitutionerna. 
Men principerna för statsstöd ansågs då inte tillräckligt väl grundade och under
visningsrådet Josef Weijne fick i uppdrag att ytterligare utreda frågan. Även han 
förordade statligt stöd för verksamheten, men inte heller detta förslag som fram
lades 1939 ledde till någon åtgärd från statens sida.11 

En ny statlig utredning Befolkningsutredningen tillsattes år 1941 med uppgift 
att analysera befolkningspolitiska angelägenheter. I direktiven ingick som en 
deluppgift att granska befolkningskommissionens tidigare slutförda utredning 
för att få till stånd en snabb behandling av de förslag som ansågs praktiskt 
genomförbara vad gällde småbarnsinstitutionerna. Befolkningsutredningen redo
visade detta sitt uppdrag i betänkandet Utredning ochförslag angående statsbidrag 
till daghem och lekskolor}2 Vissa delar av betänkandet utarbetades i samråd med 
bland annat företrädare för barnträdgårdslärarinnorna.13 Det var befolknings
utredningens förslag som ledde till att småbarnsinstitutionerna budgetåret 1943/44 
fick de första statliga bidragen. Statsbidragen fick den önskade effekten. Intresset 
för utbyggnad av småbarnsinstitutionerna ökade hos kommuner, industriföretag 
och föreningar. Men kommunerna kritiserade också bidragsreglerna som ensidigt 
gynnade nystartade institutioner.14 Reglerna innebar att en ny institution kunde 
startas medan en gammal samtidigt tvingades att stänga. Efter några år rättades 
detta misstag till. 

Den tredje statliga utredningen som tillsattes under detta årtionde -1946 års 
kommitté för den halvöppna barnavården - skulle i första hand beakta samhällets 
möjligheter att öka platsantalet i institutioner för halvöppen barnavård.15 Resul
tatet blev ett digert betänkande Daghem och Förskolor,16 Kommittén lade fram ett 

10 SOU (1938:20) Betänkande angående barnkrubbor och sommarkolonier m.m. 
11 Hans förslag var att det statliga stödet skulle utgå med 100.000 kronor per budgetår. SOU 
(1951:15), s 45-46. 
12 SOU (1943:9). 
13 Anna Holmberg, Ellen Moberg, Alva Myrdal, Carin Ulin och Märta Arnesen skrev e n del 
artiklar i Barnträdgården. Samtliga var väl förtrogna med småbarnsinstitutioner. 
14 RT: P 1:5,1945, pkt 91. Det var befolkningsutredningen som inkommit med skrivelse i ärendet. 
15 RT: P 332, år 1943, s 55. Halvöppen barnavård var beteckningen på den barnavård där barn endast 
under en del av dygnet vistades på institution och under resterande tid var hemma. 
16 SOU (1951:15). 
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förslag till förändrade statsbidragsregler redan år 1949.17 Riksdagsbeslutet innebar 
att ingen långsiktig planering för institutionernas framtid fastställdes och att ett 
mycket sparsamt tilltaget statsbidrag främst avsett för daghemsverksamhet bestämdes. 

Avsnittets fortsatta disposition 

Frågan om vilken småbarnsinstitution som var den rätta för framtiden diskuterades 
således flitigt under 1940-talet. Statliga instanser gav sig på allvar in i diskussionen 
om småbarnsinstitutionerna, arbetsmarknaden behövde kvinnlig arbetskraft, 
kvinnorna krävde lika rätt till arbete, nativiteten sjönk, många oroades över 
hemmens förmenta upplösning och olika yrkesgrupper i de olika småbarns
institutionerna värnade om de egna yrkenas framtid. Vilken institution som staten 
valde att satsa på skulle få stor betydelse först och främst för kvinnornas möjlighet 
till yrkesarbete, men också för institutionernas utbyggnadstakt och satsningar på 
utbildning av personal. 11940-talets intensiva debatt på detta område kom många 
gruppers intressen i konflikt med varandra. Barnträdgårdslärarinnorna kunde 
finna både allierade och motståndare. Det är detta mångfasetterade årtionde jag 
i det följande haft ambitionen att spegla. 

Kapitel 7 Daghem eller barnträdgård inleds med att statens motiv för att 
stödja daghem och lekskola granskas under rubriken Det ouppnåeliga idealet. Vilka 
frågor har behandlats i riksdagsdebatten? Det statliga agerandet följde ingalunda 
någon rätlinjig utveckling. Problemen med yrkesarbetande mödrar och tillsynen 
av deras barn präglade på många sätt också samhällsdebatten under detta årtionde. 
Det var inte ovanligt att industriföretag tog initiativ till att inrätta daghem för 
sina anställda. Ett sådant exempel utgör Aktiebolaget Cloetta som i slutet av 
årtiondet invigde ett daghem vid sin fabrik i Ljungsbro. I samband med invig
ningen inbjöds representanter för Socialstyrelsen, barnträdgårdslärarinne-
seminarierna, fackliga organisationer och industriarbetarmödrar till en diskus
sion om daghemmens betydelse för samhället. En analys av den diskusssionen 
görs under rubriken Olika perspektiv på daghemmets betydelse - en fallstudie av 
daghemmet Cloetta. Här framkommer hur de olika intressenterna tänkte om 
arbetsliv, mödrar och barntillsyn i det samtida samhället. Analysen visar också 
vilken roll köns- och klassfrågor spelade för institutionernas utveckling under 
1940-talet. Kommentarer avslutar kapitlet. 

17 Kommittén bestod av överläraren B.F. Elmgren (s), biträdande skolöverläkaren, docenten Sven 
Ahnsjö, riksdagsledamoten Hildur Alvén (s), ledamoten av socialdemokratiska kvinnoförbundet 
och ordförande i svenska sektion av Internationella kvinnoförbundet för fred och frihet Signe Höjer (s), 
t f barnstugeinspektrisen Helena Lindblom, rektorn vid Socialpedagogiska seminariet m.m. Alva 
Myrdal (s) och leg. läkaren Per Nordenfelt. RT: P 46, år 1949, s 4. 
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Kapitel 8 Kollektiv mobilisering behandlar den for avhandlingen centrala 
frågeställningen om vilka strategier lärarinnorna använt i kampen om faltet, vem 
som talat och vilka småbarnsinstitutioner man värnat om. Kåren hade kontroll 
över utbildningarna i inledningsskedet men också dessa förändrade karaktär. En 
granskning av Utbildningsfrågan inleder kapitlet. Barnträdgårdslärarinnorna hade 
intressen av att närma sig småskollärarinnorna i sina professionella strävanden. 
Kontakterna och motiven till det i många stycken nära samarbetet med denna 
yrkesgrupp avhandlas. Därpå belyses hur barnträdgårdslärarinnorna tar strid om 
fältets symbolvärden i den diskussion som förekom, främst inom det egna för
bundet, om namnfrågan: hur skulle de benämna de småbarnsinstitutioner där de 
arbetade och vilken yrkestitel skulle de själva ha? Det avsnittet har rubriken Namn
frågan. Barnträdgårdslärarinnorna inledde årtiondet med ett självklart ställnings
tagande för barnträdgården men senare uppvärderades daghemmens verksam
het. Jag diskuterar hur den omorienteringen gick till och vilken status som till
mättes de båda småbarnsinstitutionerna och dess personal. Kapitlet avslutas med 
en analys av barnträdgårdslärarinnornas agerande under rubriken Professionella 
strategier. Där kommer såväl statens som kårens agerande att behandlas och rela
teras till hur omsorg om barn konstruerats under detta årtionde. 
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Kapitel 7 
• 

Daghem eller barnträdgård 

JLNALYSEN AV småbarnsinstitutionernas verksamhet, som gjordes i 
avhandlingens första del, visade att det vi idag kallar etableringsfrihet med 
privat- och föreningsinitierad verksamhet, ledde till att institutionernas 
geografiska läge, lokaler, organisation, personalstab och barngrupper varierade 
kraftigt i slutet av 1930-talet främst beroende på olika finansieringsmöjligheter. 
Kvaliteten skiftade såväl inom barnträdgårdarnas som barnkrubbornas verksam
hetsområde. Ellen Moberg förespråkade också i sin rapport en förändring av verk
samheten i riktning mot ökad enhetlighet, speciellt vad gällde personalens utbild
ning.18 Vidare ansåg hon att stat och kommun skulle ge ekonomiskt, rådgivande 
och kontrollerande stöd till institutionerna. Barnträdgårdsledarinnorna hade till 
skillnad från barnkrubbans personal lyckats göra sina röster hörda och Ellen 
Mobergs offentliga uppdrag att inventera småbarnsinstitutionerna var ett exemel 
på vad den framgången betydde. Frågor om småbarnsinstitutionernas värde, lik
som samhällets ansvar i tillsyn avförvärvsarbetandes barn diskuterades ånyo men 
således i ett helt annat socialt sammanhang. Trots att befolkningskommissionen, 
som tidigare redogjorts för, förordade namnet lekskola för halvdagvårdande in

18 Ellen Moberg, Sociala Meddelanden nr 12 (1936). 
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stitutioner så förekommer under hela 1940-talet flera olika benämningar paral
lellt. Jag använder således också barnträdgård, lekskola och förskola som beteck
ningar för halvdagvårdande verksamhet. 

DET OUPPNÅELIGA IDEALET 

Ledande personer inom Svenska Fröbel Förbundet hade som vi sett strävat efter 
att sluta leden inom kåreh omkring barnträdgårdsidén, och i mycket hade de 
varit lyckosamma i sina strävanden. De hade också av allt att döma ett starkt stöd 
för detta hos betydelsefulla statliga instanser. I flera statliga utredningar, i kungliga 
propositioner och i riksdagsdebatten framhölls just barnträdgårdens fördelar i 
jämförelse med andra småbarnsinstitutioner. Men diskussionerna handlade sam
tidigt om vilken institution som skulle planeras för framtiden och vilken som på 
kort sikt skulle få statligt stöd. I debatten avspeglades motsättningar mellan kort
siktiga och långsiktiga lösningar, mellan pedagogiska och sociala motiv men också 
mellan statligt ideologiskt stöd respektive statlig finansieringshjälp. 

Befolkningskommissionen var av den åsikten år 1938 att under goda tider var 
det både önskvärt och möjligt att stödja lekskolan och egentligen var det bara 
denna pedagogiska halvdagvård som förtjänade samhällets stöd.19 En av leda
möterna, Alva Myrdal, menade t ex: "Kan vi planera för ett framtidssamhälle 
och nu lägga grunderna för de barninstitutioner, som alltid ska äga ett positivt 
värde, borde en några timmars barnträdgård ställas öppen för alla samhällets 
barn."20 Barnträdgårdens värde låg i dess pedagogiska verksamhet och i det fak
tum att vistelsetiden inte var alltför lång. I ett framtidssamhälle kunde alla barn ges 
möjlighet att delta i barnträdgårdsverksamhet oavsett om de vistades i daghem 
eller barnträdgård.21 

Även befolkningsutredningen framhöll år 1943 barnträdgårdens fördelar, och 
detta oberoende av om modern förvärvsarbetade eller inte.22 "Av pedagogiska 
skäl anses det angeläget, i synnerhet när barnen nått upp till 4-årsåldern, att 
uppfostran i hemmet kompletteras med den metodiska och pedagogiska lek

19 SOU (1938:20), s 41. Vid betänkandets utarbetande hade som särskilt tillkallade sakkunniga 
medverkat studierektorn vid socialpedagogska seminariet i Stockholm fru Alva Myrdal och professorn, 
medicine doktorn A. J. Wallgren i Göteborg. 
20 "Rapport från PFF:s årsmöte", Barnträdgården nr 3 (1941), s 43. 
21 SOU (1938:20), s 43. Liknande tankegångar fram ställde Pedagogiska föreningen för f örskole
fostran till statsrådet och chefen för socialdepartementet den 11 juli 1944. De ansåg också att halvdag
vården skulle va ra normgivande vid beräkning av sta tsbidrag och att överskjutande kostnader för 
heldagvård skulle betalas av föräldrarna. SOU (1943:9), s 39. 
22 SOU (1943:9), s 49. Barnafödandet kunde minska på grund av de besvär moderskapet förde med 
sig. Ibid, s 40. 
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verksamheten som står på lekskolornas program."23 Trots detta hade utredningen 
tidigare föreslagit statsstöd till främst daghem med hänvisning till det rådande 
krisläget och det förslaget hade också genomförts. 

De statsbidrag som inledningsvis beviljades daghemmen var visserligen provi
soriska. Men de bestämmelser som samtidigt utfärdades bidrog i praktiken till 
att reglera och ordna upp verksamheten och därför i förlängningen även till att 
permanenta den. Befolkningsutredningen följde i kommissionens spår och ut
arbetade två olika programförslag för småbarnsinstitutionerna. I fredsprogrammet, 
förslaget till efterkrigsprogram, hade lekskolorna en framskjuten position och i 
krisprogrammet framhölls daghemmen. Att man endast fattade beslut om att 
åtgärda de akuta problemen innebar att ingen småbarnsinstitution hade några 
garantier för framtiden. När en proposition med förslag till statsbidrag presen
terades i riksdagen kombinerades delar av fredsprogrammet med förslagen till 
lösning av de akuta problemen. Bland annat måste något göras åt barnträdgårds-
lärarinnornas löner. De hade alldeles för låga löner jämfört med småskol
lärarinnorna vilket innebar en risk vad gällde deras kompetens.24 Man befarade 
att detta yrke skulle komma att rekryteras ur grupper som saknade förutsätt
ningar att hävda sig i konkurrensen om bättre betalda yrken. Om inte detta blev 
fallet kunde yrket endast komma att väljas av dem som hade råd att bekosta en 
utbildning som arbetstagaren med sin lön aldrig skulle ha råd att betala av studie
skulder på. Därför skulle lönebidrag utgå till en vid 2-årigt seminarium utbildad 
ledarinna. Bidrag skulle ges för en tredjedel av en angiven minimilön vilken på 
grund av kristiden satts mycket lägre än småskollärarinnornas trots att det var 
deras löner som utgjorde mallen. Beslutet om att koppla statsbidraget till 
barnträdgårdslärarinnornas lön innebar att utbildade lärarinnor måste anställas 
också vid daghemmen om statsbidrag skulle erhållas. Dessutom skulle ett kost
bidrag, riktat till daghemmen, utgå för att minska deras dyraste utgiftspost och 
främja samhällets intresse och möjlighet till "kontroll över mathållningen."25 

Statlig kontroll av verksamheten skulle utföras genom att man vid Socialstyrelsen 
inrättade en konsulent eller inspektörsbefattning för detta ändamål. 

Propositionen om statsbidrag resulterade i två socialdemokratiska motioner, 
en i vardera kammaren.26 Motionerna berörde nödvändigheten av att riksdagen 
också fattade beslut om statsbidragsregler för den framtida halvöppna barna

23 RT: P nr 339 år 1943, s 7. Befolkningsutredningens förslag till statsbidrag. 
24 SOU (1943:9), s 53. Utredningen ansåg det skäligt att lekskolelä rarinnor hade samma lön som 
småskollärarinnor speciellt som de hade lika lång utbildning. 
25 Ibid., s 55-56. 
26 RT: MAK 465 likalydande med MFK 330 1943. Motionärerna var bl a D isa Västberg, Anna 
Sjöström-Bengtsson och Bengt Elmgren (s). 

119 



LÅT BARNEN KOMMA TILL OSS 

vården. Man menade att det inte var tillräckligt att åtgärda de akuta behoven 
utan nödvändigt med en deklaration av en långsiktig statlig viljeinriktning. 
Principbesluten ansågs viktiga för att råda bot på den aktuella och för den i 
framtiden förmodade ökande personalbristen. Motionärerna var övertygade om 
att förändringar måste ske snabbt, vara radikala och också omfatta principbeslut 
angående fredsprogrammet. 

Vi ha ju vid olika tillfällen visat, att vi förstå och respektera de 
ekonomiska skäl som regeringen anfört, då man velat dämpa ned ett 
reformkrav, men ibland känns det som om man måste reagera. Det 
är med en viss bitterhet, som vi konstatera, att det alltid finns pengar 
för militära ändamål men att man ofta är mycket sparsam, då det 
gäller att värna om de minst försvarsdugliga, barnen. Även våra 
betungade mödrar kunde nog förtjäna den uppmuntran som ett 
principbeslut i frågan skulle innebära.27 

Men riksdagen valde att prioritera en lösning av de akuta tillsynsproblemen. 
Endast nya institutioner som kunde motiveras ur arbetsmarknadssynpunkt och 
vars arbetsgivare anställde en utbildad barnträdgårdslärarinna skulle kunna erhålla 
statsbidrag efter gällande principer. 

Några år senare år 1945 tog de statliga utredarna i Befolkningsutredningen 
ånyo upp statsbidragsreglerna. Det fanns dessutom nya skäl till att statsbidrags
reglerna borde förändras. För det första hade kritik riktats mot att heldagvården, 
nödlösningen för förvärvsarbetande mödrar, hade fatt en förmånligare ställning 
än den pedagogiska halvdagvården. Detta var speciellt olyckligt eftersom halvdag
vården i det allmänna medvetandet hade fått ökat erkännande och "kommit att 
intaga en ställning liknande skolundervisningens."28 För det andra innebar barn
trädgården en nödvändig hjälp för deltidsarbetande mödrar och för familjer med 
små och trånga lägenheter. Den platsbrist som hade uppstått i lekskolor i vissa 
kommuner hade medfört att deltidsarbetande mödrar inte fick någon barntillsyn. 
"På sina håll måste sålunda en tredjedel av de barn, som söka inträde i barn
trädgårdarna, avvisas på grund av platsbrist."29 För det tredje ville befolknings
utredningen uppmärksamma att på många orter där man av ekonomiska skäl 
velat börja en satsning på halvöppen barnavård just med att bygga lekskolor hade 
statsbidragsreglerna utgjort ett hinder. Utredningen yrkade att: 

27 RT: AKP 32:511943, s 13-14. Disa Västberg (s). Diskussionen gällde statsbidrag till daghem och 
lekskolor. 
28 RT: P 1:5, punkt 91 år 1945, s 113. 
29 Ibid. 
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...den prövning av ansökningarna speciellt ur arbetsmarknadssynpunkt, 
som nu äger rum, bortfaller och att den bidragsbeviljande myndig
heten erhåller direktiv att tillse, att vid fördelning av statsbidrag till 
institutionerna såväl den av arbetsmarknadspolitiska och sociala skäl 
bedrivna vården av barn i daghem och eftermiddagshem som den 
huvudsakligast pedagogiskt betingade halvdagsvården befrämjas.30 

Detta blev också riksdagens beslut och lekskolor och daghem jämställdes i bidrags
hänseende. Socialminister Möller som tidigare förespråkat en satsning på daghem, 
började nu också att vackla i sin övertygelse. Daghem och lekskolor var ju 
konkurrerande verksamheter, och staten borde inte ensidigt gynna den ena framför 
den andra. Istället borde man under en försöksperiod också fa tillräckligt med 
erfarenheter från halvdagvårdens socialpedagogiska verksamhet. 

Ambitionerna hos statens företrädare i 1946 års kommitté för den halvöppna 
barnavården var höga men också dessa menade att verkligheten satte gränser. I 
avvaktan på ett gynnsammare statsfinasiellt läge dröjde kommittén med att lägga 
fram den generalplan som så småningom presenterades i betänkandet.31 Man 
ansåg att bristen på daghem och personal var ett problem som måste lösas på 
lång sikt.32 Kommitténs förslag till riksdagen år 1949 kom därför att bli "en av
vägning mellan det i och för sig önskvärda och det i dagens läge praktiskt 
genomförbara".33 Ar 1949 gav man fortfarande stöd till daghem men som ett 
provisorium och således inte enbart till de institutioner som kommittén sett som 
sin väsentligaste uppgift att främja. De institutioner: 

...som under en kort tid av dagen ta hand om barnen dvs barnträd
gårdarna eller som kommittén vill kalla dem förskolorna. Dessa 
institutioner ha dels en pedagogisk motivering de ge hemmen en 
uppfostringshjälp som är väl behövlig , dels ha de uppgiften att lätta 
de hemarbetande mödrarnas börda genom att några timmar av 
dagen taga hand om barnen.34 

Ånyo hänvisades till samhällssituationen. Exportindustrin var i behov av kvinnlig 

30 RT: P 1:5, punkt 91 år 1945, s 113. 
31 RT: KMP nr 46 1949, s 5. 
32 RA: kommitténummer 1672 volym 9 "PM med vissa synpunkter få statsbidragsf rågan " den 18/3 
1947. Kommittén såg det problematiskt med ett statsbidrag som var kopplat till personalens utbild
ning. 
33 RT: KMP 46 1949, s 5. 
34 RT: FKP 1949 14:43, s 49. Bengt Elmgren (s). 
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arbetskraft, småbarnsinstitutionerna och seminarierna var i behov av vissa punkt
visa förbättringar och stödåtgärder, och därför gavs provisoriska förslag som inte 
ansågs avvika från grundtankarna i den kommande generalplanen. I sin iver att 
åtgärda de akuta problemen gick man denna gång så långt att man bestämde att 
staten skulle ordna rabatterad försäljning av sin egen överblivna egendom, militär
baracker, för att ordna daghemsbyggen åt kommunerna.35 Riksdagen beslutade 
också år 1949 om ökade anslag till personalutbildning. Men medel till endast ett 
av två föreslagna nya seminarier (Luleå) tillstyrktes. 

Statsbidragen gavs således också till de arbetsmarknadspolitiskt motiverade 
daghemmen, samtidigt som statens företrädare uttalade ett stöd för barnträdgårds-
tanken. Daghemmen var ju egentligen en statlig nödlösning, kvinnorna borde 
främst arbeta i hemmen, och barnträdgården utgjorde ett lämpligt pedagogiskt 
stöd till hemmets uppfostran. En pålitlig samarbetspartner till barnträdgårds-
lärarinnorna kan man dock inte säga att staten var. Nödlösningen daghemmen 
avvecklades nämligen inte.36 

Ett knappt sekel tidigare hade småskolan införts med liknande argument.37 

Den sågs som ett provisorium, som man fick ta till för att hantera en ofullkomlig 
verklighet. På liknande sätt inrättades daghem under fyrtiotalet som en lösning 
av kristidens barntillsynsproblem. Kanske trodde man att de skulle vara över
gående. Kanske trodde man att barnträdgården - den institution som alla på ett 
ideologiskt plan förespråkade - så småningom skulle bli den som också dominerade 
i praktiken. Men så blev det emellertid inte, och under 40-talets senare del började 
nya signaler att ljuda i debatten. Kanske var ändå inte daghemmen helt av ondo? 

Diskussionerna vid 1940-talets slut betecknades, speciellt för daghemmens 
del, som förvirrade med en blandning av alla tänkbara åsikter och invändningar.38 

Frågor om kvinnans roll var centrala och ständigt återkommande under 1940-
talets debatt om småbarnsinstitutionernas för- och nackdelar? För att presentera 
den diskussionen går jag tillbaka till årtiondets början. 

35 RT: KMP 461949, s 7-8. 
36 Jan-Erik Johansson (1992), s 98-111. Johansson ser 1949-års riksdagsbeslut som ett radikalt brott 
i förskolans historia, som en avslutning av förskolans pionjärperiod. Mina källor visar att riksdags
beslutet och riksdagsdebatten gick i linje med såväl tidig are som senare ställning staganden i ären
det. I centrum stod frågan om kvinnans plats i familj och samhälle och den konservativa kvinnosynen 
hade liksom många gånger tidigare stark framgång. Johansson påpekar att han ägnat detta beslut 
större uppmärksamhet än vad syftet med hans studie medger. Hans slutsatser i denna fråg a måste 
således relateras till det bristfälliga källmaterial som ligger till grund för framställningen. Och detta 
faktum kan också förk lara Johanssons anmärkningsvärda slutsats att Socialstyrelsen före 194 9 var 
positiv till daghem. 
37 Ulla Johansson (1988). 
38 SOU (1951:15), s 137. Denna bedömning görs av 1946-års kommitté för den halvöppna barnavården 
i dess slutbetänkande. 
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Goda mödrar 

Det massiva ideologiska stödet för barnträdgårdstanken stod i överensstämmelse 
med ideologin om moderskapet som symbol för hem, familj och lycka. Diskussionen 
om förhållandet mellan daghem och barnträdgård i offentliga utredningar och 
riksdagens båda kamrar handlade under 1940-talet i stor utsträckning om kvinnan 
och var hon gjorde mest nytta. Argumenten byggde på tysta, självklara och under
förstådda överenskommelser om hur en god familj såg ut. 

Den främsta orsaken till att befolkningskommissionen inte såg barnkrubban 
som framtidens institution var att man inte ville bidra till att mor och barn skulle 
skiljas åt under hela dagen. "Så har en behovsprövning icke endast av ekonomisk 
art utan jämväl med hänsyn till det moraliskt berättigade i moderns användning 
av sin tid kommit till stånd."391 riksdagsdebatten om statsbidrag till daghem och 
lekskolor år 1943 framfördes liknande synpunkter: det var kvinnans uppgift att 
vårda hem, man och barn.40 Staten borde därför inte binda sig för ett långsiktigt 
stöd till daghem utan avvakta resultatet av det första årets satsningar innan man 
permanentade åtgärderna.41 Kanske kunde staten istället medverka till att ordna 
deltidsarbete för kvinnor.42 

Därvidlag tyckte jag att herr Mårtensson såsom arbetarrepresentant 
i sitt utmärkta anförande tryckte just på den ömma punkten, då han 
framhöll vikten av att arbetarhustrurna kunde fa deltidsarbete. Det 
är så man ser saken i de djupa leden. Där anser man inte, såsom en 
del damer tyckas tycka att man blir hjälpt bara genom att fa möjlighet 
att skicka bort barnen, utan problemet för dessa mödrar är, hur de 
skola fa ha barnen hos sig.43 

I riksdagen handlade diskussionen om mödrarnas, det vill säga främst arbetar-
mödrarnas, skyldigheter som mödrar, rättigheter som kvinnor och svårigheter 
som yrkesarbetande. Den handlade också om barnens behov av mödrar och om 
arbetsmarknadens behov av arbetskraft. Tanken tycktes gång på gång föresväva 

39 SOU (1938:20), s 42-43. 
40 RT: AKP 1 32 :51 1943, s 26. Ebon Andersson (h); Jonas Erikssson i Frägsta (h) ibid., s 12-13; 
Harald Hallén (s) ibid., s 18. 
41 RT: FKP 32:12 1943, s 54. Gustaf Björkman (h); Se också RT: AKP 32:511943, s 26-27. 
42 RT: AKP 32:51 1943, s 14-15. Wiktor Mårtensson (s); Harald Hallén (s) ibid., s 17-18. 
Socialdemokraten Wiktor Mårtensson var enligt Göran Tegner en förespråkare för åsikterna att 
kvinnan skulle vara kvar i hemmet. Se Jan-Erik Johansson (1992), s 105. 
43 RT: AKP 32:511943, s 18. Harald Hallén (s). 
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debattörerna att om kvinnan nu inte kunde vara hemma så skulle hon kunna 
förena deltidsarbete och moderskap. Betecknande nog var det ingen som vid 
detta tillfälle funderade över männens, fädernas, valmöjligheter, rättigheter och 
skyldigheter mot barn och familj. 

Den kvinnliga befolkningstillväxten hade varit ungefär likformigt fördelad 
över olika åldersgrupper under 1900-talets tre första decennier.44 Därefter av
stannade de yngre åldersgruppernas tillväxt och de äldre ökade snabbare än förut. 
Gunnar Qvist menade att orsaken till utvecklingen främst hade att göra med 
den sedan sekelskiftet sjunkande nativiteten. Dessa utvecklingstendenser påverkade 
givetvis också arbetsmarknaden där efterfrågan på kvinnlig arbetskraft främst 
inom industrin ökade, samtidigt som andelen gifta kvinnor inom åldersgruppen 
20-64 år steg radikalt från år 1930. Under 1940-talet ökade andelen gifta kvinnor 
inom den kvinnliga arbetskraften från 16 till 29 procent.45 Barntillsynsfrågan var 
därför inte bara ett individuellt kvinnoproblem utan även ett samhällsekonomiskt. 

Om barnafödandet inte gick att kombinera med förvärvsarbete kunde 
nativiteten bli lidande, eller också kunde småbarnsvården hamna i händerna på 
oerfarna och outbildade ungdomar.46 Staten måste bland annat av rättviseskäl ta 
ansvar för både barnen och de förvärvsarbetande mödrarna. Utan barntillsyn 
skulle mödrar berövas möjligheten att genom välavlönat industriarbete bidra till 
familjens höjda ekonomiska standard och istället tvingas ta ett tungt deltids
arbete eller helt ge upp sitt yrkesarbete.47 

Barnträdgårdstanken rimmade förstås illa med denna ekonomiska och sociala 
verklighet. Statliga utredare, ansvariga statsråd och riksdagsmän tvingades gång 
på gång konstatera att andra lösningar för de små barnens vård, uppfostran och 
tillsyn måste prioriteras för stunden och successivt började själva ideologin att 
luckras upp. 

Yrkesarbetets konsekvenser för kvinnornas hälsa var också ett ämne i 
barntillsynsdebatten. 1946-års kommitté för den halvöppna barnavården menade 
att en ödesdiger följd av att gifta kvinnor med barn arbetade var att de kunde bli 
"...nervösa och utslitna och konstiga, som man kanske också far kosta på en dyrbar 
vård och som måhända inte ens kunna ta hand om sina barn, när de blivit 
urståndsatt att vidare deltaga i produktionen."48 De makthavare som trodde att 

44 Gunnar Qvist, Statistik och politik. Landsorganisationen och kvinnorna på arbetsmarknaden (19 73), s 17. 
45 Ibid., s 41. 
46 RT: KMP 339 1943, s B och 14. 
47 SOU (1943:9)1 s 41. 
48 RT: FKP 14:43 1949, s 50. Axel Mannerskantz (h). Liknande argument framförs av Sture 
Henriksson (s). AKP 14:971949, s 102. 
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gifta kvinnors yrkesarbete innebar sådana risker var naturligt nog inte benägna 
att med statliga medel påskynda en sådan ogynnsam utveckling. Vid propositions
diskussionen angående bidraget för den halvöppna barnavården 1949 framförde 
en utskottsledamot från högerpartiet att motiven för att öka antalet institutioner 
inte skulle vara att få ut gifta kvinnor i förvärvslivet utan istället att stödja, både 
moraliskt och med uppfostringshjälp, de kvinnor som avstod: 

Men vad utskottet kanske något starkare än kommittén vill betona 
är, att man inte alltför mycket genom lockande med daghem och 
annat i den stilen ska provocera gifta kvinnor att ge sig ut i 
förvärvsarbete... Skiftningen kommer kanske mest fram i det 
hänseendet, att kommittén framhåller att det är ett faktum, att 
många mödrar med småbarn avstå från förvärvsarbete endast på 
grund av bristen på daghem. I utskottet tyckte vi nog att det inte är 
så dumt att de avstå.49 

Daghem kunde helt enkelt förleda gifta kvinnor med barn att handla mot sitt 
eget, barnens, familjens, samhällets och kanske framför allt mannens bästa. Ho
tet om en förändrad familjetyp med en yrkesarbetande mor fanns hela tiden med 
som ett osynligt spöke i dikussionerna. Daghem borde bara vara till för ogifta 
mödrar; "...som inte ha någon man att sköta om och som inte ha någon som 
bidrar till deras försörjning på samma sätt som en äkta man kanske gör."so 

Några ledamöter, tillika ledamöter av statsutskottet, försökte tona ned oron 
över familjens framtid med en förhoppning om att det gamla familjemönstret 
skulle bestå. Egentligen ville nog kvinnorna vara hemma: "Då äro barnen mest 
glada och även mamma är det, när hon får ta upp sina barn i knäet. Vi tro att det 
är det riktiga familjelivet. Det är i en sådan miljö man fostrar goda människor till 
medborgare i samhället."51 

Att deltidsarbete nu ansågs förenligt med moderskapets plikter kan ses som 
ett tecken på att ideologin om det symboliska moderskapet började urvattnas. 

49 RT: FKP 14:43 1949, s 49. Axel Mannerskantz (h). 
50 RT: FKP 14:43 1949, s 50. 
51 RT: AKP 1949 14: 97, s 106. Axel Rubbestad (bf). Axel Rubbestad var också ledamot av stats
utskottet och han menade att ställningstagandet för en återhållsamhet i anslag till daghems-
utbyggnaden liksom till utbildning av barnträdgårdslärarinnor delades av majoriteten av utskotts-
ledamöterna. Se också Wiktor Mårtenssons inlägg, ibid., s 102. Sture Henriksson (s) kommente
rade statsutskottsled amöterna Axel Rubbestads och Wiktor Mårtenssons (s) ställningstagande i 
denna fråga som ett undantag från det goda sinne för realiteter som dessa båda äldre herrar brukade 
ha i andra frågor. Sture Henriksson. Ibid., s 98. 
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Men i riksdagen fanns också de som gjorde mer långtgående och radikalare 
omdefinitioner av kvinnligheten. De socialdemokratiska kvinnorna ansåg till 
exempel att mannen inte ensam hade ansvar för hemmets ekonomi. Inte heller 
hade kvinnor ett exklusivt ansvar för hem och barn. 

Det kan inte vara rätt att de gifta kvinnorna skola stå till arbets
marknadens förfogande i tider, då man behöver dem, för att kastas 
undan, så fort behovet av arbetskraft blir något mindre, och 
därigenom berövas en inkomst som många gånger kan vara 
nödvändig för familjens uppehälle.52 

Om båda makarna förvärvsarbetade borde de också hjälpas åt med hemarbetet. 
Kvinnor borde ha samma rättigheter som männen. 

Men varför skola inte även gifta mödrar ha rätt att utföra det arbete 
och utöva det yrke, för vilket de har fått utbildning eller med vilket 
de trivas? Kvinnan är väl också en självständig individ i ett demokratiskt 
modernt samhälle och inte bara ett bihang till hem och barn. Hon 
bör också ha rätt att få välja den uppgift, som passar henne bäst. Och 
samhällets uppgift är enligt min mening att underlätta och inte 
försvåra hennes val. Vi kräva att inte behöva riskera att kastas in och 
ut i produktionen som ett dött ting.53 

Här sågs kvinnan som en självständig individ som borde respekteras om hon 
valde att kombinera yrkesarbete och moderskap. Det fanns också de som menade 
att kvinnan dessutom behövdes på arbetsmarknaden både nu och i framtiden.54 

För detta talade t ex den demografiska utvecklingen med allt fler äldre människor. 

OLIKA PERSPEKTIV PÅ DAGHEMMETS BETYDELSE -
EN FALLSTUDIE AV DAGHEMMET CLOETTA 

I samband med invigningen 1949 av Svenska Chokladfabriks Aktiebolaget 
Cloettas nya daghem i Ljungsbro, Vreta Klosters kommun, hölls ett diskussions

52 RT: FKP 14:43 1949, s 52. Anna Sjöström-Bengtsson (s). 
53 RT: AKP 14:971949, s 108. Disa Västberg (s). 
54 Ibid., s 99. Sture Henriksson (s). 
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möte om "daghemmets betydelse för samhället".55 Jag har genom arkivmaterial, 
pappersutskrift av en ljudupptagning av diskussionen fatt en bild av hur man 
utifrån olika utgångspunkter vid denna tid föreställde sig: modern, barnet och 
daghemmens verksamhet. I diskussionen deltog representanter för stat, utbildning 
och yrkeskvinnor, industriarbeterskor och föräldrar. Därtill finns samtida tryck 
och nyutkomna böcker som informerar om daghemmets och chokladfabriken 
Cloettas verksamhet. 

Aktiebolaget Cloettas engagemang i daghemsutbyggnaden var ett exempel 
på hur olika industrier genom sina verksamheter också påverkade samhälls
utvecklingen. Bolaget hade byggt bostäder, ordnat vatten- och avloppsfrågan, 
belysningsanordningar, skaffat lokal för provinsialläkare, folktandvård, ostförsäljning 
och telefon. För ogifta kvinnliga anställda byggde bolaget lägenheter i början av 
1940-talet och för gift fabrikspersonal familjehus 1945-46.56 Familjehusen var t ex 
byggda så, att alla bostadsrum låg åt söder medan kök, hall och trappor vette åt 
norr. Samtliga lägenheter bestod av två rum med badrum och kök försett med 
matvrå, elektrisk spis och kylskåp. Man hade också för avsikt att bygga badhus 
och idrottshus. Det nu invigningsklara daghemmet var det senaste projektet. 
För att ta reda på hur stort intresset för daghem var hade fabriksledningen 1943 
inrättat ett provisoriskt daghem med plats för 13 barn i en villa i samhället. Försöket 
föll mycket väl ut och bolaget byggde ett daghem med tre avdelningar och plats 
för 30 barn. Daghemmet var ritat av Cloettas arkitekt Henry Fraenkel och var 
mycket modernt i sin utformning. "Mot ängarna framför Göta kanals lövträds
band - på sommaren förstås avtecknar sig det terracottaröda daghemmet med 
vita fönsterbågar och välvda, uppskjutande fönstertak i övervåningen. Exteriören 
är vacker och interiören bjuder på en del nya finesser."57 Varje avdelning hade 
egen ingång och från lekrummen fanns direkt anslutning till en tvådelad solaltan 
vilken i sin tur genom en ramp var förbunden med trädgården.58 Torkskåp och 
torkkällare med varmluft var en av nyheterna i inredningen. De större barnen 
hade också ett hobbyrum och alla barn hade tillgång till en stor och mycket 
välutrustad utelekplats. Plaskdamm, rutschkana, klätterdjungel och trädgård är 
några exempel på detta. Daghemmet hade kostat 226.000 kronor att bygga och 
man hade fatt 39.000 kronor i statsbidrag.59 

55 RA: Kommitténummer 1672 "Daghemmens betydelse för samhället". Mötet hölls i Ljungsbro, 
Vreta Kloster kommun, lördagen den 19 mars 194 9. Debatten upptogs av trådmikrofon och finns 
utskriven. 
56 Svenska Chokladfabriks Aktiebolaget Cloetta, Theobroma Cacao (1948), s 90 ff. 
57 Arbetar en nr 66 måndagen den 21 mars (1949). Referat från invigningen fanns på tidningens första sida. 
58 Svenska Chokladfabriks Aktiebolaget Cloetta (1948), s 94-95. 
59 Arbetaren nr 66 måndagen den 21 mars (1949). 
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Att industrier iklädde sig ansvar för att lösa sociala frågor var vanligare på 
landsbygd än i städer. Riksdagen hade också i besluten angående statsbidrag till 
daghem och lekskolor 1943 uttalat att industriföretag kunde garantera den stadga 
och kontinuitet för verksamheten som behövdes för att statsbidrag skulle erhållas.60 

Daghemmens huvudmän var i oktober 1950 fördelade enligt följande: kommun 
68 st, förening 99 st, industri 31 st, privat person 3 st och landsting 1 st.61 

Daghemmets föreståndarinna vid denna tid, Elisabeth Holmgren, hade intrycket 
att fabriksledningen var mån om att daghemmet skulle ha en hög kvalitet.62 

Barnverksamheten var ordnad ungefär som nu för tiden. Något som 
var speciellt för ett daghem på landet, var närheten till naturen och 
de goda möjligheter, som ett litet samhälle ger, till social träning 
genom studiebesök vid olika verksamheter som affärer, mindre 
verkstäder, handelsträdgårdar, Cloettas stall och fabrik och snickeri 
mm. Allt låg nära. Så fick till exempel 4-6 åringarna varje år göra 
besök på sina föräldrars avdelningar inom fabriken i mitt sällskap, 
och de fick förstås en chokladkaka med sig därifrån.63 

Personalen bestod år 1949 av en föreståndarinna, tre barnsköterskor och en 
löpare. Föreståndarinnan hade 300 kronor i månadslön, fri bostad om två rum 
och kök med vatten och el, fri städning samt fri kost och tvätt. Barnsköterskorna 
hade 200 kronor i månadslön, fri bostad som bestod av möblerat rum med vatten 
och el, fri kost och tvätt. Semestern var 25 dagar per år och arbetstiden 48 timmar 
per vecka. Tvätt och städning sköttes av Cloettas tvättinrättning. Daghemmet 
öppnade vardagar klockan 6.30 och stängde 17.30 och lördagar mellan 6.30-13.oo.64 

Beskrivningen av det invigningsklara daghemmet visar att de fattigsvårdpräglade 
barnkrubborna hörde till historien. 

Vid invigningen av det nya daghemmet fördes olika åsikter om daghemmens 
betydelse för samhället fram av debattörer från olika samhällsskikt och grupperingar 
med olika maktpositioner, kön och intressen. Fabrikens disponent Hjalmar 
Svenfelt hälsade välkommen och inledningsanförande hölls av generaldirektören 
Ernst Bexelius vid Kungliga Socialstyrelsen. Ordförande vid mötet var byråchef 

60 RT: KMP 339 1943, s 60. Angående bidrag till daghem och lekskolor m.m (Gustav Möller). 
61 SOU (1951:15), s 108. 
62 Elisabeth Holmgren, "Cloettas daghem 1948-1953" i Allt har förändrats ed Vreta Klosters Hem
bygdsförening (1995), s 278-285. 
63 Ibid., s 282. 
64 Ibid., s 84. 
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Göta Rosén också hon från Kungliga Socialstyrelsen. Övriga talare var fru Gertrud 
Julin, fru Britta Åkerström, fru E. Wedberg-Larsson, rektor Anna Holmberg, 
rektor Carin Ulin, fru Sigrid Ekendahl, fru Elsa Malmroth, fru Karin Kroon och 
borgarrådet Jonathan Wahlbärj. I diskussionen deltog således endast två män 
och åtta kvinnor. Männen var de som hade de högsta positionerna och den högsta 
statusen av deltagarna då den ene var generaldirekör för Kungliga Socialstyrelsen 
och den andre var borgarråd i Stockholm. Båda var således också myndighets
representanter tillsammans med den kvinnliga mötesordföranden. Kvinnorna 
utgjorde ur flera aspekter en heterogen grupp. Alla var yrkesarbetande men med 
olika utbildningar och social bakgrund. Deras erfarenheter av moderskap var 
också varierande. En del var mödrar med direkta erfarenheter av fabriksarbete 
och barntillsyn, och en del var mödrar med uppgift att tillvarata yrkesarbetande kvin
nors intressen. Vidare fanns representanter för kvinnor vars profession var att 
fostra förskolebarn och för de kvinnor som utbildade de kvinnliga barnträdgårds-
lärarinnorna. 

Debatten vid invigningen av det nya daghemmet visade på olika föreställ
ningar om de konsekvenser mödrars arbete kunde fa i första hand för barnens 
uppväxt men också för hela samhället. För att förstå diskussionen om kvinnan 
och modern som försiggick under detta möte kan det vara värdefullt att teckna 
de kvinno- och mansbilder som vuxit fram och som var förhärskande vid denna 
tid. Genom att hem och kvinnlighet betraktades som en enhet hade kvinnan i 
det borgerliga samhället blivit en symbol för emotionella och estetiska värden, 
värden som inte gick att mäta med pengar. Mannen skulle, i motsats till kvinnan, 
ha det ekonomiska ansvaret för familjen och vara rationell och effektiv. Kvinnan 
hade blivit reproduktionssfärens ställföreträdare och mannen produktionssfärens. 
Denna borgerliga syn på de olika könen slog igenom också i andra samhälls
klasser och hade en kulturell hegemoni i 1900-talets svenska samhälle.65 Denna 
stereotypa bild av män och kvinnor framställdes ibland som naturgiven och ett 
självklart rättesnöre för den enskilda individen. Mödrar i industriarbete upplevdes 
av många som en avvikelse i förhållande till den traditionella uppfattningen om 
mödrars verkliga plats och uppgift. Men det fanns också de som försökte bryta 
mönstret genom att både i ord och handling visa på andra möjligheter för män 
och kvinnor. De ifrågasatte det naturliga och betonade kulturens roll i formandet 
av könsroller. Lydia Wahlström hör till dem som i boklig form redan under 1930-
talet lyfte fram den gifta kvinnans ställning. Hon förvånade sig då över det som 
hon såg som mest verklighetsfrämmande, att diskussionen om kvinnans plats i 
hemmet kommit att handla om den borgerliga sfären.66 

65 Jonas Frykman 61 Orvar Lövgren, Den kultiverade människan (1979), s 117. 
66 Lydia Wahlström, Den svenska kvinnorörelsen (1933), s 210. 
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För det stora flertalet av Sveriges befolkning ter sig allt tal om kvinnans 
uteslutande arbete i hemmet som ett hån av ungefår samma sort, som 
när man i första kammaren för femton år sedan docerade om att man 
till hemmets skydd uppfört en rågång mellan hemliv och statsliv.67 

Och att döma av debatten vid invigningen av Cloettas nya daghem var den tiden 
inte förbi. 

Manliga byråkrater 

Generaldirektören vid Socialstyrelsen Ernst Bexelius h ade de längsta debatt
inläggen. De åsikter om småbarnsinstitutionerna som här kommer till uttryck 
vidhåller, vilket längre fram visas, Socialstyrelsens representanter också under 
resten av undersökningsperioden. Bexelius slog för sin del fast att individuellt 
omhändertagande av barn var överlägset kollektiv vård. Modern borde enligt 
honom sträva efter att vara hemma tills barnet var tre år eftersom hon hade 
modersplikter som borde skötas. Att fa växa u pp i ett naturligt hem med ett 
naturligt förhållande mellan mor och barn var en god sak för barnet. 

Det naturliga är, att modern går och sysslar i hemmet och då och då 
säger något till barnet och barnet lever sitt liv där vid sidan. Man 
kommer aldrig ifrån, att vare sig det är en nervös mor eller en klok 
kvinna, som kan aldrig så mycket modern psykologi, så är det en god 
sak för barnet att få växa upp i ett naturligt hem.68 

Kvinnan framstår här inte som en kulturell varelse utan som en naturgiven 
sådan, inte formad av ett socialt sammanhang utan född sådan. Det fanns dock 
kvinnor som avvek från det naturliga och de var också olämpliga som mödrar. 
För sådana mödrar och barn var det bra att det fanns andra som kunde ta hand 
om barnens fostran, menade Bexelius. Han konstaterade att kvinnor arbetade 
och fortsättningsvis skulle göra det eftersom samhällsförändringar försämrat de 
ekonomiska möjligheterna för kvinnor och barn att bli försörjda i hemmet. Där
till fanns det utbildade kvinnor som ville arbeta. 

Daghemmen var dock inte en bra lösning på barntillsynsfrågan, enligt general
direktören. Han tyckte synd om barn som varit på daghem från spädbarnsålder 

67 Lydia Wahlström, Den svenska kvinnorörelsen (1933), s 211. 
68 RA: Kommitténummer 1672 "Daghemmens betydelse för samhället", s 27 Bexelius. 
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till skolålder. Men eftersom mödrar arbetade kunde daghem förhindra att barnet 
hamnade i ännu värre "saker". "Det är med andra ord inte ett önskemål att vi få 
daghem."69 När han talade om föräldrar som hade sina barn på daghem använde 
han ett tekniskt språk som gav tyngd åt det onaturliga i situationen. Barnen revs, 
enligt honom, upp på morgonen och levererades eller kastades till daghemmet. 
Hans syn på mammans relation till barnet framstår för läsaren som objektiva 
kunskaper om faktiska situationer. "Sedan hämtar hon det efter sitt arbetes slut 
och sen ska hon laga middag och det blir inte så förfärligt mycket av samvaron 
mellan mor och barn."70 De negativa följderna av separationen mellan en moder 
och ett barn som vistades på daghem överfördes till daghemmens verksamhet, 
enligt Bexelius. Nackdelarna med daghemsvistelsen kunde dock mildras genom 
de kvaliteter som kompetent personal kunde tillföra verksamheten. Men tyvärr 
fanns inte sådan att anställa i tillräcklig utsträckning. 

Det bästa alternativet till fostran utanför hemmet var, enligt Bexelius, foster
daghem (familjedaghem) i kombination med barnträdgård. Fosterdaghemmet 
var ett hem där en kvinna, en mor, kunde lämna sitt barn till en annan mor som 
gärna tog emot flera barn under dagen. "Vi tro nog också att det individuella 
handhavandet av barnen är överlägset heldagsvård i kollektiv."71 Men på grund 
av den stora efterfrågan på daghem var Socialstyrelsens representant beredd att 
stödja en utbyggnad av dessa institutioner. 

Bexelius argumenterade också för deltidsarbetets fördelar för kvinnor. Många 
fler husmödrar skulle få förvärvsarbete och barnen skulle få ett gott omhänder
tagande. Att detta inte varit möjligt hade berott på att kvinnan trott att deltids
arbete skulle sänka lönenivån. Den rädslan var dock enligt Bexelius överdriven. 
På Socialstyrelsen hade man kunnat ordna deltidsarbete åt kvinnlig kontors
personal. Halvtidsarbete skulle dock naturligtvis inte beviljas "fru ordförande", 
dvs byrådirektören Göta Rosén, om hon anhöll om det. 

Borgarrådet Wahlbärj72 talade inte själv om hur han såg på mödrarna, utan 
menade att han kunde hålla med om allt som sades. Han såg tre grupper med 
stort intresse i daghemmen. Den första gruppen var de mödrar som av ekonomiska 
skäl måste förvärvsarbeta och som behövde tillsyn för barnen. Den andra gruppen 
var mödrar som hade intresse av yrkesarbete och den tredje gruppen var skatte
betalarna. 

69 RA: Kommitténummer 1672 "Daghemmens betydelse för samhället", s 3. 
70 Ibid. 
71 Ibid., s 7. 
72 Jonathan Wahlbärj var även ordf. i fattigvårdsnämnden 1938-49, barnavårdsnämnden 1943-49 och 
socialroteln 1946-50. 
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Jag skulle därför som sammanfattning vilja säga, att vi måste åtminstone 
ur en storstads synpunkt utgå ifrån, att vi tillfredsställa alla önskningar; 
Även om vi i en del fall inte skulle vilja bygga nya daghem, så 
måste vi göra det som kommun betraktat. Vi är piskade och tvingade 
till detta.73 

Diskussionen handlade om daghemmets betydelse för samhället och dessa 
debattörers åsikter tyder på att de såg dem som ofrånkomliga men inte önskvärda 
institutioner. Vi kan också notera att den högste företrädaren för en berörd statlig 
instans, generaldirektör Bexelius, emellertid menade att barnens tillsyn och fostran i 
huvudsak var en privat ansvarsfråga. Barnen var, enligt honom, mödrarnas upp
drag och den uppgiften var egentligen aldrig förenlig med yrkesarbete om inte 
en ställföreträdande mor kunde överta modersplikten. En sådan syn på barns 
fostran gav knappast stöd för daghemspersonalens legitimitet som professionella 
fostrare. Men Bexelius stödde däremot helhjärtat barnträdgården. Med i diskus
sionen fanns också kvinnliga företrädare för barnträdgårdslärarinneutbildningarna. 
Hur såg de på denna högst aktuella fråga om daghemmens värde för samhället? 

Kvinnliga utbildare 

Rektor Anna Holmberg hade sina rötter i den tidiga barnträdgårdsrörelsen. Hon 
var utbildad hos systrarna Moberg i Norrköping år 1904 och var nu rektor vid 
förskoleseminariet där. Holmberg trodde inte att kvinnan skulle komma att gå 
tillbaka till hemmet. Hon skulle själv tycka att det var enformigt att vara hemma 
med ett barn och sitta och vänta på en man. När hon uttalade sig om daghemmet 
menade hon att hon förde barnens talan (och inte sin egen). Hon ansåg att de 
långa daghemsdagarna var tröttsamma för barnen. Kortare arbetsdagar skulle 
innebära snällare barn. Men hennes förslag till arbetstidsförkortning minskade 
märkligt nog inte kvinnornas arbetsbörda. Hon trodde nämligen att kvinnan 
själv skulle kunna förkorta arbetstiden om industrin erbjöd henne att arbeta in 
raster och på så sätt tjäna in arbetstid! Familjedaghemmen skulle också kunna bli 
ett bra alternativ om de kvinnor som hade utbildat sig för att arbeta med barn, 
stannade hemma med sina egna barn och tog emot dagbarn. Men för att den 
lösningen skulle vara möjlig måste det byggas större lägenheter, enligt Anna 
Holmberg. 

Rektor Carin Ulin var en barnpsykologiskt skolad forskare. Hon lade fram 
sin doktorsavhandling om handens motorik år 1949. Ulin tog det goda hemmet 

73 RA: Kommitténummer 1672 "Daghemmens betydelse för samhället", s 26 Wahlbäq. 
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som förebild i sitt inlägg. Det var ett hem där till exempel barnet tröstade 
modern som hade huvudvärk och där denna handling samtidigt byggde upp de 
goda framtida relationerna genom att erfarenheterna gav gemensamma "rottrådar" 
till mor och barn. I det naturliga hemmet gick modern på torget, i affären och 
handlade och barnet såg fisken från torg till gryta. Mot denna modersbild sattes 
modern som arbetade i affär, på kontor eller i fabrik och som knappast kände sitt 
barn. Och Carin Ulin visste vad som hände om ett barn lämnades bort under 
hela dagen. Det uppstod ett främlingsförhållande mellan mor och barn! De barn 
som vistades på daghem skulle komma att sakna många rottrådar, många minnen 
som hade betydelse för den framtida relationen med modern. Barnet i daghemmet 
gick miste om alla naturliga sammanhang i det naturliga hemmet. "Ja, visst går vi 
barnträdgårdslärarinnor ut med dem och titta på brandkåren osv visst gör vi det, 
men detta reala sammanhang med vardagslivet saknar dom."74 Visst lekte de 
med klotsar och bilar men de skulle komma att sakna den realistiska kunskapen 
om livet. En del barn passade dessutom inte på daghem. De blev överstimulerade 
och överaktiva och tog på så sätt skada. En annan negativ sak med daghemmen 
var att allt var koncentrerat kring barnen, möblerna, leksakerna och "tanterna" 
med uppgift att ta hand om barn. I barnträdgården var det likaså barncentrering, 
men eftersom det var under en kort del av dagen barnen vistades där så tog de 
inte skada. Daghem gav barnen en orealistisk bild av ett konstlat liv, enligt Ulin. 

Man måste också komma ihåg att dessa åsikter framfördes av en filosofie 
doktor och rektor för ett pedagogiskt institut där forskning om bland annat dag
hemsbarn ingick i verksamheten.75 Trovärdigheten i hennes kunskaper och vär
deringar formerades med hjälp av den akademiska positionen och den veten
skapliga kvalitetsstämpeln. 

Det kan te se sig märkligt att de som företrädde barnträdgårdslärarinnornas 
utbildningar var så kritiska mot en gren av det egna verksamhetsfältet. Men 
barnträdgårdsrörelsen som de främst hörde till vilade på en sammankoppling av 
yrkesarbete och modersroll. Heldagsvistelse på daghem var inte bra ur den 
aspekten, varken för barnträdgårdslärarinnan eller modern. Kopplingen mellan 
de båda sfärerna fick inte innebära att yrkeskvinnan övergav sitt moderskap. 
Begreppet barnträdgårdslärarinnor uttrycker också något väsentligt i samman
hanget. Det var i barnträdgården som yrkets ursprung fanns och inte i barnkrubbor 
eller daghem. Att förskollärare på daghem benämndes barnträdgårdslärarinnor 
mystifierade problematiken och dolde ett maktförhållande, betydelsefulla yrkes

74 RA: Kommitténummer 1672 "Daghemmens betydelse för samhället", s 17 Ulin. 
75 För en beskrivning och diskussion av psykologin och förskolebarnet se Kenneth Hultqvist, 
Förskolebarnet. En konstruktion för gemenskapen och den individuella frigörelsen (1990). Han menar 
bland annat att under den tid psykologin var det förhärskande paradigmet i förskola och utbildning 
var barnet det som de barnpsykologiska teorierna beskrev. 
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skillnader och motsättningar mellan tillsynsformerna. De kvinnliga utbildnings
representanterna hade också i många avseenden samma uppfattningar om 
moderns roll, om yrkesarbete och om småbarnsinstitutionernas betydelse i 
samhället som de manliga debattörerna. Men det fanns också kvinnor med andra 
kunskaper, erfarenheter och verklighetsbilder. 

Kvinnliga yrkesföreträdare 

Den fackliga organisationen var här företrädd av Landsorganisationen genom 
Sigrid Ekendahl. Yrkeskvinnors Samarbetsförbund företräddes av Gertrud Julin 
(själv mamma med barn som varit på daghem). Vilka intressen representerade 
de båda kvinnorna och förbunden i daghemsfrågan? 

LO hade 1947 bildat ett kvinnoråd vars huvuduppgift var att aktivera kvinnorna 
i fackligt arbete. Samma år beslutade förbundet att utse sin första och länge enda 
kvinnliga ombudsman Sigrid Ekendahl.76 Sigrid Ekendahl menar själv att Lands
organisationen arbetade aktivt för att väcka opinion för en ökad daghems-
utbyggnad och att den under 1940-talet var nästan ensam om att driva daghems
frågorna.77 I debatten om daghemmet Cloetta fanns dock ett starkt och tydligt 
stöd för daghem från flera håll. 

Yrkeskvinnors Samarbetsförbund (YSF) bildades 1944 och var en samman
slagning av den redan år 1934 grundade Svenska kvinnoföreningars samarbets-
kommitté och den år 1937 startade Yrkeskvinnors riksförbund.78 YSF var en riks
organisation, ett centralförbund, för förvärvsarbetande kvinnor, löntagare, 
egna företagare och utövare av fria yrken. Syftet var att tillvarata kvinnors yrkes
intressen och även deras sociala och ekonomiska intressen.79 Det var således ingen 
facklig organisation och det saknade t ex förhandlingsrätt.80 

76 Eivor Englund, "Arbetsmarknadens kvinnonämnd" i Saltsjöbadsavta let 50 år. Forskare och parter 
begrundar en epok 1938-1988, ed Sten Edlund mfl (1989), s 178-179. 
77 Kaj Axelsson, Den första i sitt slag (1980), s 55. 
78 James Rossel, Kvinnorna och kvinnorörelsen i Sverige (1950), s ni. 
79 SFRs arkiv: kartong 51 - 318, Till Sveriges Barnträdgårdslärarinnors Riksförbund i maj 1944. Här 
presenterades YSF och barnträdgårdslärarinnorna uppmanades att överväga för slaget att bilda en 
riksorganisation. Docenten i nationalekonomi Karin Kock för Svenska Kvinnoföreningars Samar-
betskommitté och en representant för Yrkeskvinn ors Riksförbund (oläslig namnteckning) hade 
undertecknat skrivelsen. YSF växte och hade år i960 c:a 76.500 medlemmar men därefter minskade 
förbundet radikalt beroende på att olika fackförbund tagit över uppgifter som YSF haft. Yrkes
kvinnors samarbetsfö rbund ombildades 1963 till Yrkeskvinnors klubba rs riksförbund (YKR). Se 
SFRs arkiv kartong 53- 318, Till YSF:s medlemsgrupper. Konfidentiellt, Brådskande . Korrespon
dens från Yrkeskvinnors samarbetsförbund 31 januari 1962. 
80 Rossel (1950), s 112. 
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Ett första förgivettagande som lyftes fram och kritiskt granskades av dessa 
kvinnor var den självklara kopplingen mellan mor, barn och tillsynsfrågor som 
en del talare utgått ifrån i sina debattinlägg. "Man kan nästan aldrig höra en 
diskussion eller läsa en artikel i daghemsfrågan utan att se den dels ur mödrarnas, 
dels ur barnens synpunkt."81 Yrkeskvinnornas och LO:s företrädare såg dock dessa 
frågor ur andra perspektiv och de ifrågasatte de värderingar som en del talare 
hade framställt som sanningar. Gertrud Julin ansåg att det fanns många skäl till 
att kvinnor arbetade. Som exempel gav han ekonomiska, utbildningsmässiga och 
äktenskapliga skäl. Många kvinnor trivdes dessutom med att yrkesarbeta. Sigrid 
Ekendahl menade att situationen för den medlemsgrupp hon företrädde var en 
annan än den som beskrivits under debatten. 

För många av de som har sina barn på daghem, är det en tvingande 
nödvändighet, och av de kvinnor som jag idag representerar, Lands
organisationens 225.000, är den största delen av de kvinnor som har 
sina barn på daghem tvingade till detta av ekonomiska skäl.82 

Hur många av dessa LO-kvinnor som hade barn vet man inte. Däremot visar en 
utredning gjord av 1946-års kommitté för den halvöppna barnavården att det i 
mitten av 40-talet fanns c:a 65 000 gifta förvärvsarbetande (i större utsträckning) 
mödrar med barn under 7 år.83 Gruppen ogifta kvinnor minskade med nära 50 
procent mellan 1930-1950 vilket innebar att deras andel på arbetsmarknaden blev 
liten jämfört med gifta kvinnors. 

TABELL I: 
Andelen (procent) gifta och ogifta kvinnor i åldersgruppen 20-39 år 1930-1950. 

ÅR I93O 1940 1950 

OGIFTA KVINNOR 50 41 28 

GIFTA KVINNOR 48 L-A
 OO
 

70 

Källa: Gunhild Kyle ft Gunnar Qyist, Kvinnor i männens samhälle (1974), s 67. 

81 RA: Kommitténummer 1672 "Daghemmens betydelse för samhället", s 8 Gertrud Julin. 
82 Ibid., s 19 Sigrid Ekendahl. 
83 SOU (1951:15), s 89. Kommittén hade låtit professor Carl-Erik Quensel göra en bearbetning av 
1945 års folkräkn ingmaterial för att fa en uppfattning om antalet förvärvsarbet ande mödrar med 
barn i åldern 0-7 år. 
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När gifta kvinnors andel på arbetsmarknaden ökade blev frågor om barnens till
syn därmed aktuella. Hur många daghemsplatser fanns det under 1940-talet? 

TABELL 2: 

Antal redovisade institutioner av olika typ respektive antalet barn i dessa år 1941 
och 1949. 

DAGHEM DAGHEM/ 
FÖRSKOLA 

DAGHEM/ 
EFTERM.HEM 

DAGHEM/ 
FÖRSKOLA/ 
EFTM.HEM 

TOTALT 

I94I 87 45 II 13 156 

1949 197 59 13 30 299 

Källa: SOU 1951:15, s 51. 

Antalet barn som omfattades av daghemsverksamhet var 1941 c:a 4.000 och år 
1950 c:a 9.400.84 Med tanke på det ringa antal barn som hade heldagstillsyn 
infinner sig onekligen frågan om hur barntillsynen ordnats för den stora gruppen 
barn med förvärvsarbetande mödrar. Sigrid Ekendahl ville inte påstå att alla LO 
anslutna mödrar önskade daghem för sina barn. Men hon ansåg sig veta att 
bristen på daghem ställde till problem för den kvinnogrupp hon representerade. 
Sigrid Ekendahls och Gertrud Julins stöd för de arbetande kvinnorna och deras 
barn var förankrade i dessa familjers verklighet och myterna om kvinnans natur 
och daghemmens negativa effekter fick i det ljuset klara konturer. 

Gertrud Julin ifrågasatte påståendet, att modern för barnens bästa skulle vara 
hemma. Det är ju inte alls så, att bara för att man föder ett barn, så är man genast 
lämplig att handha det.85 "Hennes erfarenhet av att ha barn på daghem var att 
barnen trivdes där och ibland inte ville gå hem när föräldrarna kom för att hämta 
dem." Inte för att de hade det tråkigt hemma utan för att daghemmet var deras 
lekplats. De fackliga företrädarna menade också att det var en psykisk påfrest
ning för mödrar med barn på daghem att jämt höra att de var så förtappade. Om 
man ville stödja de yrkesarbetande mödrarna kunde man istället åtgärda barnens 
långa vistelsetid vid daghemmen. Om arbetstiden sänktes för båda föräldrarna, 
inte bara för modern, skulle också vistelsetiden i hemmet och samvaron med 
föräldrarna förlängas.86 

84 SOU (1951:15), s 51. 
85 RA:Kommitténummer 1672" Daghemmens betydelse för samhället", s 9 Gertrud Julin. 
86 Ibid., s 20 Sigrid Ekendahl. 
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Gertrud Julin hade också hört olika versioner på temat om hur barnen släpades 
till daghemmen. Hon hade själv aldrig gjort så och hon menade också att om 
daghem placerades i bostadsområdena skulle problemen med långa resor minska. 
Även Carin Ulins beskrivning av den pedagogiska hemmamodern ifrågasattes. 

Jag måste säga att jag tror inte att de där mammorna är så förfärligt 
många. Jag har sett rätt många mödrar, och då man t ex ser när de 
står och handlar i en affär så står inte så värst många av dem och 
resonerar med barnen om vad de handlar, utan de säger: Stå stilla, 
klättra inte upp, vänta lite, gå ut ett tag men vänta på mig utanför o d.87 

Kanske var det myten om den goda modern som mötte verklighetens mödrar 
och i det mötet avslöjades många så kallade sanningar som just värderingar och 
fromma förhoppningar. Dessa kvinnor ifrågasatte den dåtida normen om kvinnor 
och mödrar och de krävde respekt för kvinnans yrkesarbete. De reagerade mot 
att just kvinnans yrkesarbete automatiskt skulle innebära dåliga relationer med 
barnen. Varför undrade ingen vad som hände i relationen mellan den yrkesarbetande 
fadern och barnet? 

Sedan talades det också om mödrarnas främlingsskap för barnen. Jag 
bara tycker det är så underligt, att alla dessa herrar som sitter här och 
av vilka rätt många är pappor, att de applåderar så kolossalt till det, 
känner ni ett så oerhört främlingsskap till edra barn, ni har dock ett 
förvärvsarbete? 88 

På den frågan gav emellertid debatten inget svar. 
Men talet om deltidsarbetets fördelar höll inte Gertrud Julin med om. Hon 

menade att kvinnor som sökte halvtidsarbete inte skulle befordras. Och kvinnor 
med yrkesutbildning var intresserade av att avancera och de borde inte definieras 
som olämpliga mödrar av den orsaken. Nej, inte ens ett enformigt industriarbete 
borde avskräcka den kvinna som ville yrkesarbeta, menade Elvira Wedberg-Larsson 
som representerade de yrkesarbetande mödrarna. 

87 RA:Kommitténummer 1672" Daghemmens betydelse för samhället", s 23 Gertrud Julin. 
88 Ibid. 
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Yrkesarbetande mödrar 

Elvira Wedberg-Larsson var Stadsfullmäktigeledamot i Stockholm. Hon hade 
arbetat i industrin i 30 år och hade barn på daghem. Karin Kroon var yrkes
arbetande mor med barn på daghem. Brita Åkerström tillhörde så vitt jag kan 
bedöma borgarklassen/medelklassen och hade inbjudits till debatten för att hon 
hade ett barn på det nyöppnade daghemmet.89 Hon säger också själv att hon 
representerar mammorna. Till familjens första barn hade hon valt att anställa en 
barnsköterska och det tjänstefolk som behövdes. Hennes inställning hade då 
varit: "Alltså just den här sentimentala andan: Modern är naturligtvis den allra 
bästa att taga hand om sitt eget barn".90 När det andra barnet kom blev det pro
blem och i samband med att familjen flyttade började pojken på daghem i Ljungs
bro. (Hon var den person i debatten som verkligen talade om daghemmens bety
delse för barnen ur fostrans- och inlärningsperspektiv). Hennes andra pojke som 
varit mycket besvärlig hade efter ett års vistelse på daghem blivit ett "nytt" barn. 
"Det kan ju genast replikeras mot det jag nu säger, att det naturligtvis berodde på 
att föräldrarna ej var kapabla att taga hand om ungen."91 Men den slutsatsen 
ansåg hon orimlig. Britta Åkerström konstaterade att daghemsvistelsen hade 
varit mycket positiv för hennes pojke. Han hade behållit sin individualitet och 
dessutom kunde han umgås med andra barn. "De blir alltså små individer, som 
ha ett eget liv."92 

Hon påpekade också att hon var väl medveten om att erfarenheter av ett 
barns välmående inte var tillräckligt för att göra generaliseringar men hon menade 
att daghemsbarn blev medvetna om att de var individer som inte slaviskt behövde 
följa familjens tankar och värderingar. De fick också lära sig att det måste finnas 
ett skäl när andra människor krävde ett visst beteende. Britta Åkerström menade 
att man inte behövde vara rädd för daghemmens skadeverkningar. 

Åkerström ifrågasatte också den gängse modersbilden och undrade om alla 
kvinnor var lämpliga att bli mödrar och om alla mödrar som hade barn på daghem 
släppte kontakten med barnet. Om det var så att en del kvinnor trots allt passade 
bättre i förvärvsarbete, varför inte göra det bästa av situationen? Att kvinnan 
arbetade behövde inte betyda att kontakten med barnet bröts, att "rottrådar" 
skulle komma att saknas. Det berodde på vad man gjorde av den tid man faktiskt 
hade tillsammans. Här menade Britta Åkerström att det var möjligt att få tid 
över på kvällen om man avstod från en del hemsysslor. 

89 Aktiebolaget Cloetta tog emot 8 barn till föräldrar som inte arbetade i chokladfabriken. 
90 RA:Kommitténummer 1672 "Daghemmens betydelse för samhället", s 11 Brita Åkerström. 
91 Ibid. 
92 Ibid. 
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Britta Åkerström talade om en förändrad föräldraroll och att ett hem med 
yrkesarbetande föräldrar måste fungera på ett annat, men för den skull inte sämre, 
sätt än ett hem där kvinnan var hemma. 

Hur mycket tid som fanns till kontakt mellan mor och barn var beroende av 
vilket arbete kvinnan hade och hur mycket hjälp hon hade råd att skaffa. Om 
detta faktum talade de yrkesarbetande mödrarna. Wedberg-Larsson uppgav att 
det hon hade emot daghemmen var barnens långa vistelsetid där. En kvinna i 
industrin arbetade 8 tim/dag. Lägg därtill i timmes lunch så hade man en fast 
daglig arbetstid på 9 tim. Om restiden beräknades till 1 tim varje dag blev arbets
dagen 10 tim. Lönen tillät inte arbetarkvinnan att köpa färdig mat, anlita tvätt
hjälp eller annan hemhjälp så vid hemkomsten måste även dessa sysslor skötas. 
Detta var en vardag som även beskrevs av Karin Kroon. Men bortsett från 
arbetstid och vardagsarbete så ansåg dessa kvinnor att daghem var bra för barnen. 

Barnen har haft det bra på daghemmet. Från början hade jag två där 
men den äldre har nu börjat skolan och är inte kvar. Blir barnen sjuka 
på daghemmet, får man telefonbesked, så att även i det avseendet 
kan man känna sig lugn och trygg. Jag börjar mitt arbete redan 
klockan sju på morgonen så att jag måste väcka min lilla flicka före 
klockan sex. Det är för tidigt att ta upp barnen redan då. Idealet vore 
om jag finge börja klockan åtta och ha lördagen ledig, men det är en 
orimlighet, som man inte vågar hoppas på. Jag vill sluta med att 
säga, att jag under nuvarande förhållanden är en varm anhängare av 
daghems systemet.93 

Wedberg-Larson försökte också förklara industriarbetarkvinnans svårigheter som 
mamma och yrkesarbetande. Många kvinnor var utarbetade, oroade för barnens 
framtid och hade dåligt samvete för att de inte orkade eller hann med allt som 
ålades kvinnan. Det var inte säkert att de skulle bli bra hemmamammor, men 
genom att de inte fick möjlighet att vara med barnen mer än mycket korta stunder 
på kvällarna trodde de att allt skulle bli bättre om de helt ägnade sig åt barnen. 
Dessa krav gjorde att yrkesarbetande mödrar var ständigt missnöjda, otillfreds
ställda och blev således sämre på alla fronter, som mamma, hustru och arbetare. 
Missnöjet hade inget med daghemmen att göra. Om dem hade hon enbart positiva 
omdömen. "Jag tycker så oerhört bra om daghemmen och särskilt när man sett 
ett sådant som det här nere och flera av dem som har byggts nyligen i Stockholm 
är ju utomordentligt bra."94 

93 RA:Kommitténummer 1672 "Daghemmens betydelse för samhället", s 24 Karin Kroon. 
94 Ibid., s 13 Wedberg-Larsson. 

*39 



LÅT BARNEN KOMMA TILL OSS 

De yrkesarbetande mammorna pekade på de materiella förutsättningarna, 
ekonomi, resor och arbetstid. Någon naturgiven moderlighet ingick inte i deras 
argumentation. Det stora problemet var arbetstidens längd. Den måste förkortas, 
enligt dessa arbetande mödrar. Om man ökade användningen av teknisk ut
rustning i hemmet skulle det endast bli marginella tidsvinster. Wedberg-Larsson 
uppmanade kvinnorna att kämpa för bättre löner och bättre utbildning och att 
inte sluta arbeta. Det skulle vara en naturlig slutsats om kontakten mor-barn var 
så avgörande som framförts i debatten menade hon. 

Sigrid Ekendahl, Britta Åkerström, Gertrud Julin, Karin Kroon och Elvira 
Wedberg-Larsson ansåg att daghem var bra både för barnen och för samhället. 
Bristen på daghem gjorde kvinnan opålitlig som arbetskraft och otrygg i sin 
modersroll. En nackdel var förstås barnens långa vistelsetid på institutionen, men 
det problemet kunde endast lösas genom arbetsmarknadspolitiska åtgärder. 

Ekonomiska aspekter 

Ett annat tema som behandlades var daghemmets betydelse för samhällsekonomin. 
Bexelius menade att daghemmen inte lönade sig nationalekonomiskt om man 
räknade med att en kvinna hade tre barn som behövde tillsyn. Gjordes beräkningen 
på två barn blev nettobehållningen mycket obetydlig men för ett barn blev det 
däremot en ekonomisk vinst. Han drog den slutsatsen att med hänsyn tagen till 
nettokostnad och antal personer som behövdes för att ta hand om barnen blev 
daghemmen olönsamma för nationen. Att daghem var kostsamma intygades även 
av borgarrådet Wahlbärj. Men han menade också att man inte kunde kräva att 
fattiga mödrar skulle stå för hela kostnaden. Kommunen och skattebetalarna 
måste ta sitt ansvar. 

LO:s representant hade andra bevekelsegrunder för sina ekonomiska över
väganden. Daghemsbristen gjorde kvinnans situation i löneförhandlingar sämre 
än männens. Arbetsveckan borde förkortas men både för män och kvinnor. Om 
kvinnan särbehandlades i detta avseende skulle det innebära ännu ett handikapp 
i löneförhandlingarna. 

Elsa Malmroth från Stockholm hade ingen personlig erfarenhet av daghem 
utan ägnade sitt inlägg i huvudsak åt en ekonomisk analys av daghemmen.95 

Hon menade att många kvinnor var i behov av daghem men inte av ekonomiska 
skäl. Många kvinnor passade bättre i förvärvsarbete än i hemmet, och därför 

95 Elsa Malmroth (h) Stockholm var medlem av statsfullmäktige 42-58, vice ordf. i hemhjälps
nämnden 45-59, barnavårdsnämnd en -51, folkskoledirektionen 51-58, styrelseledamot i svenska 
socialvårdsförbundet oc h Fredrika Bremer förbundet, ledamot av redaktionen för Tidskrift för 
barnavårds- och ungdomsskydd. Hon var gift med en landshövding. 
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måste dagvård på något sätt ordnas för barnen under kvinnans arbetstid. Frågan 
var vem som skulle betala. Om det var fråga om fler än ett barn kunde inte 
mödrarna själva stå för kostnaden. Vilka kostnader ansågs då rimliga och motiverade 
ur samhällsekonomiska aspekter? Malmroth menade att man måste se samhällets 
ekonomiska bidrag till daghem som ett ekonomiskt understöd till mödrar som 
förvärvsarbetade, ett stöd som inte gavs till hemarbetande mödrar.96 Därför borde 
man överväga andra vägar att stödja familjer i behov av pengar. I Stockholm där 
man höll på att omarbeta avgiftssystemet hade man som målsättning att mödrarna 
eller familjerna själva skulle stå för kostnaderna med undantag för familjer där 
det av sociala skäl var nödvändigt att barnen blev omhändertagna. Om detta blev 
verklighet trodde Malmroth att efterfrågan på daghem skulle minska radikalt. 

KOMMENTARER 

Som vi hittills kunnat konstatera värderades daghemmen olika av debattörerna. 
Men Socialstyrelsens byråchef Göta Rosén som sammanfattade diskussionen, 
menade att de flesta haft uppfattningen att daghemmen var ett nödvändigt ont 
som måste behållas för kvinnornas skull. Hennes slutsatser tyder på att hon inte 
fäst någon större uppmärksamhet varken vid den fackliga företrädarens, YSFs 
företrädares eller de yrkesarbetande mödrarnas åsikter om daghem. 

Ernst Bexelius och Carin Ulins påståenden om daghemmets effekter på rela
tionen mellan mor och barn är exempel på personliga, habitusstyrda och klass
bundna värderingar som omvandlades till allmänna normer. Deras argumentation 
var också ett uttryck för makt! Genom att framställa den psykologiska kunskapen 
och ett specifikt borgerligt kvinnoideal som allmängiltiga sanningar dolde talarna 
att dessa kunskaper och värderingar hörde hemma hos vissa grupper med ett 
specifikt kapital och med makt att bestämma vad moderskap innebar. De kunde 
därmed bedöma alla mödrar efter denna värdeskala. De mödrar som yrkesarbetade 
och lämnade barnen på daghem definierades som avvikande, olämpliga och 
nervösa, och de passade därmed inte att ta hand om barn. Att samhället skulle 
träda hjälpande emellan blev således inte bara legitimt utan hedervärt. Mödrar 
som lämnade sina barn i barnträdgård, familjedaghem etc uppfyllde normen för 
den goda modern och den verksamheten borde följaktligen också fa samhällets 
stöd. 

De bilder av yrkesarbetande mödrars relationer till sina barn som målades 
upp hade närmast karaktären av nidbilder, men de mottogs i debatten av applåder! 
Genom att förlöjliga denna (hotande) grupp mödrar försökte förespråkarna för 

96 Ekonomiska argument av detta slag återkommer i högerns debatt om daghemmen under 1960-talet. 
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"den goda" modern behålla makten över samtalet.97 Den fackliga företrädaren, 
yrkeskvinnornas företrädare och de yrkesarbetande mammorna satte mödrarnas 
livssituation i centrum. De synliggjorde godtyckligheten i talarnas utsagor genom 
att misstro deras allmängiltighet. Som bevis framförde de tungt vägande alternativa 
värderingar och synsätt. Deras positioner och bildningskapital gjorde dem till 
värdiga motståndare. Dessutom fanns det undersökningar som kunde belägga 
de fakta som framfördes. 

I syfte att få en uppfattning om arbetsbördan för förvärvsarbetande kvinnor 
med barn hade befolkningsutredningen gjort en intervjuundersökning av 390 
kvinnor som arbetade inom textil-, konfektions- och chokladindustrierna, arbeten 
identiska med de som utfördes vid Cloettas chokladfabrik.98 Medelkvinnan i 
den undersökningen beskrevs enligt följande: 

Hon stiger upp kl. 5.30 på morgonen och utför göromål i hemmet 
under närmare 1 timmes tid: Efter yrkesarbetets slutande för dagen 
vidtager hemarbete under cirka 4 timmar och 20 minuter. Fritiden 
varje dag inskränker sig till 48 minuter och nattvilan börjar strax före 
kl. 22. Detta innebär, att nattvilans längd utgör 7-timmar.99 

Av de gifta kvinnorna hade 1/3 uppgivit att de fick "daglig assistans" av sin man. 
Men lika många angav att de aldrig fick hjälp av maken med hushållsarbetet. 
Undersökningens resultat visar tydligt att dessa förvärvsarbetande mödrar hade 
en oerhört tung arbetsbörda och att de till gränsen av mänsklig förmåga tog 
ansvar både för sitt hem och sin försörjning. Trots detta blev, som diskussionen 
vid Cloetta visar, deras kompetens och goda vilja som mödrar och fostrare ifråga
satta av barnpsykologisk expertis och av statliga myndighetsrepresentanter. Och 
liknande uppfattningar framfördes också i andra sammanhang. Det tvivel som 
riktades mot daghemsverksamheten undergrävde personalens position och 
legitimitet. Nästa kapitel ska handla om diskussionen inom barnträdgårds-
lärarinnornas egna led. 

97 Se Berit Ås, Kvinnor tillsammans. Handbok i frigörelse (1982), s 36-58. 
98 RA: kommitté nr 1672 volym 10. Undersökningen gjordes 7-19 augusti år 1950. 
99 Ibid., s 4. 
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• 

Kollektiv mobilisering 

JÌ DET FÖREGÅENDE KAPITLET kunde vi följa hur frågor om daghem och barn-
trädgård behandlades i riksdagen. Genom debatten vid invigningen av choklad
fabriken Cloettas daghem fick vi också en inblick i hur olika intressegrupper 
värderade daghem och vilken roll könsfrågor hade för ställningtaganden för och 
emot samhällsunderstödd heldagstillsyn. I det följande kapitlet ska jag redogöra 
för barnträdgårdslärarinnornas åsikter i dessa frågor. Kapitlet är disponerat så att 
händelseutvecklingen under 1940-talet presenteras under olika teman. Varje 
huvudtema är uppdelat i underteman som följer en kronologi. Denna uppläggning 
medför att övergången till ett nytt tema också ofta innebär att läsaren förs tillbaka 
i tiden till årtiondets början. 

Barnträdgårdslärarinnornas kårorganisation bytte vid ett flertal tillfällen under 
undersökningsperioden såväl namn som karaktär. När förbundet startade 1918 
hette det Svenska Fröbelförbundet men redan året därpå bytte det namn till 
Svenska Fröbel Förbundet. Olika yrkesgrupper och enskilda personer med intresse i 
barns fostran och undervisning kunde bli medlemmar i förbundet. Fröbel-
inriktningen fanns således manifesterad i benämningen fram till 1940 då förbundet 
återigen bytte namn till Pedagogiska föreningen för förskoleåldern (PFF). Under 
1940-talet skedde ytterligare förändringar inom kårorganisationen och dessa ska 
vi stifta bekantskap med längre fram kapitlet. 
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UTBILDNINGSFRÅGAN 

Utbildning för barnträdgårdsledarinnor initierades, finansierades och genom
fördes av den egna yrkeskåren fram till mitten av 1930-talet. De fyra första 
utbildningarna startade i direkt anslutning till barnträdgårdar och i utbildningen 
varvades teoretiska studier och praktisk undervisning.100 Utbildningarna var 
Fröbelinspirerade och gavs i början som korta kurser som med tiden blev längre.101 

Utbildningarnas föreståndarinnor var med ett undantag, Agnes Petterson i 
Uppsala, utbildade barnträdgårdsledarinnor.102 Fröbelförbundet och dess med
lemmar som hitills hade varit huvudintressenter i barnträdgårdsledarinnornas 
utbildning fick från 30-talets senare hälft konkurrens från föreningar, kommuner 
och riksdag. Det var således inte endast småbarnsinstitutionerna som blev föremål 
för statliga interventioner under detta årtionde, utan även utbildningarna för 
småbarnsfostrarinnor fick statligt driftsbidrag även om ett förstadigande av dessa 
skulle dröja länge än.103 

De två seminarier i Stockholm, Södra KFUK:s Pedagogiska Institut och 
Socialpedagogiska seminariet, som startade under 1930-talet hade andra utgångs
punkter än de tidigare. I Pedagogiska Institutets verksamhet var den barn
psykologiska forskningen den primära och centrala delen. 

I allmänhet är väl uppfattningen den, att Pedagogiska Institutet, 
upprättat 1933, endast är ett seminarium för utbildning av förskole
pedagoger. Men seminariet upprättades först 1934. Det utgjorde 
blott 1) en gren av institutets verksamhet. Andra grenar är 2) den 
barnpsykologiska forskningen, den primära och centrala grenen, 

100 Det var Margaretask olan i Stockholm (1896), som år 1905 ändrade namn till Fröbelseminariet i 
Stockholm, Fröbel-Institutet i Norrköping (1899), Örebro Kindergartenseminarium (1902) och Uppsala 
Enskilda Läroverks Seminarieklass (1911). Se Kerstin Holmlund, Metodikämnet iförskollärarutbildningen 
(1981), s 16-19. 
101 Jan-Erik Johansson (1992), s 118. Johansson menar att de var "otvetydigt fröbelinriktadeM. 
102 Barnträdgården nr 1 (1942), s 8-9. Anna Eklund som startade Margaretaskolan tillsammans med 
Signe Åkermark hade utbildat sig vid Pestalozzi-Fröbelhaus i Berlin. Hon hade bland annat under
visats av Henriette Schräder. Anna Eklund gick också Anna Sandströms lärarinneseminarium för 
att fa kompetens för detta stadium och för att kunna bygga upp ett fullständigt läroverk som grundade 
sig på kindergarten. Detta seminarium stängdes 1939; Brita Schill (1973). Maria Moberg som 
tillsammans med sin syster Ellen startade Fröbelseminariet i Norrköping utbildade sig vid Margareta
skolan och kompletterade sin utbildning vid Pestalozzi-Fröbelhaus. Maria Kjellmark Örebro 
Kindergartenseminarium utbildade sig också vid Margaretaskolan och Pestalozzi-Fröbelhaus 
kombinerat med studiebesök i Tyskland och Schweiz; Jan-Erik Johansson (1992), s 121. Agnes 
Pettersons utbildning utgjordes främst av praktikerfarenheter från en kindergarten i Uppsala. 
103 Statens inspektör för föskoleseminarierna Bengt Elmgren, "Barnträdgårdslärarinnornas utbildning", 
Barnträdgården nr 1-2 (1948), s 12. Seminarierna fick möjlighet till driftsbidrag och eleverna stipendier. 
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3) det pedagogiska reformarbetet med avseende på förskoleåldern, 4) 
barninstitutionen, som både gav forskningsmaterial och tjänstgjorde 
som övningsskola för seminariet och till sist 5) det psykologisk 
pedagogiska arbetet med de utvecklingsstörda barnen.104 

Utbildningen byggde på två viktiga principer: psykologin skulle vara ett centralt 
teoretiskt ämne och den skulle ha en direkt koppling till det praktiska arbetet på 
barnavdelningarna. Carin Ulin var föreståndare för denna verksamhet och hennes 
meritlista skilde sig väsentligt från de tidigare barnträdgårdsledarinnornas och 
seminarieföreståndarinnornas kvalifikationer. Carin Ulin blev filosofie magister 
1913, filosofie licentiat i pedagogik 1933 och filosofie doktor 1949.105 För henne var 
omsättningen av forskningsresultat i praktiskt arbete av stor betydelse. Men hon 
anslöt sig till en annan teoretisk tradition än den fröbelska, till vilken hon var 
kritisk. Hon studerade Charlotte Bühlers arbete och besökte såväl Arnold Gesell 
som Jean Piaget för att ta del av deras forskning. 

Socialpedagogiska Seminariet startade på initiativ av HSB som ansåg att det 
inte gick att strunta i de förvärvsarbetande mödrarnas situation. För att tillgodose 
behovet av barntillsyn startade de lekstugor, dvs daghem för ett visst bostads
område. När lekstugorna ökade i antal uppstod brist på utbildad personal och 
därför inrättades ett tvåårigt seminarium. Ambitionen var att i synnerhet utbilda 
personal för arbete i daghem.106 Denna ambition styrde studiernas uppläggning 
på så sätt att elevgrupperna alternerade mellan teoretiska studier och praktisk 
undervisning för att man verkligen skulle kunna nyttja praktikplatserna i dag
hem. Man hade för avsikt att utbilda en helt ny generation lärare som hade 
kunskap om de barninstitutioner som nu var aktuella.107 Synen på eleverna, de 
unga kvinnorna, kontrasterade också mot den stränga asketiska hållning som 
präglat de tidigare utbildningarna.108 Rektor för denna utbildning var till att börja 
med Alva Myrdal som tänkte sig en modern utbildning för unga kvinnor där 
giftermål och yrkesarbete gick att förena. Alva Myrdal arbetade och studerade 
utomlands under en del år och Britta Schill kom successivt att ta över ansvaret 

104 Carin Ulin, "Berättelsen om hur Pedagogiska Institutet å Södra K.F.U.K. har ko mmit till", 
Barnträdgården nr 1 (1962), s 2. 
105 Ulla-Britta Bruun, 'Carin Ulin" Barnträdgården nr 8 (1971), s 347.; Brita Alin-Åkerman, 'Carin 
Ulins forskningsmaterial till Lärarhögskolan i Stockholm", Barnträdgården nr 1 (1974), s 46. 
106 Se SOU (1951:15), s 337. 
107 Britta Schill (1973), s 28. 
108 Jan-Erik Johansson (1992), s 137. Johansson anser att det tidvis fördes en upprörd diskussion 
inom kåren om moralen vid Socialpedagogiska seminariets internat. Eleverna hade där t ex möjlig
het att ta emot manliga besökare på kv ällstid. 
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för utbildningen och blev dess rektor år 1948. Alva Myrdal studerade pedagogik 
med inriktning mot psykologi och socialpsykologi och besökte därvid ett antal 
forskningsinstitut i USA. Senare studerade hon en tid hos Piaget. Hon gjorde en 
del försök att efter utlandsvistelserna uppta sina studier som hon påbörjat vid 
Uppsala universitet och arbetat vidare på i USA men hon kom inte överens med 
professor Anderberg om sin licentiatavhandling och hon avbröt därmed sin 
akademiska karriär.109 

Denna episod visar på de specifika problem som föregångarna inom detta fält 
mötte just genom att de själva var kvinnor och att de arbetade med småbarn 
utanför hemmet. Alva Myrdal var sakkunnig i 1946-års befolkningskommitté 
för den halvöppna barnavården och hade där många uppdrag. Professor Curt 
Gyllensvärd i Uppsala skrev till denna kommittés sekreterare Göran Tegner i ett 
ärende som hade med utredningen att göra. Han kallade Göran Tegner i all 
vänskaplighet för broder samtidigt som han ironiserade över Alva Myrdals 
begrepp lekskola - nu skulle visst barnen ut från hemmen under pedagogisk 
täckmantel.110 Kvinnor på ledande poster (inom detta fält) som aktivt verkade 
för jämställdhet, konfronterades av allt att döma med andra problem än män 
gjorde. Kvinnorna hade förmodligen också andra vänner och andra fiender än 
män på ledande poster hade. Detta var en inte betydelselös verklighet för de 
kvinnliga rektorerna och seminarieföreståndarinnorna under 1930- och 40-talen. 

De båda nya seminarierna markerade en ny riktning i barnträdgårds-
ledarinnornas historia. Deras ledare hade själva inte utbildning för yrket, men de 
var kritiska till de gamla utbildningarna och dess fröbelanknutna traditioner. 
Trots att det finns mycket som tyder på att Fröbels betydelse för småbarns
pedagogiken i efterhand kraftigt övervärderats och att hans främsta uppgift varit 
av symbolisk karaktär så är det rimligt att anta att samtiden uppfattade de nya 
utbildningsföreträdarna som förespråkare för en radikal omvärdering av 
barnträdgårdslärarinneyrket. Alva Myrdal ställde t ex inte upp på denna kvinno
syn, den uppoffrande altruistiska inställning som varit en förutsättning för yrkes
utövandet; hon var själv ung, gift, politiskt engagerad och mycket aktiv. 
Barnträdgårdslärarinnans yrke hade tidigare setts som ett kall. Moderskapet var 
också i verkligheten oförenligt med det liv som många av barnträdgårds-
lärarinnorna själva levde och levt. 

Ar 1944 startade landets första kommunalt initierade seminarium i Göteborg. 
Med detta seminarium fanns det fem utbildningar för barnträdgårdslärarinnor i 

109 Jan-Olof Nilsson, Alva Myrdal en virvel i den moderna strömmen (1944), s 141-142. Titeln på 
den påbörjade licentiatavhandligen var "Utkast till en kritik av Freuds drömlära". 
110 RA: Kommitténummer 1672 volym 17. 
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landet.111 De fungerade oberoende av varandra, med egen utbildningsplan och 
utifrån delvis skilda men tydliga pedagogiska grundantaganden. I arbetet med 
för kåren gemensamma frågor kunde detta givetvis innebära intressekonflikter. 
Motsättningar mellan olika seminarieföreträdare hade också visat sig långt tidigare. 
Anna Eklund, som var med när Svenska Fröbelförbundet bildades, lämnade efter 
några år styrelsen med den officiella motiveringen att hon ville ägna sig åt skol
arbetet, men förmodligen spelade också konflikterna med de andra seminarie
ledarna (fröbelanhängarna) en betydande roll för hennes beslut. 

Men det fanns också en vilja att föra samman intressen och arbeta för fältets 
gemensamma bästa. Alva Myrdal inbjöd samtliga seminarier till ett samarbete 
om utbildningsfrågor.112 Detta ledde till att Förskoleseminariernas Lärarsällskap 
bildades och fungerade som kontaktorgan och remissinstans år 1945-1975.113 

Under 1940-talet samlade föreningens återkommande årsmöten en stor skara 
seminarielärare. Ar 1946 kom 70 deltagare till Socialpedagogiska seminariet där 
Bengt Elmgren och Alva Myrdal föreläste om studiebesök i England och Frankrike. 
Professor John Elmgren talade om läroböcker och litteratur och Carin Ulin talade 
bland annat om behovet av en enhetlig betygsättning av lärarkandidater.114 Ar 
1947 hade man också inbjudit handledare för de olika seminarierna och värd 
denna gång var Södra KFUK:s seminarium. Företrädare för de olika seminarierna 
presenterade utbildningarnas uppläggning, Alva Myrdal föreläste om förskole
frågor i ett internationellt perspektiv och centrala utbildningsfrågor diskuterades.115 

Kontakten med skolan 

Som tidigare sagts infördes statsbidrag för seminarierna år 1945. Detta medförde att 
yrket omvärderades från en idéell verksamhet till en offentlig arbetsuppgift. "Skimret 
av uppoffrande välgörenhet både över institutioner och över yrket förbleknar."116 

111 Se Karin Strömberg-Lind, Om utbildning av förskollärare i Sverige, i En lärargrupp i utveckling, 
ed Ulla-Britta Bruun (1968), s 76. Det var Södra KFUK:s Pedagogiska institut, Socialpedagogiska 
seminariet i Stockholm, Fröbelinstitutet i Norrköping, Pedagogiska institutet i Uppsala och 
Socialpedagogiska institutet i Örebro. 
112 RA: kommitténummer 1672 volym 18. 
113 "Meddelanden", Barnträdgården nr 1 (1945), s 18. Ordförande i interim styrelsen var rektor Gustaf 
Walli, Göteborg och viceordförande Alva Myrdal. En man var ordförande trots att fältet bestod av 
flest kvinnor. 
114 Britta Schill, "Vår verksamhet seglar i förlig vind", Barnträdgården nr 1 (1946), s 8. 
115 Barnträdgården nr 1 (1947), s 3. 
116 Det är Lisa Berner, förbundets första vice ordförande som drar den slutsatsen om det stadiga 
engagemangets betydelse. Barnträdgården nr 3 (1946), s 43. 
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Istället kom krav på enhetlighet till exempel genom lika inträdeskrav för alla 
seminarier. Vidare tillsattes en statlig inspektör för att följa och kontrollera 
seminariernas verksamhet.117 Det innebar att seminariernas självständighet och 
självbestämmande försvagades eftersom inspektionsverksamheten ingick i en 
manlig, byråkratisk organisation. 

Yrkestiteln barnträdgårdsledarinna hade en symbolisk innebörd. Huvud
uppgiften var att leda barnen - inte att lära det kunskaper - att vara en förebild 
och inte en läromästare. Med de nya utbildningarna kom också dessa pedagogiska 
grundtankar att ifrågasättas och symbolvärdet av denna yrkestitel minskade. Att 
beteckningen i mitten av årtiondet byttes till barnträdgårdslärarinna avspeglade 
därför en ny syn på arbetsuppgifterna. Småbarnsinstitutionerna hade inträtt på 
den offentliga arenan och började allt oftare att relateras till folkskolans verk
samhet. Kunde de kanske förbereda barnen för skolan och utjämna klass
skillnaderna? Vilken lärargrupp var den mest lämpade att ta hand om barn i 
åldrarna närmast före skolstarten? 

1940-års skolutredning hade kommit fram till att barn ur bokligt mindre 
bildade hem hade en ogynnsammare ställning vid skolstarten än andra barn och 
att samhället borde arbeta för en utjämning av skillnader i detta avseeende, 
förslagsvis redan under förskoleåldern.118 SBR lämnade en skrivelse till skol
utredningen där förbundet betonade att målsättningen för småbarnsinstitu
tionerna och speciellt barnträdgården inte var systematisk undervisning utan 
karaktärsdaning med inriktning på en fri allsidig utveckling.119 Barnträdgården 
borde mera likna hemmet än skolan. Om ett förskoleår skulle införas var det 
SBR:s bestämda mening att barnträdgårdslärarinnor, som var den enda yrkes
gruppen med specialiserad, pedagogisk utbildning för denna åldersgrupp, skulle 
ta hand om barnen. 

Beslut fattades att S.B.R bör verka för, att två förskolår (folkbarn-
trädgården), införas för de barn vars föräldrar så önska. Vidare 
uttalade mötet att barnträdgårdslärarinnorna böra omhändertaga 
barnen under denna tid i de för detta ändamål utrustade lokalerna i 
barnträdgårdar och daghem.120 

117 "Meddelanden och notiser", Barnträdgården nr 6 (1945), s 104. Inspektör blev riksdagsman Bengt 
Elmgren (s). 
118 SOU (1944:20). 
119 SFRA:kartong 103, SBR:s skrivelse till 1940-års skolutredning om barnträdgårdar, daghem, 
lekplatser och sommarkolonier samt inom dem verksam personal och dess utbildning 19 april 1944. 
Detta är en tiosidig skrift med statistikbilaga undertecknad av Stina Sandels (ordförande) och Britta 
Schill (sekreterare). 
120 SFRAikod nr 312 kartong i, protokoll från extra ombudsmöte 19-20 augusti 1944 §17. 
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Men barnträdgården skulle vara statsfinanserad och frivillig. Skolkommissionen, 
SBR och 1946-års kommitté för den halvöppna barnavården, var vid denna tid 
överens om att förskolefostran inte skulle vara obligatorisk.121 

SBR var dock inte den enda yrkesgrupp som hade intressen i småbarns
institutionernas verksamhet. Sveriges Allmänna Folkskollärareförening (SAF) 
var positiv till ett förskoleår förlagt till skolan men ansåg att småskollärarinnorna 
skulle sköta undervisningen i dessa klasser.122 Barn trädgårdslärarinnor och 
småskollärarinnor förklarade det ställningstagandet med ett exempel från SAF: s 
agerande vid en tidigare tvistefråga angående skolsituationen i Göteborg.123 

Ar 1935 var bristen på institutioner för förskolebarn stor samtidigt som det fanns 
ett överskott på skollokaler och småskollärarinnor som genomgått särskild kom
pletteringskurs för att handleda små barn. I det läget framställde Göteborgs Skol-
förening en förfrågan till Folkskolestyrelsen om att på försök få inrätta två barn-
trädgårdsavdelningar anslutna till folkskolor. Den åtgärden tolkades så här av 
representaner för SBR: 

På folkskollärarhåll var man rädd att de två barnträdgårdsklasserna 
skulle bli populära bland föräldrarna, som skulle begära upprättande 
av flera sådana avdelningar. Kanske kunde en utvidgning av förskole
institutionerna minska utsikterna att erhålla ett sjunde skolår. Följd-
aktligen motarbetades förslaget från det hållet.124 

Men när skoldebatten förändrades och man började förvänta sig att folkskolan 
skulle utökas med ett sjunde och åttonde år uppstod andra revirstrider. Folkskol
lärarna var rädda att småskollärarna genom en förstärkt utbildning skulle ta över 
en eller två klasser av folkskolans lägsta klasser och inför en sådan förändring 
förordade man ett förskolår med småskollärarna som ansvariga. 

Inför så hemska perspektiv uppger man motståndet mot förskoleåret! 
Skall småskollärarinnorna nödvändigtvis expandera, så må det i 
rimlighetens namn ske nedåt. Herrar folkskollärare och folkskol

121 RA: kommitténummer 1672 volym 1, protokoll den 4 juni 1946 §4. Protokollet är fört vid ett 
gemensamt sammanträde mellan skolkommissionen och 1946-års kommitté för den halvöppna bar
navården. Konsulent Gertrud Olsson benämndes kommitténs expert. Hon var dessutom aktiv inom 
SBR och deltog i förbundets aktiviteter i denna fråga. 
122 SFRA: kartong 73, Till Sveriges Allmänna Folkskollärareförenings ombudsmöte. Skrivelse den 
28 juni 1944. 
123 "Aktuell diskussion", Barnträdgården nr 5 (1944), s 76-80. 
124 Ibid., s 80. 
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lärarinnor vill gärna behålla både tredje och fjärde klassen, samtidigt 
som de utökar med ett sjunde och ett åttonde skolår och varmt ivrar 
för att den femåriga realskolans två lägsta klasser avskaffas och 
ersättes av två folkskoleår.125 

I Stockholm behandlade SAF:s ombudsmöte i juni 1944 frågan om ett eventuellt 
förskolår. Styrelsen för SBR skickade tre representanter till mötet utrustade med 
en skrivelse där de bland annat bad ombudsmännen att inte vidta åtgärder som 
kunde påskynda att ett förskolår inrättades.126 SBR föreslog att en kommitté 
skulle tillsättas och att den skulle bestå av lika antal representanter från samtliga 
berörda kårer, folkskol-, småskol- och barnträdgårdslärarinnor, och att de skulle 
försöka komma fram till ett gemensamt förslag. SAF veknade och meddelade 
SBR att de tänkte inbjuda en a två representanter till deras nästa möte.127 

Sveriges Småskollärarinneförbund (SFF) förespråkade en samordning av 
förskolinstitutionerna och skolväsendet. Förskoleinstitutionerna borde också 
sortera under skolöverstyrelsen och inte under Socialstyrelsen eftersom omhänder
tagandet av förskolebarn var en pedagogisk fråga.128 På denna punkt hade SBR 
samma uppfattning. Att småbarnsinstitutionerna skulle bedriva pedagogisk verk
samhet hade varit ett av SBR:s huvudargument vid olika stridigheter genom 
åren och de menade i likhet med småskollärarna att förskoleinstitutionerna 
organisatoriskt skulle knytas till skolväsendet och sortera under samma styrelse 
som skolan.129 Småskollärarinnorna gav barnträdgårdslärarinnorna ytterligare 
stöd: "Vi uttalade oss också för att det skall vara barnträdgårdslärarinnor som tar 
hand om barnen även under förskoleåret. Vi småskollärarinnor har aldrig någon 
expansionslust endast för att erövra ett nytt arbetsområde."130 Småskollärarinnorna 
menade att endast pedagogiska skäl kunde accepteras som orsak till förändringar; 
ett ställningstagande som gjorde dem till goda samarbetspartners. 

Småskollärarinnorna och barnträdgårdslärarinnorna konkurrerade således inte 
om förskolefältet utan sökte samförståndslösningar. Deras samarbete hade på
börjats redan under 1920-talet.131 Flera små- och folkskollärarinnor var med i 

125 Barnträdgården nr 5 (1944), s 80. 
126 SFRA: kartong 73. 
127 SFRA: kod nr 312 kartong 1, protokoll från ombudsmöte 19-20 augusti 1944 §17. 
128 Barnträdgården nr 4 (1944), s 79. Diskussionerna hade förts och ställningstagandena hade gjorts 
vid deras sociala kurser under juni månad. 
129 SFRA: kartong 103, SBR:s yttrande över 1946-års skolkommittés betänkande, den 29 november 1948. 
130 Ibid. 
131 Ordföranden för stockholmskretsen av SFF åren 19 21-1932. Greta Frölinder-Hjelmblad, "När 
stockholmskretsen var ung", Förskolan nr 1 (1969), s 20. 

150 



* KOLLEKTIV MOBILISERING 

barnträdgårdslärarinnornas förbund och rektor Hanna Bratt som var ordförande 
för SFF:s Stockholmssektion var en drivande kraft i samarbetet.132 Hon medver
kade till att de båda lokalavdelningarna i Stockholm hade gemensamma möten 
och hon anställde en barnträdgårdslärarinna på en småskollärartjänst i de för
beredande klasserna vid Brunnerska skolan där hon var rektor. 

År 1944 diskuterade SBR vid flera tillfällen samarbetet med andra förbund133 

och kontakter etablerades med andra yrkesgrupper.134 Carin Ulin blev ordförande 
för samarbetskommittén mellan småskollärare och barnträdgårdslärare, där problem 
vid övergången från barnträdgård till skola ventilerades.135 Därvid kom frågor 
om tillsynsmyndighet, småbarnsinstitutionernas förläggning, skolmognad och 
skolmognadsbedömningar att på olika sätt aktualiseras under 40-talets senare 
hälft. 

Skolmognadsfrågorna engagerade de olika lärargrupperna och olika skol-
mognadstest utarbetades. Man enades om att testa olika aspekter av barns utveck
ling t ex allsidig utveckling, emotionell utveckling och/eller kognitiv utveckling.136 

Skolmognadsproven uppfattades mycket snart som en självklarhet och diskussio
nerna kom att handla om vem som skulle utföra dem, var de skulle utföras och 
var icke skolmogna barn skulle placeras.137 SBR: s åsikter var att skolmognads-
prov skulle bygga på utvecklingspsykologisk grund, utarbetas vid universitet, 
standardiseras, utföras vid förskoleinstitutioner av psykologiskt kunnig person, 
och för de inte skolmogna barnen skulle det inrättas särskilda förskoleklasser i 
de större städerna.138 

Vad gällde den lokalmässiga förläggningen av verksamheten ansåg SBR 
att förskolans och skolans lokaler skulle vara skilda från varandra. Detta till 
trots pågick det en del försök med lekskoleklasser i folkskolans lokaler. Borgar
rådet Tomsson hade i Stockholm påbörjat en försöksverksamhet där för
skolor kopplades till skolor där skolkommissionens riktlinjer för skolväsendet 

132 Ibid. Hanna Bratt blev senare rektor för Ericastiftelsen. 
133 SFRA: kartong 5, protokoll den 27 februari 1944 §9. Man beslöt att söka samarbete med Röda 
korset, Rädda barnen, Barnavårdslärarnas organisation, Husmodersförbundet och Svenska kvinnors 
samarbetskommitté. När det gällde samarbetet med småskollärarna beslöt man att tillsätta en 
kommitté. Ibid., §7. 
134 SFRA: kod nr 312 kartong 1, protokoll från extra ombudsmöte 19-20 augusti 1944 §3. 
135 Se "Gemensamt möte mellan småskole- och barnträdgårdslärarinnor", Barnträdgård en nr 9 
(1945), s 164; "Positivt möte mellan barnträdgård och småskola", Barnträdgården nr 4 (1946), s 64. 
136 Rosa, Andersson, "Kunskapsinhämtandet i förskoleåldern", Barnträdgården nr 5 (1946), s 82; En 
pricipförklaring, Barnträdgården nr 6 (19 47), s 103. 
137 RA: kommitténummer 1672 volym 1, protokoll den 25 a pril 1946. 1946-års kommitté för den 
halvöppna barnavården utarbetade ett PM om skolmognad. 
138 SFRA: kartong 103, SBR:s yttrande över 1946-års skolkommittés betänkande den 29 november 1948. 

ISI 



LÄT BARNEN KOMMA TILL OSS 

prövades.1391946-års kommitté för den halvöppna barnavården hälsade skolans 
intresse för förskoleålderns problem med glädje. Man underströk emellertid att 
det inte var bra med förskolor i skolans lokaler. 

1940-talet var på många sätt ett årtionde som för förskolefältets del präglades 
av statliga interventioner, osäkerhet i beslutsfattandet men också av försöksverk
samhet av olika slag. Man undersökte möjligheten av att införa statliga förskole
seminarier samtidigt som man funderade över möjligheten att samordna utbild
ningen för lärarinnor på det husliga arbetets område med barnträdgårds-
lärarinneutbildningen och att göra utbildningarna för småskollärarinnor och 
barnträdgårdslärarinnor gemensam. När man studerar vad som blev resultatet av 
dessa olika utbildningsförslag kan man konstatera att det inte hände mycket på 
det konkreta planet, men det utreddes desto mer. 

1946-års kommitté för den halvöppna barnavården reste runt till de städer 
som hade förskoleseminarier för att diskutera konsekvenserna av ett förstatligande 
och man möttes av idel positiva reaktioner. 

Alva Myrdal och Gertrud Olsson fick också i uppdrag att skissera ett statligt 
"enhetsseminarium för betjänande av de lägre åldrarna".140 Motiven för ett enhet
ligt seminarium var att man nu hävdade att förskolan överbetonat den fysiska 
vården och man började efterfråga en utbildning som var byggd på psykologisk 
förståelse, liknande skolans pedagogik.141 Det nu skisserade seminariet skulle 
prövas vid en utbildningsort. Huvudlinjerna vid seminariet skulle vara en tvåårig 
förskolepedagogisk linje och en två- eventuellt treårig småskolelinje. Därutöver 
skulle vissa speciall injer finnas: en läkepedagogisk linje för personer som utan 
akademisk utbildning ville ägna sig åt sådant arbete, en fritidspedagogisk linje 
specialiserad på fritidsverksamhet, fortbildningskurser för introduktionslärare, 
och för föreståndarinnor vid större anstalter och teoretisk fortbildning. Semi
nariets lärarpersonal skulle bestå av en fast anställd kärna och därutöver skulle 

139 RA: kommitté nummer 1672 volym 10. "PM beträffande Tomssons aktion i Stockholm". Tomson 
hänvisar till 1948-års skolkommissions betänkande där man framhållit att fostran och tillsyn av barn 
under skolåldern inte haft något organisatoriskt samba nd med skolväsendet. I andra länder finns 
den organisationen och lekskolors och daghems framtida organisation ä r under utrednin g. Sedan 
1947-48 har man i Stockholms folkskolor prövat särskilda lekskoleklasser för barn som inte är skol-
mogna. Nu vill man föra in lekskoleverksamhet i skolans verksamhet för att ge barn samma/bättre 
förutsättningar inför skolgången. 
140 RA: kommitténummer 1672 volym 10. "Konfidentiellt utka st. Förslag till ett statligt försöks
seminarium för utbildande av lärarinno r för de lägre barnaål drarna. EV. Statens småskole- och 
förskoleseminarium. Den 1 juli 1946 Alva Myrdal och Gertrud Olsson." De samrådde med Ingrid 
Oswald som ansvarade för att planlägga ett statligt Hushållsseminarium och småskolans represen
tanter inom 1946-års skolkommission. 
141 Stina Sandels, Forskning och utbildning, i En lärargrupp i utveckling, ed Ulla-Britta Bruun 
(1968), s 62. 
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utnyttjande av specialister bli praxis. Undervisningsämnena skulle vara: allmän
bildande ämnen, medborgarkunskap, naturkunnighet, litteraturläsning och 
specialbildande ämnen som ännu inte preciserats. Under det första året skulle 
man i huvudsak ägna sig åt teoretiska studier med inslag av psykologiska observa
tioner och under andra året skulle praktikperioder finnas. 

De teoretiska studierna skulle utgöra basen i studierna och praktiken som 
betonats vid de gamla fröbelutbildningarna fick dels en annan plats, dels en annan 
betydelse. Det är uppenbart att Alva Myrdal och Gertrud Olsson tänkte sig en 
annan utbildning och en annan lärargrupp än den som hitintills utbildats. Detta 
förslag kom aldrig till allmänhetens kännedom utan hade status av ett "konfidendiellt 
utkast". Det utgör ett bland många exempel på utredningar som inte ledde till 
några konkreta åtgärder. 

NAMNFRÅGAN 

Man behöver inte vara poststrukturalist för att förstå att det är viktigt hur man 
benämner världen och att de begrepp man använder också speglar den innebörd 
man ger företeelsen ifråga. Vår dagliga kommunikation vilar också på under
förstådda antaganden om att vi är överens om ordens innebörd. Många forskare 
ser därför det som en viktig uppgift att göra en dekonstruktion av begreppen för 
att tränga bakom orden, ta reda på hur benämningar kommit till och kritiskt 
analysera den mening de fått. Men 1940-talets terminologi på förskoleområdet 
är intressant ur ett omvänt perspektiv. Här fanns ingen konsensus om innebörden 
i olika begrepp, och genom att studera diskussionen kring namnfrågan kan man 
faktiskt följa en strid såväl om vilka termer som borde användas som om hur de 
borde definieras. 

För att underlätta förståelsen för benämningarnas betydelse för kåren kan en 
kort återblick till barnträdgårdens början vara av nytta.142 Barnträdgårds-
ledarinnorna hade makt och kontroll över barninstitutionerna, utbildnings
institutionerna, kårorganisationen och föreningens tidskrift. De stod alltså i stort 
sett fria i förhållande till manliga maktstrukturer, och det faktum att kvinnor 
arbetade med barn var också i manliga ögon en legitim företeelse. En helt annan 
ställning hade däremot personalen i barnkrubborna. De saknade ofta utbildning 
för arbete med barn eller hade utbildats för att arbeta inom den allmänna fattig
vården. Barnkrubbans personal inordnades därför tidigt i manliga byråkratiska 

142 Jag använder termen kår> trots att den i detta sammanhang är anakron. Här avses personal vid 
småbarnsinstitutionerna, yrkesgrupper etc. 
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maktstrukturer där de hamnade i underordnade positioner. Barnkrubbans per
sonal kom framför allt från arbetarklassen medan barnträdgårdsledarinnan oftast 
hade en borgerlig bakgrund. Dessa klasskillnader var desamma också för barnen 
vid respektive institution. Men en sak hade barnkrubbans personal ändå gemen
samt med barnträdgårdens personal: de företrädde en verksamhet som riktade 
sig mot förskolebarn. De hade på så sätt å ena sidan gemensamma yrkeserfaren
heter men å andra sidan var de konkurrenter om samma fält. Bilden komplicerades 
dessutom av att barnträdgårdslärarinnor under 1900-talets första decennier i ett 
successivt ökande antal också arbetade inom barnkrubborna. 

Under 1940-talet uppmärksammade barnträdgårdslärarinnorna det ökade 
statliga engagemanget i vården av förskolebarn utanför hemmet och drog vid ett 
flertal tillfällen den slutsatsen att saken som förbundet gjort till sin stod inför ett 
avgörande skede. De strider inom Pedagogiska föreningen för förskoleåldern 
(PFF) som ledde fram till att Sveriges Barnträdgårdslärarinnors Riksförbund 
(SBR) bildades handlade ytligt sett om namnfrågan. På ett djupare plan var de 
dock ett led i en social och politisk kamp med ambitionen att nå framgångar på 
arbetsmarknaden. I den kampen spelade frågan om den ändrade beteckningen 
en viktig roll: 

Ska det ändå ske, är det bättre att gå radikalt fram och göra undan 
det på en gång. Ju längre vi dröjer, desto mer känt blir vårt gamla 
namn; ju fortare vi kan ena oss om ett nytt, desto större chanser har 
vi att snabbt och grundligt få in detta i det allmänna medvetandet.143 

Dessa ord yttrades av Stina Sandels, en ledande representant för barnträdgårds-
ledarinnorna, vid de årsmötesförhandlingar som PFF höll i februari år 1944. 
Vid detta möte var namnfrågan, det vill säga benämningen på småbarns
institutionerna och dess personal, en av huvudpunkterna. Förbundet måste 
bestämma sig för en inriktning. Skulle man hålla fast vid den pedagogiskt 
inriktade halvdagvårdens/barnträdgårdens hegemoni eller skulle man acceptera 
heldagvården/daghemsverksamheten som framtidens förskoleinstitution? Vem 
hade makten över de definitionerna? Det är en fråga som behandlas i detta 
avsnitt, där vi således följer hur begrepp konstrueras och vilka som var aktiva i 
den processen. 

143 Stina Sandels, "Utdrag ur föredrag vid årsmötet 1944", Barnträdgården nr 2 (1944), s 34. 
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Foto i Institutionen för barn- och ungdomspedagogik, Norrköping. 

Interiörfrån en barnträdgård i slutet av 1940-talet. 
Foto i Institutionen för barn- och ungdomspedagogik, Norrköping. 
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En brokig terminologi 

Ar 1941 presenterade Socialstyrelsen en typindelning och nomenklatur inom 
småbarnsinstitutionernas område.144 De institutioner som där redovisades var 
småbarnsskola som liknade barnträdgård145 och barnkrubba vars verksamhets
område främst ansågs vara vårdnadsuppgifter även om några också hade barn-
trädgårdsverksamhet. Vidare fanns daghem som var en ersättning för benäm
ningen barnkrubba och samtidigt avsedd att visa på en förändring mot en mer 
allmän heldagvårdande verksamhetstyp. Lekstugor var institutioner som tillhörde 
bostadsföreningar eller stiftelser och de riktade sig till barn från vissa fastigheter. 
I övrigt var de jämförbara med daghem. Barnträdgård var den då vanligaste 
benämningen på halvdagvårdande institutioner men också benämningarna 
kindergarten, lekskola, barnstuga och barnkammarskola och även några andra 
förekom inom denna verksamhetstyp.146 Benämningarna folkbarnträdgård/ 
folkkindergarten ansågs upplysa om att institutionerna vände sig till ett annat 
klientel än vad som var vanligt. 

Sammanfattningsvis fanns barnträdgårdsverksamhet vid de fristående barn
trädgårdarna, småbarnsskolorna, vissa daghem, lekstugor och en del andra insti
tutioner, enligt utredarna. 

Det saknades således enhetliga benämningar för småbarnsinstitutionerna och 
sinsemellan konkurrerande verksamheter bedrevs ibland under mycket lika 
benämningar. Antal barn per institution varierade och vilken institution barnen 
kom till berodde till stor del på deras sociala bakgrund. Vid mitten av 1940-talet 
såg fördelningen av barn med olika social bakgrund på olika småbarnsinstitutioner 
ut på följande sätt: 

144 SOU (1943:9), s 78-97. Socialstyrelsen hade genom kungligt brev den 26 september 194 1 fatt i 
uppdrag att i samråd m ed befolkningsutredningen verkställa vissa undersökningar gällande 
samhällets familj e värnande och barnavårdande verksamhet. Man hade gjort en mycket noggrann 
eftersökning och antogs ha nått praktiskt taget samdiga dagvårdsinstitu tioner. I november 1941 
hade ett frågeformulär skickats ut och svar erhölls från samdiga institutioner (347 st). 
145 Detta var en dagvårdande institution som fanns i Göteborg och på några andra orter. Ursprung
ligen gällde verksamheten förberedande undervisning för barn i åldrarna 3-6 år. Socialstyrelsen 
menar att verksamheten inte skilde sig från andra institutioner sedan den skolmässiga undervisningen 
av småbarn avskaffats. 
146 Socialstyrelsen påpekar att dessa skillnader i institutionernas benämning inte har att göra med 
skillnader i verksamhetsform. 
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TABELL 3: 
Antal barn i daghem respektive barnträdgården fördelade efter målsmans social
grupp år 1944-45. 

INSTITUTION SOC.GRUPP I SOC.GRUPP 2 SOC.GRUPP 3 ANTAL BARN 

DAGHEM !7S 1.102 5.O2O 6.297 

BARNTRÄDGÅRD 1.637 2.307 3.506 7.450 

TOTALT 1.812 3.409 8.526 I3747 

Källa: Befolkningsutredningens undersökning redovisad i SoU (1951:15), s 50. 

Föräldrar ur socialgrupp 1 hade i mycket ringa omfattning sina barn på daghem 
utan nyttjade i huvudsak barnträdgårdar. För föräldrar ur socialgrupp 2 och 3 var 
mönstret det omvända - de nyttjade daghemmen för tillsyn av sina barn. 

Personalens utbildning, anställnings- och arbetsförhållanden och löner 
varierade. Att outbildad arbetskraft liksom kvinnor med andra utbildningar än 
den som barnträdgårdsledarinnor hade anställdes vid småbarnsinstitutionerna, 
var mycket vanligt förekommande. Hur skulle en nyetablerad kvinnlig yrkeskår 
agera för att försäkra sig om att de framgångar man lyckats uppnå inom yrket 
skulle behållas och leda till ytterligare landvinningar? I kårens fortsatta arbete 
fick namnfrågan och kampen om enhetliga benämningar en strategisk betydelse. 

Från intresseförening till yrkeskår 

År 1940 hade Svenska Fröbel Förbundet bytt namn till Pedagogiska Föreningen 
för Förskoleåldern (PFF). För inträde i den nya föreningen fordrades 2-årig 
utbildning vid barnträdgårdsseminarium, men andra intresserade kunde också 
efter ansökan hos styrelsen beviljas inträde.147 Snart blev behovet av förhand
lingsrätt för föreningen allt mer aktuellt, och detta föranledde tre ledamöter av 
styrelsen att vid årsmötet 1943 motionera om att intresseföreningen skulle om
vandlas till en yrkesförening.148 Till styrelsen hade också Alva Myrdal, som in
valts i föreningen vid årsmötet 1941, inkommit med ett kompromissförslag,149 

enligt vilket namnet Pedagogiska Föreningen för Förskoleåldern skulle bibehållas 

147 Ledaren, Barnträdgården nr 1 (1941), s 2. 
148 Barnträdgården nr 5 (1943), s 87. De tre ledamöterna var Stina Sandels, Britta Schill och Gertrud 
Olsson. 
149 SFRA: kod nr 312 kartong 1. 
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och som hittills ha till uppgift att främja förskolebarnens behov, vetenskapligt 
arbete, fortbildningskurser, tidning och internationella förbindelser. Dessutom 
föreslogs bildandet av en kårorganisation som skulle arbeta mer direkt med 
fackliga frågor. Den skulle också få förfoga över vissa sidor i PFF:s tidskrift. 
Förslagsställaren ansåg att Pedagogiska föreningens dåvarande styrelse var väl 
inarbetad i de ideella frågornas behandling och att den också med den föreslagna 
uppdelningen skulle kunna fortsätta sin verksamhet. 

Skillnaden mellan de båda förslagen låg främst däri att en ombildning till 
kårorganisation skulle innebära "...att styrelsen kommer att bestå av enbart 
barnträdgårdslärarinnor i aktiv tjänst",150 medan ett bibehållande av föreningen 
skulle innebära en bredare representation. Med en kårorganisation skulle just 
barnträdgårdslärarinnorna få makt över såväl d e pedagogiska som de fackliga 
frågorna, vilket inte självklart skulle vara fallet om Alva Myrdals förslag bifölls. 
Frågan ledde till en livlig diskussion om förbundets fortsatta inriktning. 

Att ambitionen hos kårföreträdarna var att barnträdgårdsledarinnorna skulle 
stå i centrum och deras betydelse öka klargjordes av Gertrud Olsson.151 Hon 
poängterade att det varit ett stort misstag att man tagit in representanter för de 
olika seminarierna i styrelsen. Hon menade "...att rena seminarieintressen hitills 
dominerat i styrelsen, som först och främst borde bestå av barnträdgårds-
ledarinnor, som stå i direkt, praktiskt barnarbete".152 En annan talare var av den 
åsikten att föreningen utåt försökt att visa sig bättre än vad den var genom att ha 
fina människor i styrelsen. "Vi borde ha våra egna i styrelsen och inte först och 
främst tänka på att lysa utåt utan istället erkänna, att vi inte har kommit längre 
än vi i verkligheten har."153 

Connie af Malmborg som varit ledamot i styrelsen sedan den ombildades 
*939> föredrog Myrdals förslag då förslagsställaren var bortrest. Hon "bekände" 
sig till Myrdals förslag och menade att de internationella kontakterna och sam
arbetet med den psykologiska vetenskapen varit framgångsrik.154 Barnträdgårds
ledarinnorna som till skillnad från småskolelärarinnorna fanns inom ett arbetsfält 
som måste byggas upp och till stor del nyskapas, måste ta hjälp av alla som kunde 
främja arbetet med barn i förskoleåldern. Därför ansåg hon att Myrdals förslag 
innebar större möjligheter i nuläget. 

150 Barnträdgården nr 6 (1943), s 113. 
151 SFRA: kod nr 312 kartong 1, protokoll fört vid PFF:s årsmöte den 31 okt. 1943 kl 12, §16 
152 Ibid., §12. 
153 Fröken Gunvor Gustavsson. SFRA: kod nr 312 kartong 1, proto koll fört vid PFF:s årsmöte 31 
okt. 1943 kl 12, §16. 
154 SFRA: kod nr 312 kartong 1, protokoll fört vid PFF:s årsmöte 31 okt. 1943 kl 12. Uttrycket "bekände 
sig tillAlva Myrdalsförslag används om Connie af Malmborg. Ibid., §13. Senare också om Gunnel 
Carlsson. Ibid., §14. 
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Vi behöver en stark kårorganisation, som kan hävda och bevaka 
kårens intressen och vi behöva ett organ för arbetet utåt, där även 
t.ex.barnläkare och föräldrar kunde göra en kraftig insats vid 
utbyggandet av hela arbetsfältet.155 

Fru Märta Arnesen, Carin Ulin och Gunnel Carlsson stödde Myrdals förslag 
om att PFF skulle utvidgas och omfatta alla som var intresserade av småbarns
fostran. Rektor Carin Ulin uttalade en önskan om att det i föreningens styrelse 
borde finnas personer som kunde ta ansvar för det vetenskapliga området. Om
röstning skedde och resultatet blev 253 röster för en kårorganisation och 43 för 
Alva Myrdals förslag. Trots att de flesta således röstade för en ombildning av 
föreningen var det dock 15 procent som ville ha en förening som på bredare front 
verkade för förskoleålderns specifika intressen. 

Omorganiseringen var alltså ett uttryck för några ledande barnträdgårds-
lärarinnors strävan att upprätta en hegemonisk ställning inom förskolefältet. Vid 
nästa årsmöte tog de ytterligare ett steg i samma riktning genom att verka för att 
de småbarnsinstitutioner som fanns skulle få den enhediga beteckningen barnträd
gårdar. Man ville så fort som möjligt få in de nya beteckningarna i det allmänna 
medvetandet. I ett poststrukturalistiskt perspektiv framstår detta som en rimlig 
hållning: i den mån språket formar den sociala verkligheten måste en företeelse 
först av allt benämnas för att kunna spela en roll i utvecklingen. Av samma skäl 
var det viktigt att åstadkomma en allmän enighet i namnfrågan. På den punkten 
var Stina Sandels drivande. Vid årsmötet konstaterade hon: "För närvarande råder 
ju en hart när otrolig namnförbistring, och jag tror att vi allesammans lider av 
den. Att själva saken gör det är uppenbart."156 Stina Sandels sade sig dock vara 
medveten om att alla inte delade hennes uppfattning: 

...det har nu inte saknats missmodiga röster, som förklarat att 
namnfrågan tycks höra till de olösliga i vår sammanslutning. Den 
har länge hört till de avgjort, olustbetonade, har man sagt, och tar ni 
upp den, väcker ni bara split och kiv och kommer i alla fall inte till 
något resultat.157 

Men detta avskräckte alltså inte Stina Sandels från att med kraft driva namn
frågan. Hon fortsatte sitt anförande med att analysera för- och nackdelar med 

155 Connie af Malmborg, "Till diskussionen om föreningens omändring till kårorganisation", Barn
trädgården nr i (1944), s 17. 
156 Barnträdgården nr 2 (1944), s 35. 
157 Stina Sandels, Barnträdgården nr 2 (1944), s 34. 
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tre olika beteckningar på småbarnsinstitutionerna, nämligen förskola, lekskola 
och barnträdgård. 

Ett argument för att använda begreppet Förskola hade varit att det börjat 
användas i skolkretsar. Man talade om ett förskoleår och man menade att det 
vore lättare att komma i nivå med småskollärarinnorna med denna benämning. 
Sandels menade att mot denna benämning talade dock starkare skäl. "Det inbjuder 
direkt till en allvarlig missuppfattning av vårt arbete. Ordet förskola leder lätt 
tanken till förkunskaper: man kommer att tro, att vår huvudsakliga uppgift är att 
preparera barnen till inträdet i småskolan.,,1S8 Men yrkesgruppens uppgift var ju 
enligt henne "mycket större". Dessutom passade inte namnet för hela ålders
gruppen 2-7 år, möjligen för 6-åringarna. I andra länder hade kåren lyckats få 
bättre villkor som en självständig grupp och inte som ett bihang till någon annan. 
Detta borde vara möjligt också i Sverige. "Staten har ju dessutom redan börjat ta 
sig an vår sak. Med statens aktiva intresse, med den personalbrist som nu råder 
och med en egen slagkraftig fackorganisation torde vi i varje fall ha mycket goda 
framtidsutsikter."159 

Termen Lekskola användes i betydelsen institution för vård och fostran av 
barn i åldern 2-7 år. Sandels menade att det aldrig framförts några sakliga skäl 
för detta namn. Det hade dykt upp på senare år hos Befolkningskommissionen 
och i den aktuella kungörelsen om statsbidrag till halvöppen barnavård. Detta 
kunde inte Sandels se som ett tillräckligt skäl. Emot namnet anfördes att det inte 
var adekvat. "Skola betecknar i svenskt språkbruk en institution, där man lär sig 
något (jfr skidskola, dansskola, hushållsskola etc etc)."160 Ordet kunde ge upphov 
till missuppfattningen att kåren bara lär barnen små lekar. Ordet hade använts 
på det sättet och hade därför dålig klang, "...lekskola, lektant betraktas som något 
pedagogiskt mindervärdigt."1611 inget annat land användes, enligt Sandels, namnet i 
den bemärkelse som nu avsågs. 

Så kom då Sandels till termen Barnträdgårdy och den hade så gott som alla 
fördelar och alls inga nackdelar. De "invändningar" som riktats mot denna 
benämning var inte sakligt grundade. Betänkligheterna gällde namnets längd 
och att det lät konstlat. Då detta kunde anses vara en smaksak var invändningarna 
mot benämningen barnträdgård avklarade. Alla skäl talade, enligt Sandels, för 
att ansluta sig till detta namn. 

Men den ombildade organisationen för lärarinnorna gick fortfarande under 
sin gamla beteckning Pedagogiska Föreningen för Förskoleåldern. Vid årsmötet 

158 Stina Sandels, Barnträdgården nr 2 (1944), s 35-36. 
159 Ibid., s, 36. 
160 Ibid. 
161 Ibid. 
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i februari 1944 presenterade därför styrelsen ett förslag att byta namn till Sveriges 
Barnträdgårdslärarinnors Riksförbund (SBR), och det var nästa helt följdriktiga 
steg i de hegemoniska strävandena. Fru af Malmborgs motförslag Sveriges 
Förskolelärarinnors Riksförbund röstades ned med siffrorna 280-49. För tillträde 
till förbundet krävdes hädanefter också tvåårig utbildning vid seminarium, vilket 
i praktiken innebar att personer som Alva Myrdal och Carin Ulin utestängdes 
från medlemsskap och inflytande.162 Förbundets syfte skulle vara att främja bästa 
möjliga psykiska och fysiska vård och fostran av barn i förskoleåldern, att tillvara
taga barnträdgårdslärarinnekårens intressen och verka för dess höjande pedagogiskt 
och socialt.163 

Kåren hade nu enats omkring en gemensam terminologi, som syftade till att 
stärka just barnträdgårdslärarinnornas sak. Nu återstod att få de egna definitionerna 
och begreppen allmänt erkända. Till styrelsen för Socialpedagogiska Seminariet 
i Stockholm meddelade SBR i april 1944 att de omorganiserat sig till en samman
slutning bestående av 500 barnträdgårdslärarinnor i aktivt arbete och att man 
antagit namnet Barnträdgårdslärarinnornas Riksförbund. Skrivelsen var en vädjan 
till styrelsen för seminariet att använda namnet barnträdgård respektive barn-
trädgårdslärarinna och på så sätt förebygga onödig splittring inom detta arbets
område. Förbundet angav som motivering att barnträdgård betecknade en peda
gogisk idé som var internationellt känd och vedertagen och därför ville man inte 
införa någon ny i Sverige. 

Från Kamratföreningen164 vid Socialpedagogiska seminariet kom ett brev, 
daterat 10 mars 1945 till SBR där det meddelades att beslut om en omorganisation 
hade tagits som innebar att kamratförbundet som tidigare haft fortbildnings
kurser, instruktiva föredrag m m på sitt program nu endast skulle ha till syfte att 
upprätthålla kontakten mellan de olika årskurserna. Beslutet hade fattats enhälligt 
efter en kort diskussion och motiveringen var att intresset inte borde splittras 
mellan den egna kamratföreningen och SBR. Som symbolisk handling över
lämnades 200 kronor ur kamratkassan till SBR. 

Andra och mycket viktiga bundsförvanter i kampen för hegemoni var olika 
instanser inom statsapparaten, och därför beslutades också att: till myndigheterna 
ingå med begäran om officiellt erkännande av samma namn på institutioner och 

162 Se Ann Margret Ericsson, Glimtar ur 50 års förbundshistoria, i En lärargrupp i utveck ling, red 
Ulla-Britta Bruun, (1968), s 36. Med beslutet om att omvandla föreningen till en kårorganisation 
hamnade Alva Myrdal m.fl utanför styrelsen. Med stadgeändringarna fick de nu överhuvudtaget 
inte tillträde till förbundet. 
163 Se Anno Saxner, "Årsmötet i Stockholm 26-27 febru ari 1944", Barnträdgården nr 2 (1944), s 33. 
Ordförande blev Stina Sandels, vice ordföranden fröknarna G. Gustavsson och G. Olsson, sekreterare 
fröken Britta Schill, kassaförvaltare fru M. Rossander. 
164 Kamratföreningen var en sammanslutning av elever vid seminariet. 
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personal, dvs barnträdgård för halvdagvård, barnträdgårdslärarinna för personal, 
utbildad vid seminarium.165 Förbundets medlemmar skulle vara barnträdgårds-
lärarinnor med tvåårig utbildning vid barnträdgårdsseminarium.166 I nästa 
avsnitt ska vi följa hur namnfrågan behandlades i riksdagen under 1940-talet. 

Riksdagsdebatten 

I samband med diskussionen om statsbidrag till den halvöppna barnavården 
kom också institutionernas benämningar upp på riksdagens dagordning.167 Man 
talade om två olika typer av institutioner med olika syften. Dels de som behövdes 
för att ge vård åt barn när modern förvärvsarbetade och som var betingade av 
moderns eller familjens sociala förhållanden. Dels de som skulle ge hemarbetande 
mödrar avlastning under några timmar per dag, som bedrev pedagogisk verksam
het och som ansågs behövas för att många familjer var trångbodda.1681 den 
aktuella riksdagsdebatten användes genomgående daghem eller barnkrubba som 
benämning på heldagsinstitutioner. Det var när de halvdagvårdande institu
tionerna diskuterades som beteckningarna varierade och gav upphov till en stunds 
argumentation för eller emot den ena eller andra benämningen. 

Inledningsvis användes termen lekskola tämligen genomgående av debattörerna 
och det föranledde en kvinnlig riksdagsledamot att kommentera begreppet.169 

Hon menade att den internationella beteckningen för denna institution var 
kindergarten som ordagrant översatt betydde barnträdgård. Verksamheten känne
tecknades av en kombination mellan lek och allvar. Lekskola ansågs föra tanken 
till en verksamhet som endast handlade om lek. Till denna tolkning kom ett 
genmäle.170 Den manlige debattören tyckte att beteckningen lekskola var alldeles 
utmärkt. Den var svensk och angav precis vad verksamheten handlade om vilket 
han ansåg att benämningen barnträdgård inte gjorde. Denne riksdagsledamot 
var inte bekant med begreppets etymologi utan såg endast till dess direkta 
betydelse och var övertygad om att benämningen barnträdgård var opassande 

165 Anno Saxner, Barnträdgården nr 2 (1944), s 33. 
166 Undantag kunde efter ansökan med referenser från minst tvä förbundsmedlemmar beviljas för 
utbildade vid ettåriga och/eller kortare statlig a utbildningar. Se "Styrelsens förslag till ändring av 
PFF:s stadgar", Barnträdgården nr 1 (1944), s 21. 
167 RT: P 339 1943 Gustav Möller (s). 
168 Se socialminister Möllers beskrivning av institutionerna. RT: P 339 år 1943, s 2. Han menade att 
deras skilda namn berodde på att institutionerna tillkommit vid skilda tidpunkter, haft olika program 
och tillfredsställt olika behov. 
169 Se RT:FKP 32:511943, s 15. Den som opponerar sig är fröken Ebon Andersson (h). 
170 Ibid., s 21-23. Det är Ernst Eriksson (s) i Stockholm som tar upp frågan. 
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med tanke på de cementerade stenhus och grusade gångar i vilka dessa institutioner 
va belägna. 

I riksdagsdebatten under de närmast följande åren användes många olika 
benämningar på halvdagvårdande institutioner utan att det uppstod någon dis
kussion. I en motion, som också undertecknats av den kvinnliga ledamot som 
tidigare opponerat sig mot benämningen lekskola, användes beteckningarna 
barnkrubbor, barnträdgårdar och lekskolor.171 Såväl 1941-års befolknings
kommission som 1943-års befolkningsutredning använde benämningen lekskola.172 

När småbarnsinstitutionerna ånyo debatterades år 1949 användes daghem och 
barnträdgård som benämningar på institutionerna och personalen kallades for 
barnträdgårdslärarinnor.1731 slutet av 1940-talet hade barnträdgårdslärarinnornas 
egen beteckning på de halvdagvårdande institutionerna och personal utbildad 
vid tvåårigt seminarium således också inplanterats i riksdagsdebatten. Men som 
vi i ett tidigare kapitel sett så hade frågor omkring daghemmen också stort ut
rymme i riksdagsdebatten. 

Kvinnosyn och symbolvärden 

Det var först och främst vissa Fröbelinspirerade barnträdgårdsledarinnors talan 
som styrelsen i SBR förde i frågan om institutionernas benämning, nämligen de 
som arbetade i barnträdgårdar.174 Men det fanns också barnträdgårdslärarinnor 
som arbetade på daghem, och deras intressen kom i skymundan. Med barn
trädgården som norm blev deras arbetsplats och deras dagliga arbetsinsats att 
jämställas med ett nödvändigt ont och något som så snart som möjligt borde 
ersättas med barnträdgårdar. 

En annan grupp som också marginaliserades representerades av Alva Myrdal 
och Carin Ulin. Gemensamt för dem var deras intresse för vetenskapligt arbete 
och internationella kontakter. 

Barnträdgårdslärarinnor na vid daghem och kvinnor som Alva Myrdal kunde 
uppfattas som ett hot mot den kvinnosyn som barnträdgårdslärarinnorna före
trädde. De menade att den gifta kvinnans uppgift i första hand var att ta hand 

171 RT: AKM 274 1944 undertecknad av Carl Hoppe (s), Disa Västberg (s), Herbert Lund h (h), 
Ruth Gustafson (s), Hannna Rydh Munck af Rosenschöld (fp), Elsa Johansson (s) och Ebon 
Andersson (h). Se också RT: AKP 10:42 punkt 671944. 
172 RT: P 339 1943, s 7. Befolkningskommissionen ansåg att benämningen lekskola var mest ända
målsenlig trots att de funnit att barnträdgård var det vanligast förekommande. 
173 RT: P 46 1949. 
174 Även om det var Stina Sandels som i sitt föredrag tog upp namnfrågan, gjorde hon det i egenskap 
av styrelsens ordförande och den stod bakom förslagen. 
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om hem och barn. Kvinnor som inte gavs sådana möjligheter kunde som yrke ta 
hand om andras barn, men inte i syfte att ersätta hemmet utan för att komplettera 
det. Ställningstaganden om moderskapet som etisk auktoritet, låg bakom fram
gångarna för den pedagogiska halvdagvården. I sitt yttrande över normal
reglemente för daghem, lekskolor, (barnträdgårdar) och eftermiddagshem skrev 
SBR den 9 juni 1944 till Socialstyrelsen att det var viktigt att redan i definitionen 
av daghem klargöra att detta var en tillsynsform som endast skulle tillgripas som 
nödlösning. Hemmet sågs som den naturliga uppväxtmiljön och förbundet menade 
att alla som arbetat inom heldagsomsorgen kunde intyga att långvarig kollektiv 
fostran innebar risker för barnet i psykiskt hänseende. Carin Ulin ansåg också, 
som vi tidigare sett, att daghemsverksamheten kunde fa negativa effekter för 
relationen mellan mor och barn. Alva Myrdal hade också tagit ställning för barn
trädgården och mot heldagsvistelse som en allmän institution. I det avseendet 
skilde hon sig inte från barnträdgårdsledarinnorna. Men i ett annat aveende var 
skillnaderna stora. Alva Myrdal hade dubbla lojaliteter. Hon var också med i 
statliga utredningar som hade att ta hänsyn till den aktuella samhällssituationen 
och de krav på barntillsyn som arbetsmarknaden och yrkesarbetande kvinnor 
ställde. Med dessa arbetsuppgifter blev hon en opålitlig samarbetspartner för 
lärarinnorna. 

En annan orsak till att man ville avgränsa yrkeskåren var att många outbildade 
arbetade i barnträdgårdar och på daghem. Om man fick en enad kår kunde krav 
på utbildad personal i småbarnsinstitutionerna ställas till myndigheterna med 
större kraft än en intresseförening skulle förmå. Trots vissa ytliga likheter varie
rade de faktiska personalförhållandena relativt kraftigt mellan institutionerna. 
Barnläkaren Lars-Gösta Sterner fick i uppdrag av befolkningsutredningen att 
besöka ett antal institutioner för att få närmare kännedom om förhållandena vid 
de olika institutionerna.175 Han hade år 1943 besökt 27 orter och 107 institutioner, 
daghem, lekskolor och eftermiddagshem. Han rapporterade att personalens 
kvalifikationer var mycket varierande och att lönen, som ofta var låg, försvårade 
möjligheterna att anställa lämplig personal. 

På många ställen voro föreståndarinnorna åldriga och saknade all 
utbildning, och likaså var personalen mångenstädes alltför fåtalig. 
En glädjande tendens till förbättring i detta hänseende kan 
emellertid iakttagas, exempelvis i Uppsala där verksamheten delvis 
kommunaliserats, har den äldre personalen pensionerats och ersatts 

175 Iakttagelserna finns rapporterade i SOU (1943:9), s 98-100. "PM angående daghem, lekskolor 
och eftermiddagshem." 
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med yngre välutbildad. En bidragande orsak till svårigheten att få 
lämplig personal är att avlöningsvillkoren äro ytterst växlande och 
ofta mycket dåliga.176 

Dessutom organiserades och kontrollerades barnkrubborna (daghemmen), en
ligt Stina Sandels av andra personer än utbildade och erfarna.177 Personal
konsulenter och andra utexaminerade från Socialinstitutet tjänstgjorde till exempel 
som inspektriser för verksamheten. PFF:s ordförande ansåg att det nu var dags 
att klargöra att dessa tjänster skulle innehas av utbildade ledarinnor med mångårig 
praktisk erfarenhet bland förskolebarn. Det kravet fick gehör 1944 då en barn-
trädgårdsledarinna med mångårig erfarenhet av arbetet i barnträdgård anställdes 
som konsulent vid Socialstyrelsen med uppdrag att kontrollera verksamheten. 

Enligt en årsberättelse skriven av Socialstyrelsens inspektris Gertrud Olsson 
hade till exempel Maria Stiftelsens tre barnkrubbor i Borås år 1945 ingen barn-
trädgårdsledarinna anställd.178 Kungsholms Västra barnkrubba hade år 1948 haft 
en barnträdgårdslärarinna anställd under en månad. Samma år meddelas från 
Karlskrona att det varit stor omsättning på barnträdgårdsledarinnor. I Göteborg 
drev fattigvårdsstyrelsen ett daghem i anslutning till ett änkehem.179 För att utöva 
tillsyn över verksamheten valdes en inspektris bland fattigvårdsstyrelsens kvinn
liga ledamöter. En sjuksköterska var anställd som föreståndarinna och hon hade 
till sin hjälp en lekledarinna, två biträden och en kokerska. En kontrast till detta 
daghems personalstab utgör Stiftelsen Lunds studentkårs daghem för barn.180 

Där fanns år 1947 tre barnträdgårdslärarinnor och två barnsköterskor, och styrelsen 
bestod av en professor (ordförande), en filosofie doktor, en juris kandidat och tre 
medicine licentiater. En tredjedel av barnen var akademikerbarn. Förklaringar 
till skillnaderna kan därför sökas i den sociala rekryteringen. 

Barnträdgårdsledarinnorna kunde inte vinna några professionella framgånger 
inom ett yrke som kunde utföras av såväl outbildad arbetskraft som personer 
med andra utbildningar. Deras ambition var att avgränsa yrket i förhållande till 
andra och med den strategin för ögonen valde de barnträdgården som den mest 
betydelsefulla institutionen. Heldagvård kunde tänkas förekomma men då som 
en avdelning vid barnträdgården. I sitt yttrande till 1946-års kommitté för den 

176 RA: kommitténummer 1672 volym 10. Lars-Göran Sterner, "PM angående daghem, lekskolor 
och eftermiddagshem, daterat Stockholm i maj 1942", s 3. 
177 Stina Sandels, Aktuella problem, Barnträdgården nr 1 (1943), s 4. 
178 SA: Barnavårdsbyrån Volym 15 Fil hc:41944-53. Avställda handlingar för barnstugor. Inspektions
rapporter. 
179 SA: 15 Evb:71946-49. Årsberättelser för barnstugor. 
180 SA: Volym 15 Evb:i 1946-49. Årsberättelser för barnstugor. 
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halvöppna barnavården beklagade barnträdgårdslärarinnorna att arbetsmarknads
politiska synpunkter fått väga så starkt att "man till och med förordar en statlig 
propagandakampanj för att få ut även mödrar med småbarn i förvärvsarbete".181 

De var överens med kommittén om det lämpliga i att endast barnlösa kvinnor 
och mödrar med äldre barn skulle yrkesarbeta. 

I likhet med en del riksdagsledamöter argumenterade barnträdgårds
lärarinnorna för halvdagsarbete för mödrarna. Det skulle lösa många av dag
hemmens problem; barnen skulle trivas bättre, mammorna skulle var mindre 
jäktade och daghemmens öppethållandetider skulle inte ställa till problem.182 

Arbetsgivarna borde också göra sitt för att inrätta deltidstjänster. Det var idéerna 
om moderskapets innebörd som ånyo gjorde sig gällande i debatten om småbarns
institutionerna. Men de hade nu modifierats så att även deltidsarbetande mödrar 
accepterades som goda mödrar med möjlighet att uppfylla sina modersplikter. 
De idéerna var underförstådda i alla hänvisningar till "barnens bästa".183 

Många barnträdgårdslärarinnor har under årens lopp kunnat följa 
barnens utveckling. Följderna av de psykiska påfrestningarna som de 
utsätts för genom att framleva hela sin tidiga barndom i daghemmets 
kollektiv, har inte undgått deras lärarinnor. De frågar sig utan undantag 
om det inte ska finnas någon möjlighet för en smidigare anpassning 
i mödrarnas förhållande till arbetslivet. Den dubbla arbetsuppgiften 
— att sköta så väl ett yrkesarbete som hemmet - är oerhört krävande. 
Den sliter ut mödrarna och minskar deras förmåga att skapa en 
harmonisk hemmiljö. Deltidsarbete för mödrarna med små barn 
måste vara den enda lösningen på detta svåra problem.184 

Deltidsarbete uppfattades av en del kvinnor som en tillbakagång. Men sådana på
ståenden tillbakavisades. Moderskap ansågs som tillräckligt skäl för deltidsarbete.185 

Den lagstadgade arbetstiden under 1940- talet var åtta timmar och liksom 
idag förekom arbete på obekväma arbetstider. Och arbetsgivarna hade andra krav 
på institutionernas öppethållande än kåren. Arbetsförmedlingen inkom 1942 till 
PFF med begäran om att daghemmen skulle hålla öppet till kl. 20.00 för att lösa 

181 SFRA: kartong 103, SBR:s yttrande över 19 46-års kommitté för den halvöppna barnavårdens 
betänkande, s 1. 
182 "Viktiga fö rhandlingar - stimulerande samvaro", Barnträdgården nr 3 (1946), s 41. 
183 Barnträdgården nr 3 (1946), s 36-41. Rapport från årsmötet i Uppsala. 
184 Britta Schill, "Barnen, mödrarna och arbetsmarknaden", Barnträdgården nr 7 (1946), s 113. 
185 Rosa Anderssson, "Löser deltidsarbete de arbetande mödrarnas problem", Barnträdgården nr 7 
(1946), s 115. 
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barntillsynen för mödrar inom vissa förvärvsgrenar eller med kvällsarbete.186 

Föreningen var dock negativ till denna hemställan och menade att det var 
förenat med ökade kostnader och skadligt för barnen att vara borta från hemmet 
på sena kvällstider. Man föreslog en mängd andra lösningar; att mödrarna skulle 
få hjälp av arbetsförmedlingen att hitta annat arbete, att modern skulle försöka 
anlita en anhörig eller granne att hämta barnet och lägga det, att modern skulle 
försöka få betald hemhjälp, att det ordnades hemhjälp i barnrikehusen, att vissa 
institutioner anpassade öppethållandetiderna till ensamma mödrars behov, att 
företag i behov av arbetskraft skulle kunna öppna "hospits" där barn fick stanna 
under föräldrarnas arbetsperiod, att statliga instanser kunde upprätta sådana 
hospits och till sist och som yttersta nödfall kunde man tänka sig att ett daghem 
i varje stadsdel hölls öppen till klockan 20.00.187 Vidare ansåg PFF att för att 
genomföra en sådan för barnens hälsotillstånd avgörande förändring måste barn
läkare och nervläkare konsulteras. Stockholmsavdelningen av PFF fick också 
vetenskapligt stöd av Svenska Läkarsällskapet, som intygade att en förlängd 
vistelsetid skulle innebära risker för barnens hälsa.188 

Barnträdgårdslärarinnorna hade alltså svårt att helt och hållet acceptera dag
hemmet, åtminstone om tillsynen måste ske på kvällstid. Med mycket god vilja 
borde det vara möjligt att lösa vissa barntillsynsproblem på annat sätt! Det visade 
sig också att när föreningen erbjudit barn att mot en avgift av 50 öre/timme och 
intyg från föräldrarnas arbetsgivare stanna kvar till klockan 20.00 på daghemmet, 
hade samtliga mödrar kunnat ordna annan tillsyn för sina barn. 

Allt fler barnträdgårdslärarinnor fick emellertid sin inkomst knuten till dag
hemmen, och nu började även de att göra sig hörda i debatten. De menade att 
även om man hade varit eniga om att det bästa för barnet var ett harmoniskt 
hem, en hemarbetande mamma och en barnträdgård så kunde kåren inte 
rimligtvis bortse från samhällets utveckling och arbetsmarknadens behov. Därför 
borde man inrikta sig på att minska daghemmens skadeverkningar.189 "Det ligger 
en fara i, att en hel kår börjar acceptera, att nuvarande förhållanden är så omöjliga, 
att det ej går att göra något verkligt arbete."190 

Ett sätt att uppvärdera daghemmen var att låta daghemmets uppgifter närma sig 
hemmets. Det betydde också att daghemmet skulle vara så hemlikt som möjligt.191 

186 "Frågan om daghemmets öppethållande", Barnträdgå rden nr 5 (1942), s 79. Se också SFRA: 
kartong 71. "Till sekreteraren för Centralföreningen för barnkrubbor m.m., Stockholm april 1942." 
187 SFRA: kartong 71. Ibid. 
188 Ledaren, Barnträdgården nr 5 (1942), s 79. 
189 "Diskussion om daghem." Barnträdgården nr 5 (1944), s 92-93. 
190 Ann Margret Ericsson, "Vi och våra daghem", Barnträdgården nr 6 (1944), s 115-116. 
191 Detta framfördes redan i yttrande över normalreglemente 9 juni 1944 till Kungliga Socialstyrelsen 
§4. Se SFRA: kartong 103. 
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Barnträdgårdslärarinnor med mångårig yrkeserfarenhet gav extra tyngd åt dessa 
argument genom att med sin pondus framhålla hemkaraktärens betydelse.192 På den 
punkten fick barnträdgårdslärarinnorna stöd av representanter för yrkesarbetande 
kvinnor.193 På så sätt skulle man motverka att institutionen fick en anstaltskaraktär. 
Men det fanns också de som ifrågasatte hemkaraktären och ansåg den förle
gad.194 De menade att det var när barnträdgården försökte efterlikna hemmet 
som anstaltskaraktären framträdde. Ställningstaganden för att småbarns
institutionerna skulle ha hemkaraktär fick betydelse för hur barnträdgårds
lärarinnorna skulle argumentera till exempel för vad de uppfattade som rimliga 
öppethållandetider. 

Den kortare vistelsetiden vid barnträdgården hade tidigare använts som ett 
bevis f ör dess överlägsenhet i jämförelse med daghemmet. När nu daghems
verksamheten böljade omvärderas vändes den längre vistelsetiden till en fördel.195 

Eftersom man på daghem tog hand om barnen hela dagarna hade man rent 
pedagogiskt, större möjligheter än barnträdgården. Om personalen bara kunde 
lära föräldrarna att begränsa vistelsetiden till en godtagbar längd och om barn
grupperna var små "då skulle daghemmen snart kunna vara i nivå med barn
trädgården"196. Om barnträdgårdslärarinnorna tog till vara möjligheterna i just 
daghemmets egna förutsättningar och använde sin kompetens skulle fram
gångarna bli större och daghemsbarnens villkor bättre. Det var således en mycket 
motsägelsefull uppgift daghemspersonalen ställdes inför. De krävde respekt för 
sin yrkeskompetens samtidigt som föräldrarna inte borde nyttja den under för 
lång tid. 

Kvinnornas uppfattning om moderskapet och att "kvinnans plats är i hemmet" 
höll enligt en undersökning om arbetskraftsreserven på att förändras och detta 
budskap nådde också barnträdgårdslärarinnorna.197 Denna förändring hade visat 

192 Se Barnträdgården nr 9 (1945), s 162-163. Där finns två diskussionsinlägg. 
193 "Yrkeskvinnor diskuterar daghem", Barnträdgården nr 5 (1945), s 84. Yrkeskvinnornas samarbets-
förbund samlades den 17.6. 1945 på Foresta till sitt första landsmöte. De gifta kvinnornas yrkes
problem fanns på programmet och daghemsfrågan berördes i tre föredrag. Barnträdgårdslärarinnorna 
var inbjudna. 
194 Gerd Svennilson, "Barnträdgårdar - hemmiljö", Barnträdgården nr 8 (1945), s 140. Hon diskuterar 
om barnträdgården verkligen ska efterlikna hemmet. 
195 Trots att dessa diskussioner handlade om att förbättra daghemmen betonade daghemsförespråkarna 
att de självklart var solid ariska med grundtanken, att barntr ädgården var den bästa lösningen för 
barnen. Se till exempel Ann Margret Ericsson, "Se positivt på daghemmen! " Barnträdgården nr 7 
(1946), s 118-121; Rosa Andersson, "Mera deltidsarbete i allmän tjänst" Barnträdgården nr 9 (1946), s 159. 
196 Ann Margret Ericsson, "Se positivt på daghemmen!" Barnträdgården nr 7 (1946), s 118. 
197 Barnträdgården nr 7 (1946), s 124. En undersökning hade på uppdrag av arbetsmarknads 
kommissionen gjorts i Västmanland. AV5.900 husmödrar var det endast tre procent av uppgiftslämnarna 
som hade gett stöd åt detta argument. 
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sig vara ett annat reellt h ot mot daghemmen. Bristen på daghemsplatser i de 
större städerna hade lett till att både enskilda förä ldrar och kommuner hade 
börjat anlita privatda ghem (dagmamma) i större utsträ ckning. Barnträdgårds-
lärarinnorna som arbetade på daghem måste således markera sin yrkeskompetens 
också i förhållande till denna nykomling på förskolefältet. Dagmammorna hade 
egentligen inga hinder att undanröja för att legitimera sitt berättigande inom 
småbarnsfostrans område. Utifrån argumenten om hemmets förträfflighet som 
fostransmiljö fick barnträdgårdslärarinnekåren naturligtvis vissa problem att 
principiellt avfärda familjedaghemmet som en godtagbar småbarnsin stitution. 
Fostran i hemmet hade ju tidigare ans etts som den bästa lösningen för barnet. 
Men en skillnad mellan familjedaghem och daghem var att dagmamman saknade 
bevis på sin kompetens och att barnträdgårdslärarinnan genom sin utbildning 
hade ett certifikat. Barnträdgårdslärarinnornas utbildning blev det vapen m ed 
vilket de kunde försvara sin ställning och försöka hålla konkurrenterna borta.198 

Frågan är dock om vi kan utgå ifrån att mödrar i allmänhet även om 
de är utmärkta fostrare av sina egna barn har tillräcklig kännedom 
om barns reaktioner i en främmande miljö och tillräcklig förståelse 
för nödvändigheten av att anpassa sitt uppfostringssystem efter de 
principer som gäller i barnets eget hem eller påverka föräldrarna i 
rätt riktning så att barnet får en harmonisk ledning.199 

Dagmammornas yrkeskompetens ifrågasattes således. Barnträdgårdslärarinnorna 
försökte också att förpassa dagmammorna till områden inom fältet där de inte 
skulle kunna hota deras egen yrkesverksamhet. I speciella situationer och för 
speciella barn kunde det privata daghemmet således accepteras också av 
barnträdgårdslärarinnorna. De n lösningen var till exempel bra för infektions
känsliga och små barn och så länge personalbrist rådde på daghemmen.200 Privat
daghemmen rubriceras som bra eller dåliga, vilket innebar att man tog sig rätten 
att värdera hemmens kvalitet utan att ange bedömningskriterierna.201 

198 Maria Moberg t ex pekade på situationen i Finland. Där gjordes inte så stora skillnader mellan 
hel- och halvdagvård som i Sverige. Maria Moberg, "Den kortare arbetstiden välgörande för arbetet", 
Barnträdgården nr 9 (1946), s 155. 
199 Gertrud Olsson, "Privatdaghem nödfallsutväg", Barnträdgården nr 8 (1946), s 133. 
200 RA: kommitténummer 1672 volym 1 protokoll den 2/10 1946. Konsulent Gertrud Olsson var 
positiv till förslaget om privata daghem medan Alva Myrdal utifrån pedagogiska utgångspunkter 
var kritisk till förslaget. 
201 I tidningen Barnträdgården ges ett exempel på ett bra privatdaghem, en prästfamilj med tre egna 
barn. Rosa Andersson, "Okontrollerade privatdaghem utgör en fara", Barnträdgården nr 8 (1946), s 134. 
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Opinionen höll trots allt på att svänga till daghemmens fördel, och det var 
inte längre bara daghemspersonalen som förde deras talan. I inledningen av det 
föregående avsnittet om namnfrågan mötte vi Stina Sandels som i egenskap av 
förbundsordförande konsekvent framhållit barnträdgårdens fördelar i jämförelse 
med daghemmens. Därför väckte hon stor uppmärksamhet vid det Nordiska 
Barnträdgårdsmötet år 1947, när hon inledde med att självkritiskt granska den 
tid som gått. Hon menade att barnträdgårdslärarinnor haft alltför lätt att se ute
slutande fördelar med halvdagvård och nackdelar med heldagvård. Motiven till 
den kritiska inställningen till daghem hade varit att barnen togs från hemmen, 
att känslobindningen stördes, att vistelsetiden var för lång, att infektionsrisken 
var stor och att kombinationen av alla dessa faktorer verkade i ogynnsam rikt
ning. Förändringar hade emellertid skett i samhället. Modern förvärvsarbetade, 
föräldrar var trötta och jäktade, och de saknade kunskap i barnpsykologi och närings-
fysiologi. Sådana hem blev inte hjälpta av halvdagsvistelse i en barnträdgård. 
"Den typen av institution är alltför renodlat psykologisk-pedagogisk i äldre 
bemärkelse - den tar för lite hänsyn till hela barnet."202 Forskning från Amerika 
visade att heldagvården var den överlägset bästa för barnens utveckling.203 Men 
riktigt så långt ville Stina Sandels inte sträcka sig: en kompromiss, en vistelsetid 
på 4-5 timmar skulle vara utmärkt för barnen. 

Det verkar som om många av kårens medlemmar runt om i landet var ovilliga 
att lyssna till de nya signalerna om daghemmens möjligheter.204 Med anledning 
av vissa artiklar i tidningen Barnträdgården hade en förfrågan om att förbundet 
borde bedriva propaganda för daghem kommit till SBR:s styrelse.205 Den medlem 
som tog upp frågan hänvisade också till de beslut som fattades i Danmarks
resolutionen genom vilken kårens interna debatt och ställningstaganden om dag
hemmen och kvinnors arbete hade förts ut till allmänheten. Detta gav styrelsen 
anledning att ställa sig frågan: Hade man egentligen ändrat sin principiella 
uppfattning? Svaret blev: 

202 Barnträdgården nr 6 (1947), s 100. 
203 Man hade gjort longitudinella jämförelser mellan flera hundra barn; hel- halvdagvård och hemma
barn. Samtliga studier visade enligt Stina Sandels att barn som gått i barnträd gård utvecklade s 
bättre än hemmabarn och bäst resultat fick barn som vistats i heldagvård. Man hade bl a mätt 
barnens IQ^ 
204 Jmfr SA: 15F II hc:4 1944-53. Avställda handlingar rörande barnstugor. Inspektionsrapporter 
från 19 45 respektiv e 1950. Motsättningar mellan verksamheterna finns också beskrivna i Social
styrelsens arkivmaterial. 
205 SFRA: kartong 105 Protokoll från SBR den 11 oktober 1948; I tidningen Barnträdgården nr 1-2 
och 4-B 1948 finns exemel på artiklar som åsyftades i brevet till SBR. 
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Under diskussionens gång betonades starkt att så inte hade skett. 
Det framhölls dock som nödvändigt att barnträdgårdslärarinnornas 
yrkeskår icke ställer sig utanför samhället men försöker genom sin 
medverkan bidraga till att utvecklingen går i rätt riktning.206 

Nya forskningsrön hade alltså fått Stina Sandels att vackla i sin övertygelse om 
barnträdgårdens fötjänster. Hon lämnade i början av år 1949 sitt uppdrag som 
förbundsordförande och sitt testamente, sitt avskedstal, inledde hon på följande sätt.207 

Låt mig till en början, liksom så många gånger förr, betona min 
övertygelse att vår kår i stort sett är en elitkår. /..../ Vi lever just nu i 
en tid, när mera står på spel för både själva barnträdgårdsarbetets 
framtid och vår kår än någonsin förut, om man undantar den första 
pionjärtiden! Vi har ännu en liten tid att visa, vad vårt arbete är och 
vad vi förmå uträtta låt oss använda den väl, så att inte tiden löper 
ifrån oss och uppgifterna anförtros åt andra.208 

Hon menade att det var i samspelet mellan barnträdgård och samhällsmiljö som 
barnträdgårdslärarinnorna måste fundera över sin uppgift och inte begränsa den 
till en viss åldersgrupp och en viss institution. Men barnträdgården var fortfa
rande ett ideal, men ett ideal som alltmer började att blekna inför verklighetens 
brister. 

I det långa loppet önskar vi väl alla att det ska bli långt flera 
barnträdgårdar än daghem, och vi arbetar för det. Men sådant som 
samhället just nu är, är vi tvungna att acceptera allt flera daghem 
som nödvändiga. Det mest positiva vi kan uträtta är att medverka till 
att göra dem så bra som möjligt.209 

Men kårledningen var inte ännu beredd att helt ändra inriktning i sakfrågan. 

206 SFRA: kartong 105 Protokoll från SBR den 11 oktober 1948. Se också Lisa Berner,"Barn under 
två år och daghemsvistelsen" Barnträdgården nr 9 (1948), s 151 ff. Lisa Berner var vice ordförande i 
styrelsen. Med små barn avsågs barn upp till två år. 
207 Stina Sandels, "Testamente", Barnträdgården nr 3 (1949), s 40-41. Hon angav som skäl till sin 
avgång att hon skulle övergå till ett delvis annat verksamhetsområde och dessutom hade hon varit 
sjuklig de senaste åren. 
208 Ibid., s 42. 
209 Ibid., s 44. 
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Kommentarer 

En omprövning av daghemmens värde kunde inte ske utan kamp, en kamp som 
fördes såväl inom som utanför förbundet. Utåt satte förbundet barnträdgården i 
centrum men så småningom, speciellt inom förbundet, kom också motsätt
ningar mellan barnträdgårdslärarinnor vid de båda institutionerna fram. I takt 
med den ökade utbyggnaden av daghem steg antalet barnträdgårdslärarinnor 
med arbetsuppgifter helt och hållet förlagda till dessa institutioner. Att ifrågasätta 
daghemmens existensberättigande var att också ifrågasätta hela denna yrkesgrupp. 
När diskussionen om daghemsverksamheten tilläts i tidningen Barnträdgården 
diskuterades också det specifika med daghemspersonalens yrkeskompetens och 
en omvärdering av daghemmen blev nödvändig. Makten över diskursen låg dock 
inte hos denna personalgrupp och i slutet av årtiondet beslutade förbundet att 
hålla fast vid sin ståndpunkt att barnträdgården var överlägsen. 

PROFESSIONELLA STRATEGIER 

I detta avsnitt ska jag teckna 1940-talets utveckling i ett professionaliserings-
perspektiv. Det betyder att jag återvänder till händelser och ageranden som tidigare 
beskrivits men som är speciellt intressanta utifrån teorier om professioner. 
Kvinnorna som arbetade i småbarnsinstitutionerna hade minst av allt en erkänd 
professionell status. De hade inte lyckats inhägna ett yrkesrevir med kompetens
bestämmelser, som utestängde dem som saknade den rätta utbildningen. Inom 
förskolefältet fanns tvärtom både outbildade kvinnor och personer med en brokig 
utbildningsbakgrund. Förskollärarna föll alltså på det mest avgörande kriteriet 
för vad som kännetecknar en profession - de hade inte lyckats upprätta ett yrkes
monopol. De hade inte heller speciellt högt anseende i myndigheters och allmän
hetens ögon, även om de hade etablerat vissa framgångsrika statliga kontakter. 
Deras brist på framgång behöver dock inte utesluta att kåren agerade i syfte just 
att stärka sin status. I detta avsnitt ställs kårens handlande och kollektiva organi
sering i fokus.210 Använde de sig i likhet med många andra yrkesgrupper av de 
klassiska professionaliseringsstrategierna?211 

210 Se Magali Sarfatti Larsson The Rise of Professionalism, A Sociological Analysis (1977), s 67. Den 
kollektiva organiseringen syftar också till att höja kårens och den enskildas status. Hon benämner 
detta det kollektiva mobiliseringsprojektet. 
211 Se Christina Florin (1987), s 72-99. 
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En oprofessionellt professionell självförståelse 

De yrkeskårer, som lyckats uppnå en professionell status, omfattar enligt den 
traditionella professionsforskningen en självförståelse, en slags professionell ideo
logi, enligt vilken kårens medlemmar i första hand säger sig handla utifrån 
omtanke om sina klienters bästa och inte utifrån något egenintresse. De fram
ställer alltså sig själva som sanna altruister. De professionella känner sig också stå 
fria i förhållande till andra särintressen i ett samhälle, t ex till olika parter på 
arbetsmarknaden. Enligt den kritiska professionsforskningen är denna själv
förståelse falsk.212 De yrkesgrupper, som lyckats i sina professionaliserings-
strävanden har tvärtom agerat mycket medvetet just utifrån sina egenintressen. 
På den punkten är således inte den professionella själv särskilt klarsynt. 

Den altruistiska inställningen har på olika sätt blivit problematisk i förskol-
lärarkårens professionaliseringssträvanden. Barnträdgårdslärarinnorna var beredda 
på stora personliga uppoffringar för att saken, de pedagogiska institutionerna 
(barnträdgården), skulle få framgång. Deras yrkesetos besjälades av en tro på att 
investeringar i barnträdgården alltid var lönsamma för framtidens samhälle. I 
sitt pedagogiska arbete tyckte sig lärarinnorna således bidra till samhällets bästa. 
En sådan altruistisk inställning medförde att kåren inte intresserade sig för 
övriga samhällsfrågor - barnträdgården var i sig nog. Men barnträdgårdsidén 
var i realiteten inte neutral. Den vilade underförstått på föreställningen om att 
alla oberoende av kön, klass, civilstånd, ställning på arbetsmarknaden - ja, i stort 
sett hela samhället - hade gemensamma intressen i barnomsorgsfrågan. Arbets
marknaden skulle då värva arbetskraft ur befolkningsgrupper som inte hade 
småbarn eller ordna deltidsarbete för mödrar. Kvinnorna skulle självklart välja 
det som var bäst för barnen - nämligen att vara hemma - och staten skulle stödja 
halvdagvården. Kollektiv heldagsfostran i småbarnsåldern innebar risker i 
psykiskt hänseende, och på den punkten ansåg kåren sig tala för alla som arbetat 
heltid i småbarnsinstitutioner.213 De fick dessutom stöd av läkarna som hävdade 
att daghemmen innebar avsevärda risker för barnensutveckling.214 

212 Se Uno Westerlund (1989), s 15. 
213 SFRA: kartong 103. SBR:s yttrande över normalreglementet, till Kungliga Socialstyrelsen den 
9 juni 1944. 
214 Se RA: kommitténummer 1672 volym 9, rapport av Dr Per J Nordenfelt "Daghemmen kan inte 
undvaras*' (31 december 1948). Han konstaterade att barn bör få växa upp i fullständiga familjer och 
tas om hand i hemmet. Han menade att daghemsvård inte var lämplig för barn under 3-4 år; Ibid., 
volym 2 "PM angående hälsokontrollen på barnstu gorna 1/10 1948", Ibid., volym 9 PM 10/9 1951 
Diskussionsaftnar med titeln År daghem hälsofarliga anordnades med läkare som talare; För 
information om hur kontakten med läkarna var tidigare under 1940-talet se RA: kommitténummer 
1671 volym i protokoll den 20/10 1941 §2. Det visar att en läkare, Lars-Göran Sterner utsågs att 
genomföra inventering av barnkrubbor och sommarkolonier; Se också Barnträdgården nr 1 och 2 (1941). 
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Kåren presenterade en mängd olika förslag för att förbättra situationen för 
barnen. Kortare arbetstid för förvärvsarbetande mödrar borde t ex införas i så 
stor utsträckning som möjligt.215 Myndigheterna borde ge ekonomiskt stöd till 
mödrar med barn under två år så att de kunde stanna hemma med sina barn.216 

Industrin skulle också kunna öka intresset för barnens situation genom samarbete 
med samhällsplanerare om familjers behov och intressen. 

Barnträdgårdslärarinnorna uppfattade förmodligen sin definition av barnens 
bästa som objektiv och därmed som den enda rätta. Den definitionen utgick ju 
både från barnpsykologiska forskningsrön och från deras välgrundade erfarenheter, 
men att den därmed också var socialt konstruerad doldes av kunskapens makt.217 

En konsekvens av detta blev emellertid att kåren inte observerade signaler 
om andra utvecklingstendenser av betydelse för småbarnsinstitutionerna. Ett 
exempel är socialminister Möllers kommentar år 1943 om att diskussionen om 
kvinnans olämplighet att yrkesarbeta numera kunde betecknas som en akademisk 
diskussion.218 

När daghemmen under kristiden prioriterades i statsbidragshänseende protes
terade barnträdgårdslärarinnorna mot att man därigenom uppmuntrade till en 
heldagsskilsmässa mellan mor och barn. Deras åsikt var att mödrar som valde 
heldagvård för sina barn också skulle betala kostnaden för vård utöver halvdag
vård. Trots att barnträdgårdslärarinnor arbetade i daghem fortsatte kårens fö
reträdare att argumentera för de småbarnsinstitutioner som de ansåg bäst för barnen 
och som dessvärre var oförenliga med heltidsarbetande mödrar. 

Samhällsförändringarna användes däremot av andra debattörer som skäl för 
en satsning på småbarnsinstitutionerna. Riksdagsman Bengt Elmgren visade på 
sambandet mellan situationen på arbetsmarknaden och utbyggnaden av småbarns
institutionerna. Han såg statsanslaget, även om det var litet, som en framgång 
för samhället och var övertygad om att den positiva utgången berodde på att 
frågan klokt nog lagts fram i samband med arbetsmarknadspolitiken.219 Hans 
tolkning av motiven till statens satsning på småbarnsinstitutioner hade också 
kunnat vara barnträdgårdslärarinnornas. Men en sådan analys var svårförenlig 
med kårens syn på moder-barn relationen och heldagvården. 

215 Kravet framfördes i samband m ed nordiska möte t i Danmark. "Resolution från Danmarks
mötet", Barnträdgården nr 7 (1947), s 117. 
216 Jmfr 1990-talets debatt om vårdnadsbidrag. 
217 Jmfr SFRA: kartong 78. Inledningsanförande vid PFF:s opi nionsmöte i Borgarskolan den 15 
mars 1943. 
218 RT: KMP nr 339 1943, s 55. 
219 Bengt Elmgren talade över ämnet Några sunpunkterpå den halvöppna barnavården vid SBR:s 
årsmöte i Stockh olm 26-27 februari 1944. Han hade också berättat att det skrivits en m otion om 
fördubbling av statsbidraget. Anno Saxner, Barnträdgården nr 2 (1944), s 30-33. 
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Trots de många motgångarna beskrev SBR:s förbundssekreterare verksam
hetsåret 1945 som ett mycket positivt år. Många möjligheter hade öppnats både 
inom förbundet och i samhället. Intresset för arbetet bland barn i förskoleåldern 
hade ökat radikalt, nya institutioner hade tillkommit, man kunde se en växande 
förståelse för det pedagogiska arbetet och statsanslagen hade höjts.220 Vidare hade 
institutionerna likställts i fråga om möjligheter att söka statsbidrag och företrädes
rätten för nya institutioner hade tagits bort. Denna pyrrhusseger betraktades 
som mycket glädjande: "De yttre omständigheterna äro gynnsammare nu än nå
gonsin och hela vår verksamhet seglar i förlig vind. Må vi se till att vi håller rätt 
kurs, var för sig och alla tillsammans."221 Här talades inte om de skilda intressen 
som de olika institutionerna företrädde och som socialdepartementets chef hade 
angett som motivering till att institutionerna måste jämställas av riksdagen. 
Barnträdgårdslärarinnorna valde att hålla fast vid tron på sitt oberoende och 
övertolkade möjligheterna i statsbidragsförändringen. Optimismen omkring 
barnträdgårdarna var stor, barnträdgårdar önskades överallt i bostadskvarteren, 
pedagogiken skulle genomsyra allt och man skulle sträva efter små barngrupper 
och små institutioner. Man måste göra allt för att också daghemmen skulle bli 
bra och förebilden var den pedagogiska barnträdgården.222 

Det förefaller alltså som om merparten av barnträdgårdslärarinnorna verkligen 
internaliserat en altruistisk ideologi. De sade sig hela tiden agera med "barnens 
bästa" för ögonen. I det perspektivet kan man förstå deras återkommande 
diskussioner om daghemmens öppethållandetider, om institutionernas samhälls
nytta och om mödrarnas arbetstider. Men deras återkommande krav på att barn
trädgården skulle vara en frivillig och inte en obligatorisk verksamhet för barn 
gör att kårens definition av barnens bästa paradoxalt nog kan ifrågasättas.223 Var 
barnträdgården inte bra för alla barn? 

Kanske skulle man kunna hävda att barnträdgårdslärarinnorna tog alltför 
bokstavligt på ideologin om "klientens bästa framför allt". De var inte lika be
nägna som andra och mer framgångsrika professionella grupper att upphöja klient
ens bästa till det som vore taktiskt riktigt utifrån kårens egna intressen. Man höll 
i stället länge fast vid barnträdgårdsidén, trots att den grundades på en ideologi 
som försvårade kårens mobiliseringsprojekt. Enligt en ideologi, där barnens bästa 
kräver en hemmavarande moder, får en yrkeskår med uppgift att för längre eller 

220 Ledaren, "Vår verksamhet seglar i förlig vind", Barnträdgården nr 1 (1946), s 1-2. 
221 Ibid., s 2. 
222 "Små grupper - små institutioner", Barnträdgården nr 1 (1946), s 3. 
223 Se SFRA: kartong 103 Yttrande över 194 6-års skolkommittés betänkande, den 29 november 
1948. När de diskuterade frågan om ett obligatoriskt förskoleår värnade de om att barnträd gården 
skulle vara frivillig för barnen och att kommunerna skulle ha skyldighet att inrätta tillräckligt antal 
institutioner. 
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kortare tid träda i moderns ställe alltid legitimitetsproblem. I vissa frågor hand
lade de däremot mer i enlighet med det professionella spelets regler; genom att 
omdefiniera vad som egentligen var bäst för barnen. 

Det professionella spelets regler 

En väl utvecklad profession kännetecknas av att yrket grundas på en lång akademisk 
utbildning och att yrkesutövningen har någon form av forskningsanknytning. 
Kraven på utbildningsmeriter används sedan för att upprätta ett yrkesmonopol; 
att stänga ute andra grupper från yrket. Barnträdgårdslärarinnorna uppfyllde 
förstås inte alls dessa kriterier, men det finns många exempel på att kåren agerade 
i den riktningen. 

En klart uttalad strategi var försöken att forskningsanknyta utbildning och 
yrkesutövning. Barnträdgårdslärarinnorna hade under 1940-talet en mycket 
genomarbetad syn på forskningens plats inom småbarnsfostrans hela område. 
Forskningen omkring småbarn skulle vara kärnan i barnträdgårdslärarinnornas 
utbildningar, för personalens arbete och för andra studeranden vid universiteten 
där kunskap om barn ingick. Vid åtminstone ett universitet/en högskola i varje 
land borde det upprättas en forskningscentral med anknytning till en forsknings-
barnträdgård där utbildning också skulle kunna ske. Utbildning av småbarns
psykologer borde också bygga på barnträdgårdslärarinneseminariets utbildning. 
Fortbildningskurser på vetenskaplig grund skulle höja det pedagogiska arbetets 
standard vid småbarnsinstitutionerna. Övriga psykologi- och pedagogik
studeranden vid universiteten skulle vid en sådan forskningscentral få god känne
dom om förskoleåldern, och detsamma gällde föräldrar. En sådan uppläggning av 
utbildning och forskning hade för övrigt använts vid Södra KFUK: s pedagogiska 
institut. 

Samarbetet med forskare hade för barnträdgårdslärarinnornas del börjat ge
nom kontakter med utländska representanter under 1920-talet.224 Både Elsa 
Köhler och Hildegard Hetzer var intresserade av samarbete med de svenska barn
trädgårdslärarinnorna. Professor Jaederholm hade varit intresserad och hans efter
trädarejohn Elmgren utvecklade under 1940-talet det konkreta samarbetet. Han 
gav föreläsningar och höll i demonstrationer, och barnträdgårdslärarinnorna 
diskuterade praktiska problem och utbildningsfrågor med honom. I gengäld 

224 Stina Sandels, "Samarbete barnträdgård - högskola", Barnträdgården nr 3 (1942), s 43-45. Man 
hade haft kontakter med Psykologiska Institutet i Wien. 
225 Till exempel hade barnteckningar med vissa bestämda motiv samlats in vid samma tidpunkt, 
samma dag i institutets samtliga barnavdelninger och samtliga barns beteenden hade protokollförts 
under tiden. Filmstudier av barn hade också förekommit. 
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samlade personalen vid småbarnsinstitutionerna in material till hans forskning.225 

Barnträdgårdslärarinnorna ville emellertid ha bättre kontakt med svenska 
forskare och USA sågs som ett föredöme eftersom det där var vanligt att barn
trädgårdar var knutna till universiteten. 

Om vetenskapliga institutioner sluta upp vid vår sida, hjälper de oss 
att övertyga enskilda och myndigheter, att vårt arbete verkligen är 
nyttigt och nödvändigt. Därför vore det av allra största värde, om 
alla svenska universitet och högskolor ville träda i förbindelse med 
de institutioner för barn i förskoleåldern, som ju faktiskt finnas i alla 
våra universitetsstäder. Ett dylikt samarbete har framtiden för sig.226 

i den här frågan var barnträdgårdslärarinnorna klarsynta. Det var heller ingen 
tillfällighet att den som sedermera blev Sveriges första kvinnliga professor i 
pedagogik, Stina Sandels, var förbundets ordförande under detta decennium. 
Kåren menade att den vetenskapliga ankytningen borde få stark genomslagskraft 
i utbildningarna. 

Ju längre alla de olika vetenskaperna når, som sysslar med människo
kunskap och särskilt då med barnforskning, desto mera fordras det 
av barnträdgårdslärarinnan, som ska tillgodogöra sig och i praktiken 
omsätta de nya rön, vilka berör hennes verksamhetsområde.227 

En annan strategi var att försöka skärpa utbildningskraven för barnträdgårds
lärarinnorna. Man ställde krav på förlängd utbildning och på att karriärvägar 
skulle öppnas för kårens medlemmar.228 Ett tredje seminarieår krävdes som grund
utbildning. Men det ansågs också önskvärt med extra utbildning för kvalificering 
till föreståndarinnebefattning.229 Speciella kurser skulle kunna anordnas för personer 
som ville arbeta i eftermiddagshem, på klubbar och kolonier. Vidare menade 
kåren att barnträdgårdslärarinneexamen borde ge inträde till universitetsstudier. 
De begärde föreskrifter för seminarielärarnas utbildning, anställningsvillkor och 
löner. Vad gällde rektors och seminarielärares kvalifikationer fanns en strävan att 
kåren skulle behålla makten över utbildningarna. Tjänsterna skulle garanteras 

226 Gunnel Carlson, "Barnkammare för 2- till 3- åri ngar" Barnträdgården nr 3 (1942), s 45. 
227 Ledaren, Barnträdgården nr 6 (1947), s 104. 
228 SFRA: kartong 103, skrivelse daterad 16 september 1944. Kraven är ett svar på ett PM om utbild
ning för småbarnsfostrarinnor som befolkningsutredningens delegation för utbildningsfrågor skrivit. 
229 Se också Barnträdgården nr 7 (1947), s 118. 
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kårens egna medlemmar. I ledningen borde det finnas en kvinnlig rektor som var 
utbildad barnträdgårdslärarinna med mångårig erfarenhet av praktiskt arbete och 
som fördjupat och vidgat sina kunskaper genom ytterligare studier och studiere
sor. Rektor kunde naturligtvis ha både barnträdgårdslärarinne- och akademisk 
examen. Men man kunde inte tänka sig att hon hade enbart akademisk examen. 
Vid sin sida borde hon ha en ledare för den teoretiska utbildningen, en akade
miskt utbildad person med ämnena pedagogik och filosofi i sin examen. För
utom dessa båda lärare behövdes endast timlärare och handledare. Man var 
inte heller nöjd med praktikhandledarnas utbildning som man också ställde 
höga krav på. "...endast ett fåtal ha fullständigat sin utbildning genom studier 
utomlands."230 

En tredje strategi var att försöka reglera kraven för tillträde till utbildningen. 
Friskintyg borde krävas där såväl fysisk som psykisk friskhet garanterades. Men 
strikta inträdeskrav var inte alltid en tillräcklig garanti för att rätt personer skulle 
utbildas till att ta hand om småbarn. Mindre lämpliga personer sökte ibland in 
till seminarierna och den första terminen borde således kunna avbrytas. "Framför 
allt måste man skydda barnen på våra småbarnsinstitutioner för olämplig 
personal."231 Den sökandes ålder skulle vara 20 år, den teoretiska skolningen 
skulle garanteras genom krav på normalskolekompetens, realskola eller avgångs
betyg från folkskola kompletterad med två vinterkurser vid folkhögskola. Vidare 
krävde man speciella förkunskaper styrkta genom betyg från genomgången 
hushållskurs på 4-6 månader, betyg från minst ettårig kurs i spädbarns- och sjuk
vård eller betyg från genomgången kurs i spädbarnsvård om 6 månader, samt 
från sjukvård eller barnsjukvård. Utöver detta ställdes också krav på en viss 
praktisk skolning i form av intyg om minst en termins praktik vid godkänd 
institution för halvöppen barnavård helst vid barnträdgård och daghem. Dess
utom ansågs det önskvärt med betyg i musik (sång eller pianospel) och någon 
kurs i trädgårds- eller djurskötsel. Kunskaper om växt- och djurvård ansågs vara 
av utomordentligt stort pedagogiskt värde. Med alla dessa krav lyckades 
barnträdgårdslärarinnorna kontrollera rekryteringen till yrkesutbildningen, också 
det en klassisk professionaliseringsstrategi. 

I det professionella spelets regler ingår att med hjälp av kompetenskriterier 
utestänga sådana som inte har rätt utbildning och även att reglera tillträdet till 
utbildningen. Vi ska nu granska kårens agerande utifrån denna teori om yrkes
gruppers strävanden att göra yrket exklusivt. 

230 SFR:s arkiv kartong 103, Till befolkningsutredningens delegation för utbildning av personal till 
den halvöppna barnavården 16 september 1944 från SBR. 
231 SFRA: kartong 103 SBR:s yttrande till befolkningsutredningens delegation för utbildning av 
personal till den halvöppna barnavården, den 16 september 1944. 
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I samband med det opinionsmöte som kåren höll år 1943, framfördes krav på 
att ett tillräckligt antal fackutbildade ledarinnor från tvåårigt seminarium skulle 
anställas vid småbarnsinstitutionerna. Detta krav var ett naturligt led i kårens 
arbete för att upprätta ett yrkesmonopol genom att utestänga den stora grupp 
outbildade som tjänstgjorde vid främst barnkrubborna. 

När kåren 1944 omorganiserades och bytte namn från Pedagogiska Föreningen 
för Förskolefostran till Sveriges Barnträdgårdslärarinnors Riksförbund markerade 
man också samtidigt gränserna för tillträde till förbundet. Man lyckades också 
relativt enkelt, men helt föjdriktigt ur ett professionaliseringsperspektiv, att införa 
benämningen barnträdgård för såväl institutioner som tidning och barnträdgårds-
lärarinna för den utbildade personalen. 

Att utestänga vissa grupper från konkurrens om arbetet inom ett fält är en av 
de professionella strategier som iakttagits inom många yrkesgrupper. Stängningen 
brukar dock vanligtvis innebära att man avgränsar yrkeskåren neråt, det vill säga 
anger en lägsta nivå för inträde eller avgränsar sig mot närliggande yrken. 
Barnträdgårdslärarinnornas intentioner var emellertid att skapa ett yrkesförbund 
och det blev då nödvändigt att avgränsa sig uppåt mot det vetenskapliga området 
och mot välutbildade personer, som t ex ledare för barnträdgårdslärarinnors utbild
ning, med positioner i statliga organ och med goda internationella kontakter. 
Men frågan är om barnträdgårdslärarinnorna på så sätt inte bara stängde in sig 
utan också låste den öppna dörren till möjligheterna att påverka förskolefältets 
framtida utformning i ett skede när, som de själva uttryckte det, saken som kåren 
gjort till sin nu stod inför ett avgörande skede. 

Barnträdgårdslärarinnorna samarbetade ofta med småskollärarna och några 
gränsdragningsproblem mellan dessa yrkesgrupper tycks inte ha förekommit. 
Men de strävade också efter en självständig ställning i förhållande till 
småskollärarinnorna och därför förkastades benämningen förskola. Under 1940-
talet diskuterades flitigt införandet av ett förskoleår. Detta hängde samman med 
att folkskolan samtidigt skulle omorganiseras och såväl småskollärare som folk
skollärare var oroade över gränsdragningarna för sina verksamheter. Barnträd
gårdslärarinnorna framförde sina krav i denna fråga vid olika möten och genom 
skrivelser till berörda organisationer och myndigheter. 

Kontrollen över yrkesutövningen 

Barnträdgårdslärarinnorna agerade också för att förbättra medlemmarnas ar
betsförhållanden. Deras arbetstid vid heldagsavdelningar var orimligt lång. Det 
var inte ovanligt med arbetstider på upp till 11-11 1/2 timme för daghems
personalen. Vid barnträdgårdarna var arbetstiden 6 timmar i barngrupp plus 
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någon extra timme för för- och efterarbete. Frågor som rörde arbetstid, löner 
och pensioner hade ordnats för de flesta yrkesgrupper redan i början av decen
niet, dock inte för barnträdgårdslärarinnorna.232 Eftersläpningen för denna 
grupp antogs bero på att småbarnsinstitutionerna uppfattades som välgörenhets-
inirättningar för en viss ka tegori barn. För barnträdgårdslärarinnornas del var 
det befogat att ställa sig frågan: "Kan det vara pedagogiskt riktigt att utnyttja 
personalens arbetskraft så till det yttersta?"233 Kåren borde ge förslag till normal 
eller maximal arbetstid för sina medlemmar även om utsikterna för att arbets
givarna skulle rätta sig efter dessa ansågs små. 

En arbetsgrupp tillsattes vid årsmötet år 1941 med uppgift att utarbeta ett 
normalkontrakt för barnträdgårdslärarinnor och snart presenterades ett sådant.234 

Arbetstidens längd, antal barn per utbildad ledarinna och en lägsta lönenivå fast
ställdes. 

I barnträdgårdslärarinnornas arbetsuppgifter hade också ingått en del 
okvalificerade, praktiska arbetsuppgifter som exempelvis städning. Dessutom var 
det vanligt att personalens bostad låg i anslutning till institutionen. Dessa för
hållanden ville kåren nu med stöd av normalkontraktet förpassa till det förgångna. 
Barnträdgårdslärarinnans arbetsuppgifter skulle fortsättningsvis vara: 

§ 3 Barnträdgårdsledarinna (lärarinna) åligger att utföra det arbete, för 
vilket hon erhållit utbildning, dvs att i första hand ägna tid och 
förmåga att främja personlighetsutvecklingen hos varje enskilt barn 
samt tillse att den fysiska omvårdnanden som grundval för detta 
arbete blir den bästa möjliga. Vidare åligger det henne att samarbeta 
med föräldrar, läkare och lärare samt att anskaffa och taga vård om 
material. För föreståndarinnan tillkommer organisations- och 
expeditionsarbete samt handledning av personal och eventuella elever. 
Däremot må föreståndarinnan och barnträdgårdsledarinnan som regel 
ej åläggas annat arbete som städning av lokalerna och dylikt.235 

232 Britta Schill, "Barnträdgårdsledarinnans arbetstid och löneförhållanden", Barnträdgården nr 3 
(1941), s 44-49. Hon jämför situationen med personal anställda vid statlig a verk, telefon, telegraf, 
post och järnväg, sjuksköterskor, tjänstemän av alla kategorier samt i viss utsträckning kontors- och 
affärsanställda och hembiträden. 
233 Ibid. 
234 "PM angående barnträdgårdsledarinnornas arbetstid och löneförhållanden jämte förslag till 
normalkontrakt", Barnträdgården nr 4 (1941), s 62. Arbetsgruppen hade bestått av Stina Sandels, 
Gertrud Olsson och Britta Schill. 
235 Ibid., s 65. 
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Detta kontrakt hade emellertid ingen formell giltighet utan var ett uttryck för 
kårens ståndpunkter.236 Agerandet kan liknas vid folkskollärarnas handlade när de 
stod inför liknande problem. Ett viktigt mål i deras kamp blev då att komma ifrån 
de praktiska arbetsuppgifterna, att markera att de tillhörde en annan yrkeskategori 
än exempelvis kyrkvaktmästarna och att inrikta sig på att bli tjänstemän.237 

En utvecklad profession kännetecknas också av att enskilda kårmedlemmars 
yrkesutövning granskas av kåren själv. Ingen lekman anses ha den rätta sak
kunskapen för att göra en sådan bedömning. Barnträdgårdslärarinnorna hade 
tidigare i det avseendet haft kontroll över yrket, mest för att de lämnats ifred. 
Ingen hade varit intresserad av att kontrollera dem. Den frågan väcktes när staten 
började intervenera i småbarnsinstitutionerna och handlade bland annat om vem 
som skulle stå för kontrollen. På denna punkt drev barnträdgårdslärarinnorna en 
tydlig professionell linje: inspektrisen måste vara en fackman med lång praktisk 
erfarenhet. Kåren agerade i detta ärende på bred front. De skrev skrivelser, upp
vaktade myndigheter och ordnade opinionsmöten för att försäkra sig om att 
inspektionen skulle skötas av någon från de egna leden. 

En aldrig så gedigen teoretisk och praktisk utbildning på andra 
områden kan icke ersätta på dylikt sätt förvärvad fackkunskap. Det 
är vår bestämda uppfattning, att en eventuell inspektris, möjligheter 
att vinna kårens förtroende och göra sig gällande som auktoritet på 
området ovillkorligen beror av att hon genom nämnda utbildning 
och praktisk erfarenhet förvärvat sig verklig fackkunskap.238 

Ett problem var också att barnkrubbor/daghem organiserades och kontrollerades 
av andra personer än utbildade barnträdgårdslärarinnor som hade erfarenhet inom 
yrket.239 Personalkonsulenter och andra utexaminerade från Socialinstitutet tjänst
gjorde till exempel som inspektriser för verksamheten. Många föreståndarinnor 
var gamla och saknade utbildning.240 PFF:s ordförande skrev därför till 
ecklesiastikdepartementet och krävde att dessa tjänster skulle innehas av utbildade 

236 "Normalkontraktet och dess uppgift", Barnträdgården nr 2 (1942), s 24. 
237 Se Christina Florin (1987), s 78. 
238 SFRA: kartong 71. Korre spondens med Ecklesiastikdepartementet den 2 november 1943 med 
anledning av proposition 339. 
239 Stina Sandels, "Aktuella problem", Barnträdgården nr 1 (1943), s 4. 
240 Iakttagelserna finns rapportera de i "PM angående d aghem., lekskolor och eftermiddagshem" SOU 
1943:9, s 98-100. 
241 SFRA: kartong 71 Korrespondens med ecklesiastikdepartementet 2 november 1943. Denna uppfatt
ning har tidigare uttryckts i skrivelser till chefen för socialdepartementet 1 935,1936 och 1939 samt 
till Kungl. Maj:t 1938 och 1942. 
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ledarinnor med mångårig praktisk erfarenhet bland förskolebarn.241 Statlig 
kontroll genom särskild konsulent med fackutbildning och praktisk erfarenhet 
från arbetet på ifrågavarande område var också ett krav från kårens sida. Här var 
barnträdgårdslärarinnorna framgångsrika. En barnträdgårdsledarinna med 
mångårig erfarenhet av arbetet i barnträdgård anställdes som konsulent vid Social
styrelsen år 1944 med uppdrag att kontrollera verksamheten. 

Barnträdgårdslärarinnorna strävade således på olika sätt efter att höja sin 
sociala status, och därvid använde de sig också av några klassiska metoder. De 
organiserade sig, de deltog i den offentliga debatten och de försökte skaffa sig 
inflytande i statsapparaten. I sin kamp kunde de mobilisera vissa resurser. De 
drev och hade kontroll över barnträdgårdar, utbildningar för barnträdgårds-
ledarinnor, de hade egen tidskrift och ett eget förbund. De hade god utbildning, 
internationella kontakter och de höll ihop utåt. 

Ett exempel på detta är ett opinionsmöte 1943, som syftade ti ll att påverka 
beslutsfattare och allmänhet i statsbidragsfrågan, med titeln Barnet i förskoleåldern 
vårt ansvar?4,1 Vid mötet höll åtta kvinnor korta anföranden om aktuella ämnen.243 

PFF hade inbjudit ett antal personer med anknytning till riksdag, regering, myndig
heter eller med tjänster av intresse för kåren.244 Sexhundra personer mötte upp.245 

PFF:s förhoppning var att mötet skulle ge åhörarna en inblick i vad som krävdes av 
personal som tog hand om barn i dessa åldrar och öka intresset för vad som kunde 
göras för de små barnen.246 Syftet var alltså att vinna allmänt erkännande av kårens 
samhällsnytta. 

Kåren hade internationell förankring för sina krav bland annat genom nordiska 
möten.247 Ar 1947 hölls lärarinnemötet i Köpenhamn varifrån en resolution om 
småbarnsinstitutionerna skickades till regering och riksdag i varje deltagarland. 

242 Annons, Barnträdgården nr 2 (1943), s 39. 
243 SFRA: kartong 78. Inledningsanföranden vid PFF:s opinionsmöte i Borgarskolan. Anförandena 
var på 8 minuter och hölls av Ellen Moberg: Hälsningsanförande; Alva Myrdal: Befolkningsfrågan, 
den kvinnliga arbetskraften och småbarnsinstitutionerna; Elvira Wedberg-Larsson och Lisa Berner: 
Hemmens behov av hjälp; Gertrud Olsson: Barnträdgården och halvdagvården; Gunvor Gustafsson: 
Daghemmet och heldagvården; Carin Ulin: Specialvård i förskoleåldern; Stina Sandels: Ansvar och 
krav, Ali Berggren: Småbarnsinstitutionerna. Dessutom visades S.F.-filmen, Våra småbarnsinstitutioner. 
244 Ibid., 17 män och fem kvinnor finns med på förslag till inbjudningslista. Dessutom finns angivet 
att representanter från några städer ska inbjudas men de är inte namngivna. 
245 "Upplysnings- och opinionsmöte", Barnträdgården nr 3 (1943), s 45-50. 
246 SFRA: kartong 78 Inledningsanförande vid PFF:s opinionsmöte i Borgarskolan. 
247 Det första nordiska mötet hölls år 192 5 i Köpenhamn, det andra 19 28 i Helsingfors, d et tredje 
1931 i Sigtuna det fjärde 1937 1 Lanåk, det femte 1947 i Hilleröd, det sjätte 1950 i Helsingfors, det 
sjunde 1953 i Göteborg, det åttonde 195 6 i Lillehammer, det nionde i960 i Askov, det tionde 1964 i 
Jyväskylä och det elfte 1968 i Uppsala. 
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En yrkesetik i vardande 

Kårledningens diskussioner om arbetsförhållanden fördes också inom förbundet 
och stora krav på tolerans och uthållighet ställdes på kårens medlemmar och då 
främst på dem som arbetade heltid och på daghem. Arbetet med småbarn beteck
nades som mycket nervpåfrestande och man konstaterade att de psykiska krafterna 
verkligen togs i anspråk.248 Men varje enskild person kunde också hushålla med 
sina fysiska och psykiska krafter. De "...måste förvaltas så att det ger största 
möjliga avkastning under längsta möjliga tid".249 Britta Schill menade också att 
uppfostraren hade en plikt att se till att den källa "vi ska ösa ur" fylles på. För 
detta krävdes ett visst mått av kraft och andlig spänst av yrkesutövaren. Men att 
ge efter för den fysiska tröttheten och bara slöa efter en arbetsdag (11-11,5 tim på 
daghem) gjorde knappast barnträdgårdslärarinnorna bättre rustade för sitt yrkes
arbete, menade hon. 

I en annan artikel av Märta Arnesen behandlades effektiviteten i arbetslivet 
och överansträngningar.250 Utgångspunkten var: "...att den enskilda individen 
kunde uppnå en högsta möjliga effektivitet utan större kraftförbrukning än att 
de regelbundet återkommande längre eller kortare vilopauserna helt kunde restituera 
henne".251 Hos de flesta arbetstagare fanns brister både i effektivitet och 
viloförmåga och det var då lätt att skylla på överansträngning menade artikelns 
författarinna. "Överansträngning är emellertid enligt de sakkunniga en ganska 
sällsynt sjukdom."252 För kvinnors del handlade det istället ofta om neurotiska 
reaktioner på arbete eller privatliv "...som kanske just skulle botas med ett 
mer intensivt arbete".253 En "nervläkare" hade mött en ung flicka som förefallit 
överansträngd och läkaren hade för avsikt att skriva ut en "permissionssedel" till 
henne, men frågade först vad hon skulle göra under ledigheten. Det framkom då 
att det var konflikter med systern som var överansträngningens verkliga orsak, och 
en ledighet från arbetet skulle alltså bara ha ökat hennes problem.254 En annan 
regel var att ta reda på om arbetstagaren kommit till rätt arbetsplats. En del 
ungdomar hade valt det pedagogiska arbetet med barn i brist på andra möjlighe
ter eller i väntan på ett eget hem "...eller i överdrivna solskensvyer om livet i en 

248 Det är Britta Schill som behandlar ämnet i en artikel om barnträdgårdslärarinnornas arbetstid 
och löneförhållanden. Barnträdgården nr 3 (1941), s 44. 
249 Ibid. 
250 Styrelseledamoten Märta Arnesen, "Arbetslivets mentalhygienw, Barnträdgården nr 1 (1942), s 4. 
251 Ibid. 
252 Ibid. 
253 Ibid., s 5. 
254 Ibid. 
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barnflock, där man är barn bland barnen och som aldrig har gjort klart för sig, 
vad det kräver av spänst, ansvar och vedermödor.,,2SS För en sådan person kunde 
byte av arbetsplats vara bra men det fanns också annat man kunde göra. "Det är 
nu en gång en gyllene regel för all mentalhygien, att vi borde släppa en del på 
ängslan om levnads standard.,,256Kravpå viss levnadsstandard kunde innebära att 
man bytte yrke men det borde man inte göra om man inte hade ett alternativ 
som verkligen var lockade. Om det är "...inom vårt eget sinne, arbetshämningen 
ligger, flyr man inte från den utan tar upp kampen mot problemen."257 

En yrkeskvinna kunde, även om det sällan inträffade, bli överansträngd. En 
kontorsdam hade fatt andra uppgifter än de hon varit van vid och därvid ned
värderat sin insats och blivit sjuk. "Vi kan alla komma i situationer, då vår uppgift 
kräver av oss, att vi arbetar nätter och dar utan att vi därför behöver göra oss till 
hjältar eller martyrer."258 Bland kvinnor i pedagogiskt och socialt arbete fanns 
sådana som levde sig in i uppgiften så att de inte unnade sig vila. Ibland kunde 
orsaken till detta vara en flykt från de egna vardagsbestyren. Koncentration och 
uthållighet hade också med personlighetstyp att göra. Även sömnbehov ansågs 
vara medfött och viktigt för hur utvilad man kände sig efter en natts sömn. 

Artikeln är intressant med tanke på att den är skriven av en styrelseledamot 
och med vetskap om den krävande arbetssituation som barnträdgårdslärarinnor 
främst på daghemmen hade och hur de kämpade för att förbättra den. Argumenta
tionen byggde på att det var i brister hos individen man skulle söka orsaken till 
problemen. En stark personlighet borde klara av de flesta hinder i arbetslivet 
också om det gällde fysisk och psykisk överbelastning förorsakad av allt för långa 
arbetsdagar med mycket fa tillfällen till avkoppling. Om vi istället för att använda 
begreppen mentalhygien och arbetstid och talar om tidningsartiklarna i termer 
av makt och kulturöverföring förstår vi bättre det inflytande som sådana artiklar 
kan få över läsarna.259 Tidningsartiklarna var införda i yrkeskårens språkrör och 
således var innehållet också direkt tänkt för barnträdgårdslärarinnor. Författar
nas argument utgick från bestämda, socialt avgränsade antaganden om yrkes
gruppens levnadsförhållanden, om kvinnors egenskaper och om förhållandet 
mellan arbetsgivare och arbetstagare. Den ideala yrkeskvinnan verkade vara den 
ogifta kvinnan med en stor mängd kulturellt och ekonomiskt kapital, en altruistisk 
inställning, fysiskt och psykiskt välmående och villig och kapabel att utföra 
omåttliga arbetsinsatser. Det var således en mycket avgränsad grupp kvinnors 

255 Styrelseledamoten Märta Arnesen, "Arbetslivets mentalhygien", Barnträdgården nr i (1942), s 5. 
256 Ibid. 
257 Ibid. 
258 Ibid., s 6 
259 Jmfr Staf Callewaert (1992), s 115-117. 
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betingelser som gjordes till utgångspunkt för generaliseringar om hur alla kvinnor 
i kåren skulle tänka om sina arbetsförhållanden. Men åsikterna presenterades på 
ett sådant sätt att de gav ett intryck av att utgå från objektiva ställningstaganden 
och kunskaper som alla var överens om. I det avseendet kan man tala om symboliskt 
våld riktad mot de berörda, speciellt de barnträdgårdslärarinnor som tyckte att 
arbetet av en eller annan orsak var alltför krävande. Det var heller ingen slump 
att det var just dessa definitioner som presenterades. Urvalet hade med styrke
förhållanden inom kåren att göra och visade var makten fanns. Makten att med 
symboliskt våld, utan att tala om villkoren för definitionerna, påföra subjektiva 
verklighetsbilder till andra som om de vore objektiva kunskaper och rättesnören. 

Staten som bundsförvant 

I Sverige har olika yrkesgrupper, som strävat efter professionell status, sökt stöd 
och legitimitet hos statsmakterna. Det har många gånger varit en klok strategi 
eftersom deras yrken ofta haft en nära anknytning till (välfärds) statens utveck
ling, och staten har därför setts som en viktig allierad för att slå vakt om fältets 
centrala värden. På 1940-talet blev också barnträdgårdslärarinnornas förhållande 
till staten något av en kärnfråga. 

När staten började engagera sig i småbarnsinstitutionerna blev det viktigt för 
barnträdgårdslärarinnorna att försöka påverka statliga representanters agerande. 
Men det finns exempel på att staten agerade "över huvudet på barnträd-
gårdslärarinnorna". Utredningsmän hade besökt institutioner och barnträdgårds
lärarinnor hade fyllt i frågeformulär för deras räkning men de hade inte inbjudits 
att deltaga i förhandlingar och inte heller hade kårorganisationen fatt någon 
utredning i ärendet på remiss.260 Kåren hade uppenbarligen misslyckats i sina 
strävanden att bli sedd som en samarbetspart av staten och på ett naturligt sätt få 
komma till tals i frågor som rörde småbarnsinstitutionerna. Men barnträdgårds
lärarinnorna lät sig inte nöjas med detta. De fortsatte att agera mycket medvetet 
för att påverka staten i både stort och i smått med skrivelser, uppvaktningar och 
lobbyverksamhet. 

Socialdepartementet hade redan år 1941 tillställts en skrivelse där kåren fram
förde sina krav på statsunderstöd, statlig kontroll och inspektion av daghem och 
barnträdgårdar. I denna skrivelse hade förbundet krävt att alla institutioner med 
pedagogisk verksamhet som tog emot barn i förskoleåldern skulle ges statligt 
stöd oavsett om det gällde hel- eller halvdagvård. 

260 Stina Sandels "Aktuella problem", Barntrådgården nr 1 (1943), s 4. Förmodligen avses befolknings
utredningen. 
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I en annan skrivelse riktade sig kåren direkt till en riksdagskvinna med 
underlag till en motion om statligt stöd till institutioner för barn i förskole
åldern.261 Förbundet skrev till både ecklesiastikdepartementet och social
departementet angående namnfrågan i början av fyrtiotalet.262 1940-års skol
utredning uppvaktades med en tiosidig skrivelse om aktuella förhållanden vid 
daghem och barnträdgårdar.263 Socialstyrelsen och skolöverstyrelsen uppvaktades i 
liknande ärenden. Man skrev också artiklar i aktuella frågor till såväl fackpress 
som dagstidningar. 

En viss lobbyverksamhet förekom också. Ar 1944 inbjöd PFF t ex tjugoen 
riksdagskvinnor till samkväm "å Stiftelsen Fredrik Eens minne".264 Tolv riksdags
kvinnor kom och de fick höra anföranden av tre styrelsemedlemmar.265 De bjöds 
på te och musikunderhållning av en kör. Förbundets 30-års jubileum firades med 
pompa och ståt i stadshusets Blå hall med både statsråd och hovsångare som 
medverkande. Kanske var detta ett uttryck både för en självmedvetenhet och en 
önskan att liera sig med inflytelserika personer i samhället.266 

261 SFRA: kartong 5 1918-53, protokoll den 9 januari 1943. Riksdagskvinnan var Ebon Anderssson 
(h). Tre personer utsågs att göra skrivelsen. Det var Dagmar Dahlberg, Alva Myrdal och Gunvor 
Gustafsson. 
262 SFRA: kartong 5 1918-53, protokoll från den 28 mars 1944 §3. 
263 SFRA: kartong 103,19 april 1944. 
264 SFRA: kartong 51918-53 protokoll den 27 februari 1944 § 13. 
265 Ibid., De tre anförandena hölls av Gertrud Olsson, Stina Sandels och Britta Schill. 
266 Kulturpersonligheter som Alice Tegnér och Elsa och Nathanael Beskow inbjöds tex också ofta 
till träffar. 
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Kapitel 9 
• 

Introduktion 

DEL TRE HAR vi KUNNAT FÖ LJA oli ka diskussioner och statliga beslut 
angående småbarnsinstitutionerna, där man utgick från en slags nödvändighetslag 
med hänvisning till rådande krisläge. Med inträdet i 1950-talet började dock en 
ny tidsepok. Under de första efterkrigsåren beslutades om flera stora socialpolitiska 
reformer, bl a infördes barnbidrag, sjukförsäkringar, bostadsstöd och folkpensioner. 
I mitten av 50-talet var pensionsfrågan den allt överskuggande. En socialdemo
kratisk regering hade lett landet sedan 1932. Mellan åren 1951-1957 avlöstes den 
av en koalitionsregering mellan socialdemokrater och bondeförbundet men 
från slutet av år 1957 och under resten av undersökningsperioden ledde social
demokraterna en majoritetsregering. 

Bilens genombrott, den ökade rörligheten och ökningen av antalet städer, 
främst de mellanstora städerna, förändrade i hög grad samhället under 1950-
talet. Städernas tillväxt hörde samman med näringslivets omvandling då jord
bruk med binäringar minskade radikalt och offentliga tjänster ökade kraftigt.1 

I början av 1960-talet nådde industrins andel av sysselsättningen sitt maximum 

1 Källa: Bunte & Jörberg (1990), s 97. Jordbruk med binäringar minskade från 34 procent ti ll 12 
procent medan offentliga tjänster ökade från 8 procent till 22 procent. 
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och tjänstesektorn svarade för arbetstillfällen för mer än hälften av de anställda.2 

Ekonomin var på högvarv efter kriget och statsbudgeten expanderade. Det var 
främst inom arbetaryrkena som kvinnornas andel ökade.3 Men könssegregeringen 
var också tydlig inom den sektorn och kvinnorna fick inte något egendigt genom
brott bland arbetaryrkena under denna tidsperiod. De kvinnliga industriarbetar
lönerna låg åren 1950-60 vid 60-70 procent av männens. Denna lönedifferens 
ansågs bero dels på kvinnornas koncentration till låglöneyrken, dels på köns
diskriminering. I ett avtal mellan SAF och LO beslutades emellertid att de så 
kallade kvinnolönerna skulle vara avskaffade år 1965. Ökningen av den kvinnliga 
andelen tjänstemän och akademiker anses som den mest omvälvande för tids
perioden. Från år 1870 till i960 steg andelen från 1 till 18 procent. Det betyder att 
mer än hälften av alla kvinnliga yrkesutövare vid den senare tidpunkten var 
anställda som tjänstemän eller akademiker.4 

Kvinnornas ställning på arbetsmarknaden förbättrades också under tids
perioden 1950-1968.5 Ar 1955 när den obligatoriska sjukförsäkringen infördes 
slopades det behovsprövade moderskapsunderstödet och ersattes av en moder-
skapsförsäkring. Med den gavs nyblivna mödrar en grundpenning, ett barntillägg 
utgick till de som hade barn sedan tidigare och en tilläggspenning utbetalades 
till de mödrar som hade en viss årsinkomst och som avstod från förvärvsarbete 
under 90 dagar. Ar 1962 höjdes moderskapspenningen och tiden för tilläggs
penningen fördubblades. Familjestorleken minskade också successivt. Ar 1950 
hade endast ett nyfött barn av tio mer än tre syskon. För barn födda vid sekel
skiftet var den situationen giltig för två barn av tre. Kvinnor ställdes dock fort
farande i stor utsträckning inför ett val mellan förvärvsarbete och barnafödande. 
Således ingick 37 procent av alla kvinnor i åldrarna 20-44 år med barn under 7 år 
i arbetskraften år 1965 medan motsvarande andel kvinnor utan småbarn var 71 
procent. Samtidigt fanns det stora skillnader mellan kvinnor inom gruppen 
småbarnsmammor beroende på civilstånd. De ogifta kvinnorna med småbarn 
yrkesarbetade i nästan lika stor utsträckning som kvinnor utan barn medan 34 
procent av de gifta mödrarna yrkesarbetade. Barnomsorg och möjlighet till 
tillfällig vård av barn utgjorde kärnfrågor vid mödrars inträde på arbetsmarknaden.6 

I början av 1950-talet lämnade 1946 års kommitté för den halvöppna barna

2 Barnmiljöutredningen, Barnens livsmiljö SOU (1975:30), s 32. 
3 Sten Carlsson, Samhälle och riksdag del I (1966), s 302 ff. 
4 Ibid., s 304. Han har sammanställt en lista på tjänstemanna- och akademikeryrken där kvinnor var 
i majoritet. 
5 Åsa Larsson, "Ledighet från arbetet", i Välfärdsstat och lönearbetey red Bengt Furåker (1989), s 108 ff. 
6 SOU (1975:30), s 32-33. 
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vården sitt slutgiltiga betänkande angående daghem och förskolor.7 Kommitténs 
förslag blev också föremål för en omfattande remissbehandling vilken avslutades 
först sommaren 1952.8 Kommittén menade att en långsiktig planering för ut
byggnaden av daghem och förskolor måste till. Vidare menade den att kommunen 
skulle stå som huvudman för institutionerna och att bidrag skulle utgå också för 
anläggningskostnader. Men statsbidragsförändringen skulle öka statens utgifter. 
Departementschefen tog ställning för att kommunala huvudmän skulle fa avgöra 
vilken institution som skulle prioriteras. Han redovisade också siffror som, enligt 
honom, visade att utbyggnadstakten ökat.9 Man bör dock notera att i den redo
visningen behandlades de olika småbarnsinstitutionerna som en och samma 
institutionsform. Att tillväxten gällde främst lekskolan/förskolan blev således inte 
synliggjort. Departementschefens förslag var att grunderna för statsbidrag inte 
skulle förändras och det blev också riksdagens beslut.10 

Flera statliga utredningar efterträdde 1946 års kommitté för den halvöppna 
barnavården. 1954 års Familjeutredning hade i uppdrag att göra en inventering 
av de familjepolitiska åtgärderna.11 Den konstaterade att det rådde enighet om 
att förskolorna hade sådana pedagogiska fördelar att de borde byggas ut.12 

Däremot menade utredningen att många var tveksamma till att samhället skulle 
bygga institutioner för heldagsvård för småbarn eftersom pykologisk forskning 
klarlagt betydelsen av det lilla barnets kontakt med sin mor. Men familje
utredningen rekommenderade trots det att såväl daghem som familjedaghems
verksamheten skulle byggas ut och att kvaliteten skulle höjas. 

Redan ett år efter att Familjeutredningen lämnat sitt betänkade tillsattes 1956-
års Familjeberedning med uppgift att bearbeta det nyss lagda betänkandet och 
föreslå åtgärder till förbättringar av familjepolitiken. Beredningen lämnade samma 
år en promemoria där vissa frågor som rörde daghem och förskolor behandla
des.13 Förslagen låg helt i linje med Familjeutredningens tidigare ställnings
taganden med det tillägget att statsbidrag till familjedaghem också ansågs befo
gat. Osäkerheten om heldagsvårdens värde föranledde riksdagen att fatta beslut 
om försöksverksamhet med olika former av tillsyn.14 Ar 1962 tillsattes ånyo en 

7 SOU (1951:15) Daghem och Förskolor. 
8 RT: P 1:71953, s 54. 
9 Ibid., s 55. 
10 RT: FKP 10:30 1953. 
11 Samhället och barnfamiljerna, (SOU 1955:29), s 9. Brita Åkerman Johansson utsågs som sakkunnig 
och som experter tillsattes Erlan d v. Hofsten, Krister Wickman och Alf Björnelid. 
12 RT: P 1:7 1957, s 89. 
13 Ibid., s 93. 
14 RT: FKP 10:34 1957. 
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Familjeberedning med uppgift att kartlägga och analysera olika problem i an
knytning till samhällets service till barnfamiljerna.15 Beredningen tog som en av 
sina första uppgifter att utreda det statliga stödet till småbarnsinstitutionerna. 
Det förslag som den lade och som riksdagen också ställde sig bakom blev början 
till en expansion av daghemmen. Dessa utredningar återkommer jag till på ett 
flertal ställen i del fyra. 

Det allra sista året av denna avhandlings undersökningsperiod tillsattes 
Barnstugeutredningen.16 Utredningens uppdrag blev att utreda målsättningen 
för verksamheten i daghem och förskola.17 Man skulle särskilt granska hur för
skolans verksamhet kunde samordnas med den heldagstillsyn som barn till 
förvärvsarbetande föräldrar var i behov av. Eftersom utredningens betänkande 
kom i början av 70-talet behandlas den inte i denna avhandling. 

Under 1950-talet bytte barnträdgårdslärarinnorna namn till förskollärare och 
barnträdgården till förskola. Hur den namnändringen gick till återkommer jag 
till i kapitel 10. Jag använder fortsättningsvis benämningen förskollärare i stället 
för barnträdgårdslärarinna och förskola för halvdagvård, för att förenkla fram
ställningen. Undantaget är dock avsnittet Oklara gränser där namnändringen 
behandlas. Läsaren måste dock vara medveten om att det under perioden 1950-
1968 inte fanns någon enighet om institutionernas och yrkesgruppens be
nämningar. Även inom förskollärarnas egna led varierade benämningarna såväl 
på institutionerna som på personalen.I det empiriska materialet förekommer 
många olika varianter och benämningen lekskola kan därför t ex förekomma i ett 
citat för att i efterföljande text av mig benämnas förskola. 

AVSNITTETS FORTSATTA DISPOSITION 

Kapitel 10 Lärarinnornas arbetsfält fokuserar kårens interna problem. Kapitlet 
inleds med att mötet med den manligafackliga byråkratin studeras. Tonvikten läggs 
på de konflikter som uppstod inom kåren när man försökte ena sig om en strategi 
vad gällde löne- och anställningsvillkor. Det är således inte facket och fackliga 
strävanden som utgör kärnan i analysen utan några exempel på vad som händer 
när en kvinnlig yrkeskår inordnas i en manlig facklig maktstruktur. Men konkurrens 
om fältets värden kom också från andra kvinnor. I ett avsnitt kallat konkurrens 
inom de egna leden får vi några exempel på vilka problem kåren hade med den 

15 11962 års Familjeberedningen var Ulla Lindström ordförande. 
16 Till grund för detta beslut fanns en motion, RT: FKM nr 573 1968, Sigrid Ekendahl och Anna-
Greta Skantz (s). 
17 Förskolan del 1. Betänkande avgivet av 1968 års barnstugeutredning (SOU 1972:26), s 16 ff. 
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kollektiva mobiliseringen. Småbarnsinstitutionerna och yrkesbeteckningen bytte 
också namn under undersökningsperioden. En av orsakerna till namnbytet var 
att kåren ville närma sig skolans begreppsapparat. Under rubriken oklara gränser 
ska vi följa namnfrågan, samarbetet med skolan, skolmognadsfrågor och diskus
sionerna om ett förskoleår. En annan fråga av stor betydelse för kåren var vilket 
statligt organ som skulle vara tillsynsmyndighet. Kapitel II Tillsynsmyndigheten 
behandlar olika frågor som berör tillsynsmyndigheten och dess roll. Olika upp
fattningar om vilken tillsynsmyndighet som var bäst lämpad att sköta tillsynen 
över småbarnsinstitutionerna diskuteras. Därefter fingranskas Socialstyrelsens diskurs 
under 50- och 60-talet samt hur myndigheten såg på småbarnsinstitutionerna 
och personalens kompetens. Till grund för den undersökningen ligger olika 
dokument som Socialstyrelsen författade under den aktuella tidsperioden. Om 
Socialstyrelsens diskurs innehåller kommentarer angående myndighetens stånd
punkter och ageranden. I kapitel 12 En ny tid i institutionernas historia far vi ta 
del av de beslut som fattades om förskolans och daghemmens fortsatta inrikt
ningen. Familjeberedningens förslag till nya statsbidragsregler presenteras. Under 
rubriken partipolitiska reaktioner lyfter jag fram diskussionerna vid statsbidrags
förändringen. Riksdagsdebatten och statliga beslut efter år 1964 granskas i ett 
avsnitt kallat debatten fortsätter. Del fyra avslutades med kapitel 13 Utbildningen 
där några centrala frågor om förskollärarutbildningen under åren 1950 - 1968 
behandlas. 
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* 

Lärarinnornas arbetsfält 

cS JMÅBARNSINSTITUTIONERNA hade fått statligt stöd och bidraget var kopplat 
till att en utbildad förskollärare anställdes vid institutionen. En statlig tillsyns
myndighet hade ansvar för att bevaka kvalitetsfrågorna inom området. Småbarns
institutionernas verksamheter betraktades alltmer som samhälleliga angelägen
heter och en allt större del av ansvaret för drift och utbyggnad togs över av staten 
och kommunerna. Ar 1950 beräknades 36 procent av daghem, förskolor och efter
middagshem ha kommuner som huvudmän.181946 års kommitté för den halv
öppna barnavården förordade också en fortsatt successiv kommunalisering av 
verksamheterna. Kommunerna skulle enligt kommittén vara den ekonomiska 
garanten för verksamheten. De skulle söka, mottaga och fördela statsbidragen, 
men stiftelser, föreningar och industriföretag kunde inom den kommunala 
ramen också fortsättningsvis driva daghem och förskolor med statsbidrag. En 
kommunalisering av verksamheten kunde visserligen innebära vissa risker bl a 
för att administrationen skulle verka hämmande på personer som varit vana vid 
att ta egna initiativ. Kommittén var ändock av den uppfattningen att en 
kommunalisering skulle medföra ekonomisk stabilitet för verksamheterna och 

18 SOU (1951:15), s 107. 
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ökad trygghet för personalen.19 Förskollärarna arbetade nämligen fortfarande 
inom ett mer oreglerat och svåravgränsat yrkesområde än vad som vanligtvis 
kännetecknade läraryrken.20 

Kommunaliseringen väckte också frågor om kårens förhandlingsmöjligheter. 
Kommunala tjänstemän hade genom 1940 års lag om förhandlingsrätt getts 
möjlighet till kommunala överläggningar. Men de måste vid förhandlingar före
trädas av en yrkesorganisation. En del av SBRs målsättning blev också att ta 
tillvara förskollärarnas intressen i anställnings-, tjänste-, löne- och pensionsfrågor. 
Förbundet ansökte om förhandlingsrätt, men redan året därpå anslöt de sig till 
socialtjänstemannaförbundet som också övertog förhandlingsrätten för kåren.21 

Men samarbetet med socialtjänstemannaförbundet fungerade inte på det sätt 
som kåren önskade och år 1946 ansökte de om utträde ur förbundet. Trots det 
stod SBR kvar inom socialtjänstemannaförbundet fram till våren 1949 då man 
bestämde sig för att i stället ansluta sig till svenska facklärarförbundet (SFL). 
Vad betydde anslutningen till ett fackförbund för lärarinnorna? 

MÖTET MED DEN MANLIGA FACKLIGA BYRÅKRATIN 

På ombudsmöten och i andra högtidliga sammanhang har vi fatt 
höra att "vårt arbete är så värdefullt, att det ej kan betalas med 
pengar". ("Dom kunde väl åtminstone försöka!" ljöd en teater
viskning i salongen vid ett sådant tillfälle, för bottenlägets trygghet 
utvecklar en blommande galghumor).22 

Detta skrevs vid slutet av 1950-talet och vittnar om att förskollärarinnorna inte 
kommit särskilt långt i sin kamp för bättre löner. Ett par decennier tidigare hade 
deras lön endast utgjort ungefär hälften av den som småskollärarinnan, den sämst 
betalda av alla övriga lärargrupper, uppbar. Det förhållandet hade visserligen 
ifrågasatts av befolkningskommissionen som ansåg det rimligt att jämställa dessa 
två yrkesgrupper i lönehänseende men som ändå i praktiken föreslog en lön för 
förskollärare som klart understeg den som hennes kollega i småskolan erhöll. 

19 SOU (1951:15), s no. 
20 Jmfr småskollärarna som under 1800-talets senare del, när de kämpade för pro fessionellt er
kännande, arbetade i tre olika sammanhang; småskolan, den mindre folkskolan och som biträdande 
lärare i vanliga folkskolor. De tre yrkesområdena fanns dock inom en och samma skolorganisation. 
Christina Florin (1987), s 42. 
21 Ar 1944 ansökte förbundet o m förhandlingsrätt. Gösta Lirén, Facklärarna i skol ans och arbets
marknadens perspektiv. En kamp fór jämlika villkor (1986), s 280-287. 
22 Ledaren, "Bottenlägets trygghet", Barnträdgården nr 2 (1958), s 25. 
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Under år 1948 förhandlade Socialtjänstemannaförbundet om en första central 
överenskommelse för förskollärarna.23 Men i samband med förhandlingarna kom 
ett hot om lönestopp och SBR såg sig nödsakade att godta ett lönebud som var 
lågt och som man egentligen var otillfredsställd med. Det var inga stora, 
vittflygande eller orealistiska önskemål som denna yrkeskår hade inför framtiden. 
Man förväntade sig att det skulle bli ett "riktigt* yrke att arbeta med småbarn. 
Att semestrar, löner och tjänstgöringstid skulle stå i proportion till utbildnings
kostnader och arbetsinsats och att förskollärarna som yrkesgrupp i det avseende 
inte skulle skilja sig från andra.24 Sådana krav var uppfyllda för många andra 
jämförbara yrkesgrupper.25 Förskolläraryrket berörde visserligen inga stora 
samhällsgrupper men flera statliga utredningar hade pekat på att den låga lönen 
kunde vara ett problem när man skulle utbilda och anställa personal, ett för
hållande som kåren ofta betonade. Inför det nya halvseklet gjorde förbundets 
ordförande följande deklaration: 

Man kan inte räkna med tillräcklig nyrekrytering till ett yrke, om 
inte yrket ger försörjningsmöjlighet till pensionsåldern. Vi kan inte 
godtaga tjänstgöringsförhållanden som kräver mer av krafter än 
genomsnittsmänniskan äger!26 

Uttalandet andades en viss optimism inför framtiden. Arbetet med de små bar
nens fostran, skulle så småningom värderas på ett annat sätt och i denna sin 
tillförsikt fick kåren också stöd av en statlig tjänsteman, konsulenten vid Social
styrelsen, Gertrud Olsson: 

Jag vet att era löne- och anställningsförhållanden inte står i rimlig 
proportion till er utbildning och ert ansvar. En ökad kunskap om de 
mänskliga värdena kommer en gång att skapa större förståelse för 
arbetsuppgifternas betydelse. Till dess får ni liksom andra grupper 
söka rättelse förhandlingsvägen.27 

23 Redan år 19 45 anslöt de s ig till socialtjänstemannaförbundet som också övertog förhandlings
rätten för kåren. Gösta Lirén (1986), s 280-287. 
24 Förbundets ordförande Ann Margret Ericsson, "Väntan", Barnträdgården nr 1 (1951), s 2. 
25 Förskolläraryrket hade låg status och lön. Småskollärarinnorna hade lyckats bättre i dessa avseenden 
och förskollärarna hade den gruppen som jämförelse när de diskuterade och framförde krav på 
förbättrade arbetsförhållanden. 
26 Barnträdgården nri (1951), s 2 
27 Konsulenten vid Socialstyrelsen Gertrud Olsson. "Familj - arbetsliv - samhälle. En harmonisk 
treklang", Barnträdgården nr 9 (1950), s 173. 
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Det var inte alla inom kåren som lät sig nöjas med dessa fromma förhoppningar 
utan ett missnöje började också att ta fastare form och rikta sig såväl utåt mot 
beslutsfattare som inåt mot den egna kårledningens ageranden. Nästa avsnitt 
handlar om de konflikter kring lönefrågorna som under en period hotade själva 
kårsammanhållningen. 

Historien om sveket och de som protesterade förgäves 

Frågan om löner och arbetstid hade som vi sett varit föremål för diskussioner vid 
olika tillfällen och i skilda forum. Eftersom förskollärarna vid barnträdgårdar/ 
förskolor ofta drivit verksamheten i egen regi hade de kunnat kontrollera både 
löner och anställningstid. Även de lärarinnor som varit anställda av företag eller 
kommuner hade inom kåren kunnat diskutera sina krav och komma fram till 
gemensamma förslag att utgå ifrån vid förhandlingar. Med inträdet i en facklig 
organisation eliminerades kårens självbestämmanderätt. Kåren var inte van vid 
att andra beslutade för dem i dessa frågor och detta ställde till vissa problem i 
den nya kårorganisationen. Den debatt som vi nu ska följa utspelade sig vid 
SBRs ombudsmöte i Gävle 1952, tre år efter det att kåren anslutit sig till SFL. 
Debatten var således intern och en facklig representant ombudsmannen Harry 
Linblom från SFL fanns med under ärendets behandling. Han redogjorde för 
det aktuella förhandlingsläget och detta ledde till en livlig debatt om förskol
lärarnas arbetsvillkor och om hur kåren bäst skulle tillvarata medlemmarnas 
intressen. I den debatten spelade en grupp förskollärarinnor från Göteborg en 
huvudroll.28 

Ett förhandlingsbud som innebar att förskollärarinnor skulle fa lägre lön än 
småskollärarinnor presenterades, vilket av Göteborgsgruppen betecknades som 
helt oacceptabelt.29 De menade att dessa båda yrkesgrupper självklart skulle ha 
samma lön. Och förskollärarna i Göteborg hade inga goda erfarenheter av tidigare 
fackliga förhandlingar. För deras del hade de till och med inneburit försämrade 
villkor. "För 10 år sedan följde man folkskolans tider och lönen låg ej mycket 
under nu sitter vi i 91e och har 6 veckors semester men ej något mer."30 Göteborgs
gruppens förskollärarinnor ville försöka sätta stopp för en sådan fortsatt utveck-

28 SFRA: kartong 1 ombudsmötet den 21-22 mars 19 52 med tillhörande 14 sidigt protokoll från 
diskussionen. 
29 Toril Moi, "Att erövra Bourdieu", Kvinnovetenskaplig tidskrifi nr 1 (1994), s 10-11. Bourdieu 
använder begreppet "kr is" för att beskriva vad som inträffar när det "odiskuterade" tas upp t ill 
diskussion. Sådana kriser utgör också möjligheter till förändring inom ett fält. Moi menar dock att 
"kriser" inte är tillräckliga för att framkalla en kritisk diskurs. 
30 SFRA: kartong 1 ombudsmötesprotokoll den 21-22 mars 1952. 
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ling. Den manlige ombudsmannen menade däremot att den aktuella situationen 
hade med förhandlingsspelets regler att göra: Det gick inte att bara kasta fram 
ett lönebud och motivera det med att ingen annan hade så låg lön. Dessa regler 
måste också förskollärare finna sig i, menade ombudsmannen. Han försökte också 
splittra enigheten i gruppen genom att fråga om någon enskild medlem hade 
något att anmärka mot tidigare förhandlingar. Göteborgsgruppen gav inte upp 
inför denna symboliska maktd emonstration utan ifrågasatte ånyo den fackliga 
förhandlingsstrategin. De menade att sänkt lön, utökad arbetstid, förkortad 
semester och höjda medlemsavgifter till fackförbundet inte kunde tolkas positivt 
ur deras perspektiv. 

Den fackliga ombudsmannen tillbakavisade kritiken och menade till sitt och 
fackförbundets försvar att oskäliga krav skulle göra större skada än nytta för 
kåren: en lika lön som småskollärarinnorna och en förlängd semester var att 
begära för mycket och det borde förskollärarna inse.31 

Förbundet stod inför en besvärlig situa tion: Skulle kår en sluta leden kring 
sina kollegor eller solidarisera sig med de manliga fackliga representanterna? 

SBR kunde ha ställt upp på göteborgsgrup pens kritik mot fackförbundets 
agerande. De kunde ha bytt fackförbund eller låtit förbundet bli fackligt fristå
ende med egen facklig ombudsman eller juridiskt biträde.32 Sådana planer disku
terades men skrinlades när Svenska Facklärarförbundets ombud hotade med en 
facklig bojkott. Han menade att det inte var säkert att SBR skulle beviljas 
utträde ur TCO och då skulle de inte heller kunna bli medlem av något annat 
förbund. Andra möjligheter övervägdes då. Kanske skulle man anställa en egen 
ombudsman eller anli ta en advokat.33 De förslagen föll emellertid och i stället 

31 SFRA: kartong 5, centralstyrelsens sammanträde den 23/9 1950 § 20. Samme ombudsman föreslog 
vid detta möte att SBR skulle göra en utredning av studiekos tnaderna för att erhålla förskoll är ar-
innekompetens i likhet med vad småskollärarinnorna gjort. Styrelsen tog detta förslag seriö st och 
bestämde si g för att försöka verkställa undersökningen. "Vidare beslöts att därest siffrorn a för 
förskollärarnas del låge lägre, dessa icke skulle publiceras och utredningen icke bekantgöras." Fackets 
ombudsman föreslog också att strategiskt viktiga orter med ett färre antal anställda skulle kontaktas 
för att via förhandlingsvägen fa bättre vi llkor. Dessutom presenterades ett PM med riktlinjer för 
förhandlingsverksamheten där lönen för försk ollärarna var densamma som småskollä rarinnornas. 
Men ombudsmannen menade att det inte var förmånligt att bestämma sig för en lönegradsinplacering 
för kåren eftersom inplaceringar efter de senaste förhandlingarna inte var klara för småskol
lärarinnorna. Han ingav kåren ett hopp om höjda löner och en tro på att de skulle bli jämställda med 
småskollärarinnorna samtidigt som förhandlingarna sköts fram. Är 1952 nonchalerades kårens argument 
om de lokala förhandlingarnas betydelse trots att de gjorts i överensstämmelse med de råd styrelsen 
fick av fackets ombudsman år 1950. 
32 Frågan om vad som skulle hända om SBR begärde utträde ur SFL diskuterades. Flera ledamöter 
uttalade sig i frågan och de tyckte att det var "kusligt" att ombudsmannen använde argument om att 
utträde ur det fackliga förbundet inte skulle beviljas. 
33 Den ledamot som framförde detta bad genast om förlåtelse för sitt uttalande. Hon fick till svar av 
förbundets ordförande att ingen ska be om förlåt utan här ska problem diskuteras. SFRA: kartong 
i ombudsmötet den 21 mars 1952 med tillhörande 14 sidigt protokoll från diskussionen. 
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tillsattes en delegation med uppgift att hålla kontakt med SFL under förhand
lingarna. Vidare beslöts att kåren skulle prec isera förslag till särbestämmelser 
vad gällde löne- och anställningsvillkor för vissa grupper inom förskollärarkåren. 
Konflikten var med detta avklarad för en tid framåt. Men grundproblemet - hur 
man skulle driva fö rskollärarnas löneanspråk - var därmed inte löst o ch miss
nöjet fortsatte att spira inom kåren. Några förskollärare från Huddinge begärde 
t ex nedsättning av medlemsavgiften med motiveringen att förhandlingsresultaten 
inte motsvarat deras förväntningar.34 En ännu kraftigare reaktion kom snart från 
ett femtiotal göteborgslärarinnor som begärde utträde ur förbundet som en 
protest mot att ledningen hade godkänt de dåliga avtalsvillkoren, som klart avvek 
från vad kåren enhälligt ansett vara rimliga.35 

För den enskilda medlemmen var det nog ett stort steg att ta och ingen enkel 
sak att bestämma sig för att begära utträde ur förbundet: 

När man som jag under många år haft glädje o inspiration av vår 
förening är detta ett stort steg, som jag utan tvekan dock anser mig 
böra taga. Samtidigt vill jag framhålla att jag skattar mig lycklig, som 
ej just nu står i aktivt arbete o i så fall vore ekonomiskt beroende av 
SBRs senaste avtal. Högaktningsfullt.36 

Ledamöterna i centralstyrelsen för SBR fäste inget avseende vid dessa medlemmars 
önskemål utan använde sig av den makt att bestämma över medlemmarnas kår
tillhörighet som styrelsepositionen medgav. Utträdesansöknin garna togs inte 
upp t ill behandling. Styrelseledamöterna ansåg att förskollä rare (åtminstone 
på papperet) skulle tillhöra SBR.37 Men dessa medlemmar betalade inte medlems
avgiften och på så sätt hamnade de så småningom utanför kå rens verksamhet. 
Kårstyrelsen kallade också göteborgsmedlemmarna till ett möte för att informera 
om kårledningens syn på frågan. Inbjudningarna skulle vara numrerade så att en 
talong kunde lämnas vid entren för kontroll av de närvarande. Mötet resulterade 
i att en ny styrelse for Göteborgskretsen tillsattes.38 En tid därefter stödde central
styrelsen en medlemsvärvningskampanj i Göteborg. Medlemmar som tidigare 

34 SFRA: kartong 5, styrelsens protokoll den 24 januari 1953 § 16. Denna anhållan avslogs av princi
piella skäl. 
35 SFRA: kartong 65. Medlemsärenden 1954-1971. Äv en enskilda medlemmar från denna krets 
anhöll senare om utträde ur förbundet. 
36 SFRA: kartong 65, handskrivet brev den 21.5 1954. 
37 SFRA: kartong 6, styrelsens protokoll den 8 maj 1954. 
38 Annie Schülzberg, "Följdverkan av avtal", Barnträdgården nr 5 ( 1954), s 112. En styrelseledamot 
från den tidigare styrelsen fanns kvar och till henne överlämnades kretsens ekonomiska tillgångar 
för vidare befordran till den nya styrelsen. 
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utträtt ur förbundet kunde beviljas återinträde i SBR med reducerade inträdes
avgifter.39 

SBR hade nu börjat anpassa sig till fackförbundets regler och de interna 
konflikterna löstes med en seger för dessa. Man uppnådde så småningom en 
sammanhållning i kåren som manifesterades med att medlemmar ur göteborgs
kretsen i maj år 1957 begärde återinträde i förbundet. Men detta kan också tolkas 
som ett uttryck för medlemmarnas maktlöshet inför det symboliska våld som 
centralstyrelsen utövat mot göteborgsgruppen. De medlemmar som vid löne
konfliktens början satt i göteborgskretsens styrelse avkrävdes också en skriftlig 
försäkran om lojalitet med förbundets stadgar när de nu tre år senare sökte inträde 
i kåren. Detta var en triumf för centralstyrelsen. Segern kröntes med att styrelsen 
uttryckte sin glädje över att dessa förskollärarinnor nu ville vara solidariska med
lemmar i förbundet.40 

Kårstyrelsens sätt att förhålla sig till medlemmar med andra uppfattningar 
hade vid denna tid markant förändrats. Vid 50-talets början hade diskussioner 
och kritiska synsätt uppmuntrats. Vid årtiondets mitt framhöll man det för
tjänstfulla i att oppositionella medlemmar äntligen insett de fackliga reglernas 
betydelse. 

1954 var beträffande medlemsfrågan ett allvarsamt men yrkesmässigt 
sett mycket lärorikt år. Våra segslitna förhandlingar och det avtal 
som slutligen accepterades av förhandlingsdelegationen bidrog till 
en upprensning i förbundet. De notoriska nej-sägarna, de som säger 
nej till strejkvarsel, nej till slutna avtal, nej till avgiftsinbetalning i 
förskott och nej till positivt samarbete för att lösa frågorna, sade 
också nej till tillhörigheten inom sin yrkesgrupp. På grund av bristande 
inbetalningar till förbundet har dessa nej-sägare strukits ur SBR:s 
medlemsregister. Inventeringen visar att det ur förbundssynpunkt 
blev en mycket nyttig diskussion i dessa frågor. Medlemsantalet har 
ökat kraftigt, avgiftsinbetalningarna har stabiliserats och man märker 
en ökad yrkesmedvetenhet bland medlemmarna, som är glädjande. 
Det börjar klarna för barnträdgårdslärarinnorna att man först betalar 

39 SFRA: kartong 65, centralstyrelsens sammanträde den 3 oktober. I detta sammanträde meddelades 
också att ett par medlemmar i Göteborg hade gjort avbön. 
40 SFRA: kartong 6, styrelsens protokoll den 18 maj 1957 § 15 och den 14 oktober 1957 § 5. Styrelsen 
för Göteborgskretsen framförde i ett brev till centralstyrelsen den 3 maj 1957 sina åsikter om hur de 
tyckte att återinträdes ansökningarna skulle behandla s. De ville att alla medlemmar utom de som 
satt i styrelsen vid tiden för utträdet skulle beviljas återintr äde. De tycker att man skulle kunna 
förvänta sig större lojalitet av den dåvarande styrelsen. Alla ledamöter utom två i Göteborgskrets
ens styrelse var eniga om detta beslut. SFRA: kartong 65 . 
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sin avgift och sedan inom förbundets ram kräver att bli företrädd 
med sina synpunkter.41 

Förskollärarna hade emellertid fortfarande låg lön och långa arbetsdagar.42 

I centralstyrelsens diskussion om förhandlingsläget 1954 konstaterades att SBR:s 
krav inte på någon punkt hade beaktats.43 

Men så mycket har vi lärt oss, att vård och fostran av små barn av 
samhället anses ganska betydelselöst jämfört med det heliga A-B-C 
och 1-2-3, som tar sin början vid det magiska 7-årsstrecket. Då har 
barnet äntligen irrat fram till den ålder, då samhället anser det värt 
att satsa miljoner på fri materiel, fria måltider, fri undervisning, fri 
tandvård etc. etc44 

Skillnaden mellan småskollärarnas och förskollärarnas utbildningstid var marginell 
vid denna tidpunkt och arbetstiden var dessutom längre för den senare gruppen. 
Några konkreta orsaker till de stora löneskillnaderna mellan dessa båda 
lärarinnegrupper angavs heller inte av någon. Statliga representanter, utredare 
och riksdagsledamöter var införstådda med att förskollärarna hade alltför låga 
löner. Men inget beslut fattades som ändrade den situation. Förskollärarna hade 
inget underordnat stadium eller någon underställd lärargrupp att markera sig 
mot. De arbetade själva med de yngsta barnen och fanns således längst ner på 
karriärstegen.45 

Förskollärarna började också att självkritiskt granska kårens tidigare 
förhandligsstrategier. Kårens altruistiska inställning och betydelsen av kallet 
hänfördes till en förgången tid. Istället betonade man att arbete med små barn 
var ett yrke och inte vilket "kvinnouppdrag" som helst. 

41 Ann Margret Ericsson, "Inventering 1955", Barnträdgården nr 1 (1955), s 1. 
42 Annie Schülzberg, " Slutförda förhandlingar Barnträdgården nr 3 (1954), s 54-55. Den överens
kommelse som träffades i början av år 1 954 innebar en stabilisering för försk ollärarinnor vid för
skolor och eftermiddagshem (6 tim/vecka skulle ligga utanför barntid, sk planeringstid) men lönen 
var "genant lågFörskollärarnas arbetstid var 42 veckor per år och lö nen 6 lönegrader lägre än 
småskollärarinnornas. 
43 SFRA: kartong 6, protokoll den 9 januari 1954 §8. 
44 Ledaren "Människan i centrum", Barnträdgården nr 5 (1956), s 1-2. 
45 Christina Florin (1987), s 174-175. Folkskollärarna fick genom småskollärarna en underställd grupp 
att markera sig mot och detta var lönsamt, enl igt Florin. Småskollärarna hade nu också fått en 
underställd grupp att hänvisa till. Kanske har det bidragit till deras framgån gar i lönehänseend e 
jämfört med förskollärarna. 
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På samma sätt kan man känna en blandad rysning, då man ser på 
vårt sätt att förhandla i dag. Om vi bara tänker oss 100 år fram i 
tiden så kommer väl den egendomliga tranedansen omkring avtalen 
att te sig fullständigt obegriplig, för att inte tala om de besynnerliga 
värderingar som förekommer. Ett yrke har de mer materialistiska 
människorna, det är respektabelt men det lyser inte omkring det. Att 
ha ett kall däremot är ett värde i sig. Och det värdet förbleknar om 
man får ordentligt betalt för sitt arbete. Det är alltså ett kall att vara 
sjuksköterska (ett kall till vilket man exempelvis föreslås ska släpas 
vid håret ifrån sina minderåriga barn!) men det är tydligen inte ett 
kall att vara läkare.46 

Detta skrevs vid 6o-talets början, men inte heller under detta årtionde fick förs
kollärarnas fackliga krav något större gehör. Under 1968, det allra sista året av 
min undersökningsperiod, tvingades man konstatera att kårens situation för
sämrats under de gångna åren. Hoppet om förbättringar levde dock fortfarande 
och på ledarplats i kårtids skriften uttalades en "mycket, mycket försiktig 
optimism...det kan inte längre få vara så a tt vi är den allra sämst betalda lärar
gruppen."47 Men på den punkten kan vi med facit i hand konstatera att det är 
man fortfarande. 

Kommentarer 

Förskollärarna hade ursprungligen organiserat sig i en intresseförening, men för 
att bättre kunna driva sina löne- och anställningskrav ombildades denna till en 
kårorganisation. Och för att få en ännu större tyngd och kraft bakom sina krav 
anslöt de sig till ett större fackförbund. Det betydde dock att de samtidigt 
inordnades i manliga strukturer och att de måste rätta sig efter det fackliga spelets 
regler, regler som utformats av män för i huvudsak manliga yrken. SFL ombuds
mannens reaktion på göteborgskvinnornas krav kan förstås utifrån ett sådant 
perspektiv. Han såg inte förskollärarnas argument som seriösa, verklighets-
förankrade och väl motiverade. De avfärdades istället som orealistiska önskningar 
som inte var gångbara i fackliga sammanhang där endast sakliga argument dög. 

Denna inordning och underordning i den manliga fackbyråkratin innebar att 
förskollärarna avhändade sig sina möjligheter till självbestämmande. Men under

46 Ledaren, "Det förflutna och framtiden = nu et", Barnträdgården nr 3 (i960), s 53-54. 
47 Ledaren, "Förhalningspolitiken måste hejdas", Barnträdgården nr 9 (1968), s 285-285. 
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ordningen var också ett led i försöken att anpassa sig till förändringar på 
arbetslivets område. Lagen om förhandlingsrätt gjorde att förbundet ombildade 
sig till en kårorganisation. Men för att förhandla måste man också ha en ombuds
man som var insatt i arbetsrättsliga frågor. Man övervägde möjligheterna att 
förhandla som ett eget förbund. Men på den punkten blev de avrådda: ett eget 
förbund skulle bli allt för svagt i förhandlingshänseende. När SBR sedan anslöt 
sig till socialtjänstemannaförbundet accepterade kåren heller inte utan vidare sin 
underordning. Kårmedlemmarna visade sitt missnöje med den behandling man 
fick, först genom öppet uttalade protester och till sist genom att helt enkelt lämna 
socialtjänstemannaförbundet för att istället ansluta sig till SFL. I det nya för
bundet försökte kåren sedan att skapa sig en plattform genom att lyssna på de 
råd som SFL gav utan att för den skull sluta tänka själva. De interna diskussio
nerna var nämligen inledningsvis både öppna och kritiska. Men de fackliga och 
byråkratiska reglerna tog så småningom överhand, och i det regelsystemet för
svann också förskollärarinnornas möjligheter att hävda sina intressen. 

Göteborgsgruppen utmanade maktstrukturen i förhållandet fack - kår genom 
att blottlägga försämringarna i de objektiva villkoren och det godtyckliga i fackets 
behandling av deras löne- och anställningsförhållanden. Ombudsmannen försökte 
försvarara den fackliga strategin och samtidigt kräva något som kåren inte hade 
- en utredning om lönerna.48 De protesterandes mångåriga erfarenheter tillmättes 
ingen vikt och deras argumentering stämplades som osaklig.49 Göteborgsgruppen 
tillrättavisades utifrån en maktposition, en facklig doxa, ombudsmannens habitus 
och kunskaper om förhandlingstaktik. Men ombudsmannens argument var i sig 
inte mer sakliga, objektiva eller bättre underbyggda än förskollärarnas. De byggde 
också på värderingar, men i kraft av ombudsmannens överordnade och status-
fyllda position, blev de värderingarna upphöjda till objektiva principer.50 Förskol
lärarna gav upp under det symboliska våld som makthavarna använde och den 
brist på handlingsalternativ som deras positioner innebar. Frågan är om kåren 
med detta förlorade något väsentligt - den interna diskussionen som skulle kunnat 

48 Detta var i grunden ett manipulativt förslag. Om kritikerna accepterade den arbetsgången skulle 
de bli sysselsatt med annat än själva grund frågan under en längre tid. SBR:s centralstyrel se fick 
också detta förslag från den facklige ombudsmannen och de diskuterade vid ett flertal sammanträ
den olika strategier för en sådan utredning. Diskussionen om denna undersökning fortsatte och den 
8 januari 1955 meddelades att SFL hade bifallit SBR:s begäran om en opartisk utredning av förskol
lärarnas utbildningskostnader. SFRA: kartong 6 styrelsens protokoll den 8 januari 1955 § 15. 
49 Jmfr Florin (1987), s 153 Hon menar att det vanligaste sättet som lärarna använde i sin lönekamp 
under den tidsepok hon studerat var att påverka de lokala makt havarna för att få de kommunala 
lönepåslagen höjda. 
50 SFRA: kartong 1 Ombudsmötetsprotokoll den 21-22 mars. Annie Schülzberg, i:a sekreterare i 
centralstyrelsen, konstaterade att det var en fråga om hur långt man kan anpassa sig utan att förlora 
något väsentligt. Hon berättade att kåren ställts inför att så här går det till i en förhandlings
organisation och så måste det vara. 
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göra andra avtalslösningar möjliga.511 den manliga fackliga byråkratin fick förskol
lärarinnan svårt att göra sig hörd, och resultatet blev att yrkeskåren hamnade 
längst ner på lönelistan inom det fackförbund man anslutit sig till. 

KONKURRENS INOM DE EGNA LEDEN 

Ett annat problem för förskollärarkåren var att outbildad arbetskraft och personer 
med annan utbildning anställdes på tjänster som de ansåg borde besättas med 
förskollärare. Men också förskollärarinnor som inte följde gemensamma överens
kommelser utan konkurrerade om tjänster på egna individuella villkor gav kåren 
en del huvudbry. 

Tyska förskollärarinnor hade via Arbetsmarknadsstyrelsen vid upprepade 
tillfällen ansökt om arbetstillstånd i Sverige och frågan var: Hur skulle SBR 
förhålla sig till detta?52 

Efter en långvarig diskussion, där vikten av det internationella 
samarbetet starkt betonades, men där också det allvarliga i att hela 
grupper från tyska seminarier såsom hembiträden erhållit uppehålls
tillstånd och vid sökande av tjänster vid institutioner visat sig villiga 
att utföra barnträdgårdslärarinnearbete för barnsköterskelön, ansåg 
centralstyrelsen att intill ombudsmötet 1952 ingen rekommendation 
av arbetstillstånd för utländsk barnträdgårdslärarinna skulle ske. Det 
ytterst riskabla förhandlingsläge, som SBR f.n. befinner sig i, fick 
motivera detta ställningstagande.53 

Men utländska förskollärarinnor fortsatte att söka tjänster och Socialstyrelsen 
fick en del förfrågningar i detta ärende.54 Längre fram diskuterade man också 
kompletterande utbildning för tyska förskollärare.55 För att en vidareutbildning 
skulle bli aktuell borde erfordras att förskollärarna var väl förtrogna med svenska 

51 Se Christina Florin (1987), s 155-156. SAF bytte år 1906 taktik och riktade sig so m organiserad 
lärarkår direkt till Kungl Maj:t med sina löneanspråk. De gjorde sig själva till experter i lönefrågan 
och detta ledde till framgångar för kåren. 
52 SFRA: kartong 1 centralstyrelsens sammanträde den 19 maj 1951 § 15. SBR:s arbetsutskott sökte 
stöd för sitt handlande hos centralstyrelsen. 
53 SFRA: kartong 5 centralstyrelsens sammanträde den 19 maj 1951 § 15. Britta Schill reserverade sig 
på grund av samvetsbetänkligheter. För henne var denna fråga konfliktfylld eftersom hon vid samma 
tidpunkt arbetade med en plan för utbyte av förskollä rarinnetjänster mellan motsvarande befatt
ningar i olika länder. Exempel ges från Köpenhamn som hade utbyte med Wi en och från Malmö 
som rapporterade att de hade liknande p laner. 
54 Socialstyrelsens arkiv 15 Fil hö. Avställda handlingar 1857-1962. 
55 SFRA: kartong 6 styrelsens protokoll den 14 oktober 1957 § n-
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språket och hade minst tvåårig tysk förskollärarutbildning.56 Det försök med 
ettåriga kompletteringsutbildningar som genomfördes gav gott resultat och 
utbildningarna fortsatte under 1960-talet.57 

Problemen med de tyska förskollärarnas inträde på den svenska arbets
marknaden måste förstås i ljuset av den ökade invandringen av utländsk arbets
kraft vid andra världskrigets slut.58 Nordiska invandrare behövde inte arbets
tillstånd för att arbeta i Sverige.59 Ar 1947 träffade arbetsmarknadsmyndigheterna 
ett avtal med europeiska länder om kollektiv överföring av arbetskraft mellan 
länderna. Från 1950-talet kunde företag som behövde utländsk arbetskraft få detta 
beviljat via AMS.60Totalt 12.500 arbetare fick på detta sätt arbetstillstånd i Sverige 
under 1950-talets första del men under den senare hälften sjönk antalet till 1.500. 
För utomnordiska medborgare togs viseringskraven bort och en generösare 
behandling av arbetstillstånd infördes med en ny utlänningslag. Av kårens ut
talanden att döma sökte sig de tyska förskollärarna till Sverige genom att anmäla 
sig som hembiträden. 

Invandringen av personer i husligt arbete var störst åren 1951-57 och rörde sig 
om c:a 10.000 personer.61 Andelen "utlänningar" i gruppen hembiträden och 
barnsköterskor i hushållen var tämligen konstant år 1950-1965, c:a 10 procent.62 

Ett annat problem uppstod inom folkskolans lekskoleklasser.63 Under våren 
1951 hade Stockholms Folkskoledirektion utannonserat två tjänster som "lekskole
lärarinna" vid folkskolornas lekskolor. Tidigare förhandlingar angående dessa 
tjänster hade strandat och därför uppmanade SBR de medlemmar som önskade 
söka tjänsterna att göra det under ett visst förbehåll. Det visade sig emellertid att 

56 SFRA: kartong 6 styrelsens protokoll den 18 j anuari 1958. Socialstyrelsen inhämtade (skrivelse 
den 16 maj 1958) också synpunkter från förskollärarutbildningarna på hur utbildningen för utländska 
lärarinnor (främst tyska) skulle läggas upp: SA: 15 FII hö: 3. 
57 SA: 15 F II hö: 3. Socialstyrelsens förfrågan till huvudmän för barnstugor om behovet av att 
utbilda utländska lärarinnor 1963/64. 
58 Se Christer Lundh,"Invandrarna i den svenska modellen - hot eller reserv? Fackligt program på 
1960-talet", Arbetarhistoria nr 70 (2/1994) s 25-26; Joachim Nelhans, Utlänningen på arbetsmarknaden 
(I973)> s 42-50-
59 SOU (1965:9) Arbetsmarknadspolitik, s 429. 
60 Ibid., s 433-434; AMS samrådde i sådana ärend en med lokala myndigheter och fackföreningar. 
Christer Lundh (2/1994), s 25. 
61 SOU (1965:9), s 423. 
62 Göran Therborn, Klasstrukturen i Sverige 1930-80. Arbete, kapital och patriarkat (1981), s in. 
63 SA: avställda handlingar rörande barnstugor 1934-61,15 FII hö: 11. Stockholms folkskolor hade 
vid slutet av 1940 talet upprättat lekskoleavdelningar för 7-åringar som inte ansågs skolmogna och 
därmed också olämpliga att börja första klass. I akivmaterialet förs en diskussion om dessa lekskolor 
mellan Stockholms Folkskoledirektion och Socialstyrelsen. I § 3 av reglementen för lekskolorna 
anges att verksamheten bör bedrivas så att barnet efter ett år kan tillgodogöra si g skolundervis
ningen i vanlig takt. 
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alla inte lydde den uppmaningen. Av elva förskollärarinnor som sökte tjänsten 
angav två alls inget förbehåll, vilket föranledde förbundsledningen att uppmana 
de två lärarinnorna att återkalla sina ansökningar. Dessa vägrade dock och ur 
kårledningens perspektiv tog saken en än allvarligare vändning när det visade sig 
att just dessa två lärarinnor fick tjänsten. En skriftlig kallelse skickades till 
lärarinnorna där de beordrades att infinna sig till ett möte med styrelsens arbets
utskott och några ombudsmän. Ingen av dem hörsammade emellertid kallelsen 
utan de nöjde sig med att skicka en skriftlig förklaring. Nu måste ett exempel 
statueras: 

Beslöts vidare enhälligt att en notis av följande lydelse skulle införas 
i septembernumret av Barnträdgården. På grund av osolidariskt 
uppträdande har följande medlemmar uteslutits ur förbundet enligt 
beslut av Centralstyrelsen: N N, f. 22.5 1912, Stockholm N N f. 22.10 
1914, Stockholm.64 

I tidningsnotisen var de båda lärarinnornas namn offentliggjorda. Kårens agerande 
var ovanligt kraftfullt och syftade till att markera var makten och tolknings
rätten över fattade beslut skulle ligga. Det offentliga namngivandet av syndarna 
fungerade dessutom i avskräckande syfte. Men det gällde också att arbeta före
byggande: "Centralstyrelsen beslöt att uppmana de olika kretsarna till upplysnings
verksamhet och lojalitetsfostran."65 

Ett annat närbesläktat problem gällde förskollärare som tjänstgjorde som 
konsulenter eller inspektriser på central eller kommunal nivå. Dessa yrkesgrupper 
hade till skillnad från förskollärare som arbetade med barngrupper en 
arbetsledande ställning och var nära knutna till arbetsgivaren. Kretsarna hade av 
kårstyrelsen uppmanats att inte rösta in konsulenter eller inspektriser i krets-
eller centralstyrelsen. Men inspektriserna accepterade inte en särbehandling och 
hänvisade till att daghemsföreståndare också var arbetsledare. Inför mot
argumenten nöjde sig centralstyrelsen med att "...personligen vidtala de inspek
triser det kunde röra sig om och framhålla önskvärdheten av att dessa i år inte 
kandiderade för dessa poster"66. En revision av stadgarna skulle sedan göras för 
att förhindra att en förskollärare i arbetsgivarställning deltog i beslut rörande 
löne- och anställningsfrågor. 

64 SFRA: kartong 5 centralstyrelsens protokoll 17 september 1951 §3. Notisen finns införd i Barn-
trädgården nr 6 (1951), s 114. 
65 SFRA: kartong 5 protokoll den 17 september 1951 §5. 
66 Ibid. 

206 



* LÄRARINNORNAS ARBETSFÄLT 

Förskoleverksamhetens mångfacetterade bas gjorde att solidariteten inom 
kåren blev lidande. Det var många gånger svårt att samtidigt tillvarata olika gruppers 
särskilda intressen utan att komma i konflikt med någon av dem. Det var också 
svårt att veta var olika intressegrupper eller yrkesföreträdare stod i för förbundet 
centrala frågor. När kåren skulle utse en representant i en kommitté för att 
påverka beslut om inrättande av småbarnspsykologtjänster litade Stina Sandels 
inte ens på en av sina egna framträdande kollegor: 

...jag såg minsann i somras på psykologmötet, hur alla människor 
annars utan vidare utgår ifrån att barn = skolbarn; småbarnen 
glömmer de bort, om det inte jämt finns nån som påminner om 
deras existens. - Om jag visste var Ulin står i den här frågan?67 

Därför föreslog hon sig själv som representant till denna kommitté... 
Ett annat och mycket mera svårlöst problem var hur man skulle förfara med 

personal som inte hade utbildning men som anställdes på förskollärartjänster 
och som ville bli medlemmar i kåren. I första hand försökte kårstyrelsen att fa 
tillstånd reguljära utbildningar för dessa personer. Dessa kurser sågs dock som 
nödlösningar samtidigt som de konkurrerade om medlen till de ordinarie 
utbildningarna. Och kårledningen betonade "... att anordnande av förkortad 
förskollärarutbildning är ur kårens synpunkt i hög grad otillfredsställande."68 

Kompletteringskurserna gick dessutom i Socialstyrelsens regi, vilket innebar att 
kåren inte hade kontroll över dem. Därför vädjade SFR till Socialstyrelsen om 
restriktivitet i antagningen. Kurserna borde endast vara öppna för elever med 
god erfarenhet och fina vitsord från en långvarig praktik vid barninstitutioner 
och sådana som t ex var för gamla för att antas till ordinarie utbildningar. 

Med staten som städhjälp 

Kåren ansträngde sig, som vi sett, för att hålla sig till grundläggande professionella-
och fackliga rättesnören. Och ibland fick de också hjälp av statliga tjänstemän. 
Hur det kunde gå till ska jag nu studera, men först några ord om källmaterialet 
som ligger till grund för analyserna. Socialstyrelsens arkiv innehåller både 
inspektionsrapporter och barnavårdskonsulenters årsrapporter. Det är dokument 

67 SFRA: kartong 72 ett brev från Stina Sandels till Förbundets byrå, den 22 oktober 1950. Uppen
barligen var Carin Ulin, trots att hon inte var medlem i kåren, en betydelsefull person inom förs
kolefältet. 
68 SFRA: Kartong 72 brev Till Kungliga Socialstyrelsen den 19 maj 1961. 
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av olika karaktär. Barnavårdskonsulenterna var kommunalt anställda och hade 
ansvar för att rapportera omfattningen av och kvaliteten vid småbarns-
intstitutionerna till tillsynsmyndigheten. Inspektionsrapporterna har gjorts av 
konsulenterna/inspektriserna vid Socialstyrelsen som var utbildade förskollärare. 
De har gjort institutionsbesök på olika orter, pratat med personal och med insti
tutionernas styrelserepresentanter. Deras uppgift var att skaffa sig allsidig infor
mation om de svårigheter som inrapporterats till Socialstyrelsen Vidare har de 
föreslagit åtgärder för att lösa problemen och för att förbättra verksamheten vid 
daghem och lekskolor/förskolor. 

Socialstyrelsens inspektionsrapporter visar på en del av de personalproblem 
som fanns inom fältet och hur man med den statliga inspektionens hjälp för
sökte lösa dem i samförstånd med kårens intressen.69 Dessutom får vi genom 
dem några exempel på överväganden som gjordes vid bedömning av personalens 
yrkeskompetens Jag studerar först fem privata förskolor i Hälsingborg som barna
vårdsnämnden år 1951 hade bett Socialstyrelsen inspektera. Vid två av förskolorna 
hade ledarinnorna en ettårig förskollärarinneutbildning medan de övriga saknade 
utbildning. Verksamheten bedrevs, utom i ett fall, i ledarinnornas privata bostäder. 
Inspektrisen beskrev verksamheten vid en förskola med en outbildad ledarinna 
som tog emot 26 barn på följande sätt: 

När barnen kommo in på morgonen hälsade de artigt och trevligt på 
frk.... Därefter gingo de fram till ett bord där ett antal småklossar 
låg och började bygga. Ju fler barn som kom, dess färre klossar att 
bygga med. Barnen verkade snälla och trevliga vilket frk... intygade. 
Hon ansåg att barnen skulle danas till väldisciplinerade och 
karaktärsfasta små personer. Hur hon sen bar sig åt för att fa dem 
karaktärsfasta kunde jag tyvärr ej uppfatta. När barnen inte byggde 
så sjöng de och dansade ringlekar. Barnen fingo göra små arbeten i 
papper el. papp t ex hus. Alla gör förstås samma sak samtidigt. 
Något material för övrigt fanns ej. Barnen hade ingen möjlighet till 
självständigt arbete eller fri lek. De timmar de voro hos frk.... var 
det mening att barnen skulle leka tyst och försynt. 

Förskolorna med outbildad personal visade på stora variationer både i lokaler, 
material och pedagogik. Ledarinnornas kompetens varierade också. En ledarinna 
var tandsköterska men hade slutat sitt arbete och börjat med barntillsyn för att få 
mer tid för sin 90-åriga moder som hon också tog hand om. Hon beskrevs som 

69 SA: 15 Fil hc 4. Avställda handlingar för barnstugor - inspektionsrapporter. 
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"en förtjusande liten människa" med mycket god kontakt med barnen, men den 
verksamhet som hon ägnade sig åt var emellertid barntillsyn, enligt inspektrisen. 
En annan ledarinna uppmanades att omedelbart sluta sin verksamhet som bedrevs 
bland bråte i en gammal skrotig källarlokal i en i övrigt "förtjusande villa". Även 
den utbildade förskollärarinnans verksamhet kritiserades. Hon "verkar rätt egen
domlig i sin uppfattning om hur en lekskola ska skötas."70 Stadens daghem hade, 
enligt inspektrisen, lokaler som var rena och dammfria men slarviga och 
otrivsamma. "Föreståndarinnan har inget begrepp om pedagogik." 

Kåren hade lyckats få en förskollärare anställd som konsulent och inspektris 
vid Socialstyrelsen. Detta var en viktig position för kåren i dess professionella 
strävanden och som vi kunnat se av inspektrisens rapporter var hon något av 
kårens förlängda arm vid granskning av institutionernas kvalitet och personalens 
kompetens. Men i början av år 1951 lämnade denna konsulent Gertrud Olsson in 
sin avskedsansökan i protest mot Socialstyrelsens handläggning av tillsynsfrågan 
vid förskoleseminarierna. Avskedsansökan fick till följd att generaldirektören för 
styrelsen, Ernst Bexelius uppvaktades av SBR med en skrivelse i ärendet.71 Bexelius 
var dock helt oförstående inför kårens önskemål om att Gertrud Olsson skulle 
återanställas och påpekade att det inte var möjligt med den föreslagna kompromiss
lösning genom vilken Gertrud Olssson skulle garanteras inspektionsrätt också 
över seminarierna. Bexelius konstaterade att Olsson utfört ett utomordentligt 
gott arbete, men om hon var intresserad av att återfå sin tjänst så fick hon i vanlig 
ordning söka den. Konsulent Olsson gick inte att övertala. Men SBRs arbetsut
skott ansåg: "... att fältet inte borde lämnas fritt för "karriärhungriga social-
institutare", utan beslöt att efterhöra med Gunvor Paulsen huruvida hon ämnade 
söka tjänsten". Hon fick tjänsten som Socialstyrelsens konsulent från den 1 
januari 1951. 

Att kontrollen av småbarnsinstitutionernas verksamhet växte framgår också 
mycket entydigt av barnavårdskonsulenternas rapporter.72 Konsulenterna rappor
terade att deras tid inte räckte till för alla uppdrag och att kommunerna i planerings
arbetet behövde vägledning inför den planerade utbyggnaden av daghem och 
förskolor. Detta tyder också på att en ökad byråkratisering av verksamheten var 
på gång. 

Enligt barnavårdskonsulenterna var kvaliteten vid institutionerna också i 
mitten av 60-talet mycket varierande.73 De ansåg att många förskolor knappast 

70 SA: 15 Fil hc 4. Avställda handlingar för barnstugor - inspektionsrapporter. 
71 SFRA:kartong 5 protokoll den 8 januari 1951 § 8. 
72 SA: 15 E IV b:3, rapport från Stockholms län 1966. 
73 SA: 15 E IV b:3- Detta framgår av bl a rapporter från Södermanland år 1966. 
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bedrev någon riktig förskoleverksamhet. Många institutioner saknade utbildad 
personal och lokalerna var undermåliga. Samtidigt var efterfrågan på daghem 
stor och man började begära att kunniga erfarna förskollärare på länsplanet skulle 
"...ge kommunerna råd, stöd och stimulans vid utbyggnaden av barnstugor och 
familjedaghemsverksamhet".74 

Kommentarer 

Inordnandet i manliga strukturer och det fackliga spelets regler hade minskat 
lärarinnornas makt och gjort det svårt för dem att göra sig hörda. Men även 
internt fanns en mängd problem att lösa. Konkurrens kom från såväl svenska 
som utländska lärarinnor som för lägre lön var beredda att ta förskollärartjänster. 
Till detta kom att det fanns en rad outbildade personer inom fältet som startade 
privata förskolor utan att uppfylla de krav som kåren fastställt. De statliga 
inspektriserna, förskollärarinnor, kunde genom kontroll av verksamheten vara 
kåren till hjälp i det kollektiva mobiliseringsprojektet och rensa ut de värsta 
avarterna. Men förskollärarna hade många problem att brottas med och namn
frågan var, trots de förändringar som gjordes under 1940-talet, fortfarande olöst. 

OKLARA GRÄNSER 

Vi har i ett tidigare avsnitt följt 40-talets diskussion om namnfrågan, som slutade 
med att beteckningarna barnträdgårdslärarinna och barnträdgård blev kårens 
officiella namn på yrket och verksamheten. Detta var en seger för den grupp 
inom kåren som startat sekelskiftets barnträdgårdar och lärarinneutbildningar. 
Men det innebar samtidigt att barnkrubborna och daghemmen marginaliserades i 
kårens namn. På femtiotalet blossade diskussionen om lämpliga beteckningar 
åter upp, och en arbetsgrupp tillsattes för att utreda frågan.75 Nu liksom tidigare 
var meningarna delade. Ett förslag som lanserats var begreppet förskola, medan 
andra, t ex medlemmar i Ostgötakretsen, menade att namnfrågan en gång för 
alla hade lösts med 1944 års beslut: de argument som då framförts för beteck
ningarna barnträdgård och barnträdgårdslärarinna var fortfarande giltiga. Förbundet 
hade ju till och med vänt sig till kungen för att fa dessa namn officiellt godkända, 
och östgötakvinnorna menade att det nog var klokt att hålla fast vid detta: 

74 SA: 15 E IV b:3, rapport från Östergötland 1968. 
75 SFRA: kartong 6 protokoll den 20 november 1 954 § 8. 
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Hur kan vi begära att vår kår, som för övrigt haft så svårt att vinna 
gehör i vårt land, någonsin ska tas på allvar av myndigheter och 
allmänhet, då vi själva ideligen byter åsikt i fråga om beteckningen 
för vårt yrke?76 

Men enligt arbetsgruppen fanns det många skäl att ersätta termerna barnträdgård 
och barnträdgårdslärarinna med förskola och förskollärare. För det första rådde 
det en bristande överensstämmelse mellan yrkestitel och institutionernas namn. 
För det andra hade inte institutionerna någon täckande beteckning. För det tredje 
ansågs det olyckligt med uppdelningen mellan barnträdgård och daghem. För 
det fjärde kallade sig fyra seminarier som utbildade barnträdgårdslärarinnor för 
förskoleseminarium. För det femte fanns det en stark önskan att bli jämställda 
med andra lärarkategorier. För det sjätte hade förskola blivit en alltmer använd 
term. För det sjunde menade arbetsgruppen att benämningen barnträdgård 
inrymde svårtolkad och vilseledande symbolik. 

Enligt arbetsgruppens rapport hade Skolväsendet, myndigheter och kom
muner börjat visa intresse för förskolebegreppet och ordet förskola användes 
ofta i svenska språket. "Det är endast Fröbelinstitutets Seminarium i Norrköping, 
som icke har någon anknytning till ordet förskola."77 Fröbelanhängarna och 
deras argument avfärdades nu lika bestämt som man inom kåren några år tidigare 
försvarat dem. 

Vid ombudsmötet år 1955 skulle frågan avgöras. "Som alltid inför stora beslut 
uppstod för ett tag en liten tveksamhet, men efter en livlig diskussion antog 
ombudsmötet med stor majoritet den nya yrkestiteln förskollärare."78 Namnet 
blev förskollärare och kåren skulle heta Sveriges Förskollärares Riksförbund 
(SFR).79 

Nu var namnfrågan löst för denna gång, men det dröjde fram till år 1962 
innan man lyckades få yrkestiteln inskriven i Kommunförbundets avtalstext.80 

Glädjen var stor "vi får nu heta förskollärare" stod det i tidskriften Barnträdgården 
som fortfarande bar det gamla namnet. Den anakronismen avskaffades inte förrän 
1968 då tidningen bytte namn till Förskolan. Därmed hade kåren lyckats med 
sina ambitioner att få enhetlighet inom fältet. Men svårare var det att få genom
slag för de nya termerna hos de statliga myndigheterna. 1946 års kommitté för 

76 SFRA: kartong 1, ombudsmötets protokoll den 27 mars 1955 bilaga 9. 
77 SFRA: kartong 1 ombudsmötets protokoll den 27 ma rs 1955 bilaga 8. 
78 U-B. Carlsson, "Linköping: Historiskt ombudsmöte", Barnträdgården nr 3 (1955), s 65-66. 
79 SFRA: kartong 1 protokoll den 27 mars 1955 § 22. 
80 Annie Schülzberg "Att följa upp en löneöverenskommelse", Barnträdgården nr 6 (1962), s 135. 
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den halvöppna barnavården hade i sitt betänkande år 1951 föreslagit barnstugor 
som gemensam benämning för hel- och halvdagvård. Därmed övergavs den 
otympliga benämningen halvöppen barnavård. Socialstyrelsen använde också den 
termen och i statsverkspropositionen år 1961 fanns den som samlingsnamn för 
hela verksamhetsområdet.81 

Institutionernas benämningar var som jag vid ett flertal tillfällen och på 
olika sätt kunnat konstatera nära förbundet med hur de värdesattes. Barn
trädgården hade ansetts pedagogisk och nyttjats av föräldrar med såväl ett 
omfattande kulturellt som ekonomiskt kapital medan barnkrubban hade en 
fattigvårds stämpel. Kårens kamp för en enhetlighet var också ett försök att 
minska skillnaderna i detta avseende. Den ojämlika värdesättningen av 
småbarnsinstitutionerna var dock djupt rotad i samhället och det skulle visa sig 
att det fanns många som var förvånade över att man också värnade om en god 
tillsyn för arbetarnas barn. Vilka fältvärden var namnfrågan en symbol för? 
Hade motsättningarna mellan de båda småbarnsinstitutionerna nu suddats ut 
eller fanns de fortfarande kvar? 

Vid SBR:s årsmöte (år 1950, min anm.) i Örebro berättade riks
dagsman Elmgren en episod från ett studiebesök som några 
socialvårdsmän från Amerika avlagt här. De hade varit mycket 
intresserade och förstående för allt som visades dem ifråga om våra 
barnträdgårdar, men när de fick se vad vi lade ner på våra daghem, 
blev de ytterst förvånade och utropade: "Ja, att ni bygger sådana 
fina barnträdgårdar det förstår vi, men varför kostar ni så mycket 
på era daghem, det är ju en helt annan kategori av barn som 
kommer dit."82 

Hade de utländska gästerna rätt? Det var en viktig fråga som krävde ett svar. 
Därför gjorde Centralrådets arbetsutskott i Göteborg år 1955 en undersökning av 
barnens socialgruppstillhörighet och föräldrars motiveringar för att placera barn 
i förskola.83 Undersökningen omfattade 6.179 barn varav 2.167 gick i förskola och 
3.562 stod i kö. 

81 SFRA: kartong 6 protokoll den 14 januari 1961 §6. 
82 "Pedagogik i daghemmen", Barnträdgården nr 3-4 (1950), s 62. 
83 Delar av undersökningen finns citerad i Barnträdgården nr 1 ( 1956), s 5-7. Socialgruppstillhörigheten 
fastställdes utifrån faderns yrke. 
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TABELL 4: 
Andel (procent) barn i förskola respektive kö uppdelade efter faderns socialgrupps
tillhörighet. 

FADERNS SOCIALGRUPP 

SOCIALGRUPP I SOCIALGRUPP 2 SOCIALGRUPP 3 

BARN I FÖRSKOLA 20 42 37 
BARN I KÖ 19 45 33 

Tabellen visar att största andelen barn såväl de som redan gick i förskola som de 
som stod i kö tillhörde socialgrupp 2. Tillsammans utgjorde barnen i social
grupperna i och 2 två tredjedelar av barnen i förskolan. Men det är också intressant 
att en tredjedel av barnen kom från socialgrupp 3. Socialgruppsstrukturen i riket 
var år 1968, den närmaste tidpunkt för vilket socialgruppsberäkningar på befolk
ningen redovisats, för socialgrupp 1: 8 procent, socialgrupp 2: 35 proce nt och 
socialgrupp 3: 57 procent.84 Barn från socialgrupp 1 var (med reservation för 
eventuella socialgruppsförändringar åren 1955-68) således klart överrepresenterade 
i förskolan medan barn från socialgrupp 3 var underrepresenterade. 

De motiv som föräldrar angav för att placera sina barn i förskolan har delats 
upp i fyra kategorier, enligt följande: moderns förvärvsarbete, familjesvårigheter, 
socialpedagogiska skäl och moderns behov av avkoppling. Av resultatet att döma 
verkar det som om de allra flesta föräldrar också såg förskolan som en i första 
hand pedagogisk inrättning. Nästan fyra av fem uppgav nämligen ett social-
pedagogiskt motiv för att sätta sitt barn i förskolan. Kanske hoppades de att 
deras barn skulle få kontakt med andra barn i samma ålder, eller kanske fanns det 
syskonproblem inom familjen. I några fall rörde det sig om så kallade rådgivnings
barn med någon form av störning. För ca åtta procent sågs förskolan som en 
lösning på andra svårigheter i familjen, som t ex sjukdom eller död, slitningar i 
äktenskapet eller bostadsproblem. Moderns behov av avkoppling var ett annat 
motiv som framfördes av en lika stor andel av de tillfrågade. Däremot var det 
bara ett fåtal (c a fem procent) som använde förskolan för att lösa barntillsynen 
för en förvärvsarbetande moder. Ett liknande svarsmönster kan urskiljas bland 
de som stod i kö för daghemsplats. 

En annan fråga som ställdes i debatten var om det fanns skillnad i begåvning 
mellan daghemsbarn och förskolebarn och vad den skillnaden i så fall vad berodde 
på.85 Stina Sandels gjorde därför en undersökning av barns utveckling där hon 

84 SCB, Socioekonomisk indelning (SEI) (1982:4), s 28. 
85 Stina Sandels, "Stimulans till daghemsforskning", Barnträdgården nr 5 (1956), s 100-103. Under
sökningen var utförd av Stina Sandels och presenter as av henne själv. Hon angav inte hur många 
barn som deltagit i undersökningen. 
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jämförde genomsnitts IQ_för barn i åldrarna 4-7 år från förskola respektive 
daghem. Hon fann att daghemsbarnens genomsnitts IQj)å statistiskt säkerställt 
sätt understeg förskolebarnens i samma åldrar.86 En förklaring kunde enligt Sandels 
ligga i de stora skillnader som fanns mellan daghems- och förskolebarn med 
hänsyn till familjetyp. Socialgruppstillhörigheten var olika för barnen i de båda 
institutionstyperna. "IQ v̂ärdena i min undersökning tydde nu på ett markerat 
samband mellan barnens socialgruppstillhörighet och IQjpå så sätt att barn ur lägre 
socialgrupp hade lägre och barn ur högre socialgrupp hade högre genomsnitts IQ/*87 

Även barnens vistelse på daghem studerades. I undersökningar utförda av 
1946 års kommitté för den halvöppna barnavården (SOU 1951:15) och en icke 
publicerad studie från Göteborgs centralråd hade man funnit att hälften av bar
nen på daghem stannade kortare tid än ett år. Många barn vistades alltså tillfäl
ligt på daghemmen. Huvudorsaken tiü detta var att daghemmen användes som 
tillsyn under perioder när familjen hade akuta ekonomiska problem som tvingade 
ut kvinnan i förvärvsarbete. I de båda undersökningarna hade 90 procent av 
föräldrarna angett ekonomiska skäl till barnets daghemsvistelse. De ekonomiska 
skälen hade att göra med att idealet med mannen som ensam försörjare i praktiken 
inte gick att leva upp till. Kvinnans inkomst var i många familjer nödvändig för 
familjens försörjning. Endast 10 procent hade angett yrkesintresse hos modern 
som orsak.88 När den ekonomiska situationen förbättrats lämnade dessa barn 
daghemmet, kanske för att återkomma vid en senare tidpunkt. 

Förskola och daghem ingick således fortfarande i olika sociala sammanhang. 
Men förskollärarkåren strävade efter att eliminera skillnaderna mellan de båda 
verksamheternas karaktär. En första strategi var att benämna de båda småbarns
institutionerna med samma namn. Nästa steg var att ta bort de klassrelaterade 
stämplarna som fattigvårdsinrättning respektive finskola fört med sig och ställa 
krav på att målsättningen för verksamheterna skulle vara desamma.89 Men en 
sådan utveckling krävde statligt stöd och en debatt i den riktningen blossade 
också upp i slutet av 60-talet. 

Den statliga politiken 

De erfarenheter som SBR/SFR hade av statliga representanter, utredningar och 
riksdagsbeslut var minst sagt blandade. Ett helhjärtade ideologiskt stöd hade 

86 Stina Sandels, "Stimulans till daghemsforskning", Barnträdgården nr 5 (1956), s 101. 
87 Ibid., s ioi. 
88 Ibid., s 102. 
89 Ledaren, "Förskoleinstitutionerna i framtiden", Barnträdgården nr 4 (1964), s 74. 
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gång på gång getts för förskolans pedagogiska verksamhet samtidigt som man 
hade ansett att statsfinanserna inte tålde en ekonomisk satsning på denna institu
tion. Kåren hyste stora förhoppningar på den utredning som utfördes av 1946-års 
kommitté för den halvöppna barnavården (SOU 1951:15). Men när betänkandet 
presenterades blottades en klyfta i olika gruppers syn på småbarnsinstitutioner 
och kvinnors arbete. Många riksdagsledamöter framförde nämligen sentimentala 
och onyanserade schablonbilder om daghemmens nackdelar och hemmens för
delar när utredningsförslagen diskuterades.90 Utredningens sekreterare Göran 
Tégner liknade betänkandet vid ett isberg som skimrade vackert i solen men 
som också bestod av många områden inte direkt synliga för ögat. SBRs ord
förande höll med om att en bättre bild kunde man knappast ge av utredningen.91 

Förskollärarna kunde känna kylan av berget och hur den spred sig. För att fa till 
stånd en saklig diskussion av småbarnsinstitutionerna i samhället behövdes en 
golfström som tog bort all is under vattenytan. 

De moraliska betänkligheterna mot daghemmen var en ständigt återkommande 
bromskloss för utvecklingen. Det statsfinansiella utrymmet var en annan och 
dessa två var inte alltid relaterade till varandra. Finansieringsproblem medförde 
att kortsiktiga lösningar ofta föreslogs i väntan på '"bättre tider". Kostnadsstegringar 
innebar också att statsbidragen täckte en allt mindre del av kommunernas utgifter 
för småbarnsinstitutionerna.92 Den statliga penningströmmen gick främst till 
daghemmen och enstaka motioner om ett utökat stöd för förskolorna/lekskolorna 
avslogs.93 Småbarnsintsitutionernas sociala konstruktion var därför delvis ett 
resultat av en politisk kamp med partipolitiska förtecken. Vilka röster var det då 
som gjorde sig hörda i riksdagsdebatten och vilka intressen företrädde de? 

Statsrådet och socialministern Ulla Lindström var en viktig person. Vid mitten 
av 50-talet gav hon uttryck för denna uppfattning: 

Jag vill inte säga annat än att förskoleverksamheten är av utomordentligt 
värde. Jag tror för min del att den i framtiden på ett eller annat sätt 
kommer att naturligt infogas i vår skolorganisation. Men än så länge 
är den främst en socialpedagogisk verksamhet, vars tillvaro inom 
ramen för denna huvudtitel markerar, att den ännu så länge betraktas 
mera som social än som pedagogisk. Som socialinstitution är den 
dock mera av en högrestandardåtgärd än av nödvändighetskaraktär 
såsom daghemmen. Förskolorna kan ju inte ge de förvärvsarbetande 

90 Pol. mag. Göran Tegner, "Vägen - bakom och framför oss", Barnträdgården nr 4 (1951), s 58-65. 
91 Ann Margret Ericsson, "Till de nya kollegerna", Barnträdgården nr 5 (1951), s 77. 
92 RT: P 1:7 1956, punkt 28 . 
93 RT: MAK nr 492 1956 Oskar Malmborg (fp) och Olle Dahlén (fp). 
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gifta kvinnorna någon riktig avlastning av barntillsynen, även om de 
kan göra det under kortare tid för hemkvinnornas del.94 

1954 års familjeutredning ansåg att det fanns enighet om förskolans pedagogiska 
kvalitet men skiljaktigheter om heldagsvårdens värde.951956 års Familjeberedning 
föreslog också en höjning (40 procent) av statsbidragen till förskolorna mot
svarande den daghemmen fatt tidigare under året. Och eftersom daghemmen 
var ifrågasatta förespråkade utredningen en omfattande försöksverksamhet med 
olika former av daghem. Dessutom räknade man med en fördubbling av konsulent
tjänsterna på kommunal nivå.96 

Liksom vid tidigare debatter i riksdagen var meningarna delade om vilken 
tillsynsform som var den bästa och vilken småbarnsinstitution som staten skulle 
satsa på. Samma argument som tidigare framförts återkom i debatten och gällde 
för- och nackdelar med kvinnors förvärvsarbete och institutionernas pedago
giska respektive sociala motiv. Beslutet blev att statsbidraget till förskolan skulle 
öka och försöksverksamhet med olika vårdfomer påbörjas. 

Aren 1958,1959 och i960 väcktes motioner både av kommunister och av en
skilda socialdemokrater om ökat statsbidrag till småbarnsinstitiutionerna. Men 
de lämnades utan bifall. Ar 1961 skedde heller inga statsbidragshöjningar men 
man ändrade rubriken på anslaget från "bidrag för driften av anstalter för halv
öppen barnavård" till "bidrag till driften av barnstugor".97 Antalet motioner 
angående barntillsynsfrågor ökade år 1962 och tillsammans ger de en god bild av 
de olika intressen och intressenter som var inblandade i striden om de statliga 
medlen till småbarnsinstitutionerna Jag ska studera deras innehåll för att få klarhet 
i vilka röster som gjorde sig hörda och vilka frågor som behandlades i riksdags
debatten. 

Riksdagen bestod av två kamrar och jämbördighetsprincipen, kamrarna skulle 
till sin karaktär vara så lika varandra som möjligt, var central.98 Ärenden som 
behandlats samtidigt i de båda kamrarna och likalydande motioner kan således 
med fördel behandlas som ett ärende/en motion. Motionerna till 1962 års riks
dag återgav två riktningar vad gäller synen på småbarnsinstitutionernas ut
byggnad. Socialdemokraterna och SKP strävade efter att öka daghemsutbyggnaden 
medan de borgerliga partierna med högern i spetsen ville begränsa den kollektiva 

94 RT: AKP 13:671956, s 69, statsrådet fru Ulla Lindström. 
95 RT: P 1:7 i957:punkt 29, s 89. Bidrag till driften av anstalter för halvöppen barnavård. 
96 Ibid., s 91-93. Familjeberedningen lämnade ett PM i ärendet den 4 oktober 1956. 
97 RT: P 1:71961 punkt 29. 
98 Olle Nyman, Tvåkammarsystemets omvandling, (1966), s 157 ff. 
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barnomsorgen. Centerpartiet stödde både den kollektiva och den individuella 
omsorgen. 

De två likalydande socialdemokratiska motionerna handlade om tillsyn av 
barn till förvärvsarbetande mödrar." Det var främst två aspekter som betonades, 
nämligen kvinnornas valmöjligheter och arbetsmarknadens behov av arbetskraft. 
Motionärerna hemställde om en skyndsam utredning av det försatta stödet till 
institutioner med sådan ambitioner. SKP önskade att åtgärder skulle vidtas för 
att påskynda utbyggnadstakten för daghem, förskolor och eftermiddagshem.100 

I två likalydande motioner från centerpartiet utgick man ifrån att gifta kvinnor 
önskade arbeta deltid. Motionärerna begärde en utredning av behovet av daghems
platser samt en kommunal samordning av familjedaghems och daghems verk
samhet.101 

I folkpartiets motioner förespråkades familjedaghem och förskola. I två lika
lydande motioner gavs förslag om att införa statsbidrag till familjedaghem.102 

I två andra motioner hemställdes bland annat att statens andel av bidragen till 
personalens löner skulle öka och att tillämpningen av reglerna för statsbidrag 
skulle ske rigoröst för att daghemmens kvalitet skulle säkras.103 Folkpartiet efter
lyste också en skyndsam utredning av statens möjligheter att bygga servicehus 
med t ex:104 

...daghem för barn i skilda åldrar, isoleringsrum för sjuka barn, 
sovplatser för barn till föräldrar som på grund av nattarbete eller av 
andra skäl är tillfälligt borta, sjuksköterskor för vård av sjuka i 
hemmet, personal för tvätt, städning, strykning, lagning, budskickning 
m.m., matsal samt tillgång till färdiglagad mat att inta i hemmet.105 

Högerns motionärer värderade ett individuellt omhändertagande av barnet i det 
egna hemmet högst. De ifrågasatte därför att daghemsvården - den kollektiva 
vården - prioriterades på det sätt som nu skedde. Kvinnorna ansågs befinna sig i 
en konfliktsituation när de måste förvärvsarbeta för att klara uppehället och 

99 RT: MFK131 (s) och MAK 89 (s), 1962. Motionerna är skrivna av en grupp socialdemokrater med 
Sigrid Ekendahl som första namn. Dessa motionärer återkomm er under resten av avhandlingspe
rioden med motioner som konsekvent kräver utbyggnad av daghem. 
100 RT: MFK 437 (SKP) och MAK nr 513 (SKP), 1962. Motionärerna hänvisade till RT: MA K nr 
564 (vpk) 1962, om viss höjning av det allmänna barnbidraget. 
101 RT: MFK 509 (cp) och MAK 591 (cp) 1962. 
102 RT; MFK (fp) 54 och MAK 90 (fp) 1962. 
103 RT: MFK 333 (fp) och MAK 406 (fp) 1962. 
104 RT: MFK 503 (fp) och MAK 588 (fp) 1962. 
105 RT: MAK nr 588 (fp) 1962, s 2. 
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samtidigt sörja för vård av barnen.106 "Hänsynen till arbetsmarknadens krav 
synes ha dominerat debatten och en glidning av målsättningen bort från individens 
intressen och behov i riktning mot en diffus samhällsnytta har varit påtaglig."107 

De föreslog familjedaghem kombinerat med förskolor. Motionärerna ansåg att 
riksdagen borde medverka till att deltidstjänster blev ordinarie tjänster, att 
familjedaghemsverksamheten utvidgades och att omskolningsanslagen skulle 
användas till reaktiveringskurser för hemarbetande kvinnor som ville återgå till 
sitt tidigare yrke. Kommuner borde kunna inrätta ett servicesystem för tillsyn av 
sjuka barn vars föräldrar förvärvsarbetade.108 Kritik framfördes mot att medel 
avsedd för försöksverksamhet vid småbarnsinstitutionerna användes till att 
bestrida kostnader vid barnpsykologiska laboratoriet i Stockholm.109 

Motionerna tyder på att barntillsynsfrågorna på allvar förts upp på den politiska 
dagordningen och statsutskottet förordade nu en skyndsam översyn av 
barnstugeverksamheten. Och enligt statsrådet Lindström hade man inom 
kanslihuset tagit fasta på synpunkterna i motionerna och undersökningar för
bereddes i enlighet med det som motionärerna och utskottet efterlyst.110 

Men i debatten angående bidrag till driften av barnstugor var man inte enig 
om vilka ekonomiska satsningar som var de bästa. Inte heller var man säker på 
att barnen mådde bra av att vara på daghem. 

De statliga utredningsförslagen, riksdagsdebatten och statliga beslut om 
småbarnsinstitutionerna påverkades starkt av hur olika partier men också olika 
kön såg på moderns uppgift och hemmets betydelse. Olika förslag angående 
småbarnsinstitutionernas framtid lades och ingen samling över partigränserna 
gjordes för att få till stånd en framtidslösning på barntillsynsproblemen. Funde
ringar fanns också på att göra förskolan till en bottenskola eller förberedelse för den 
obligatoriska skolan. Hur besluten föll i den frågan ska vi nu närmare studera i 
debatten om förskolans relation till skolan. 

Skolmognad 

Den svenska skolan hade enligt riksdagsbeslut blivit sjuårig år 1936 och införandet 
av det sjunde skolåret skulle pågå fram till 1949. Vid de reformeringar av skolan 

106 RT: MFK 436 (h) och MAK 516 (h) 1962. 
107 RT: MAK nr 516 (h) 1962,52. 
108 RT: MAK 624(h) 1962. 
109 RT: MFK 217 (h) och MAK 267 (h) 1962. 
110 RT: AKP 17:15 1962, s 18-19. Ulla Lindström hänvisade till Sigrid Ekendahls inlägg och pekade 
på att en uppseendeväckande ökning av gifta kvinnors förvärvsarbete skett. 
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som skedde under 50- och 60-talen drog skolutredningarna aldrig på allvar in 
förskolan eller som den vanligtvis benämndes lekskolan, i förändringsförslagen. 
Förslagen från 1946 års kommitté for den halvöppna barnavården hamnade dess
utom i skuggan av 50-talets stora skolreform. 

Man kan fråga sig varför förskolan hamnade utanför skolans område när den 
i många andra länder setts som en självklar del av detta. Hur har skolutredningar 
definierat förskolans uppgift? 1940-års skolutredning ansåg att någon undervisning 
i vanlig mening inte skulle förekomma i förskolan/lekskolan. 

Dock bör verksamheten i lekskolan ha en för barnens själsliv 
utvecklingsfrämjande, pedagogiskt betonad inriktning. Likaså bör 
barnen sysselsättas med övningar av olika slag ägnade att främja, och 
klarlägga graden av deras skolmognad.111 

Förskolan spelade således en roll för bedömningar av barnens skolmognad. De 
barn som i förskolan visade att de hade goda förutsättningar att klara av skol
arbetet skulle t ex kunna börja skolan ett år tidigare eller tillgodogöra sig små
skolans undervisning på ett istället för två år. Dessa tankegångar om förskolans 
uppgift återkom också i senare utredningstexter.112 Vi kan också notera att represen
tanter för skolsverige menade att förskolans verksamhet var pedagogisk trots att 
man ansåg att där inte skulle förekomma undervisning på samma sätt som i 
skolan. 

När betänkandet Daghem och Förskolor (SOU 1951:15) kom, fanns planer på 
en kraftig utbyggnad av förskoleverksamheten. Förskollärarnas glädje över dessa 
intentioner blandades dock med oro när de i debatten kunde urskilja motiven till 
de positiva reaktionerna för förslaget. Skolförberedelsen och dess betydelse hade 
kommit att inta ett centralt argument för en utbyggnad av förskolan.113 Att för
skolans verksamhet ensidigt skulle styras mot skolförberedelser var inte förskol
lärarnas åsikt, speciellt som de också ifrågasatte skolans undervisning. "... fråge
ställningen för den enskilda lärarinnan har ofta varit: Skall jag "lojalt" förbereda 
barnen för skolan hurudan den än är?"114 Det var tyvärr vad många föräldrar115 

111 Vissa Socialpedagogiska anordningar inom skolväsendet (SOU 1947:1), s 23. 
112 Se Sixten Marklund, Skolsverige 1950-1973 del3 (1983), s 273- 276. Skolkommissionen diskuterade 
förskolefrågor endast i termer av skolplikt, skolsta rt och skolmognad. 1957 års skolberedning såg 
förskolefrågan som en perifer delfråga och överlämnade den till en ny utredning. 
113 Gertrud Olsson, "Är vi skolmogna?", Barnträdgården nr 7 (1951), s 117-118. 
114 Ibid., s 117. 
115 Jmfr Gunilla Hali dén, Föräldrars tankar om barn (1992 ), s 24-35. Halidén menar att föräld rars 
föreställningar om vad som är deras roll när det gäller barnens inlärning skiljer sig åt. Olikheter i 
synen på inlärning leder till olika bedömningar av t ex vad som är lärares ansvar. 
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väntade sig av förskolan: 

Många föräldrar vill fortfarande gärna fa in sina barn i en barn
trädgård för att de skall öva sig att sitta stilla i skolan, för att kunna 
prestera mesta möjliga kunskapsinhämtande, för att om möjligt få 
högsta möjliga betygspoäng, för att få en chans att komma in i 
läroverket.116 

Förskollärarna såg barns fria allsidiga utveckling till harmoniska människor som 
den mest väsentliga uppgiften. I det perspektivet borde skolan bli mer förskolelik 
och i så fall kunde en skolförberedelse bli eftersträvansvärd också för förskol
lärarna. Skolan borde alltså istället anpassas till förskolans arbetssätt, vilket i sin 
tur skulle innebära att förskolan på ett naturligt sätt också fick en skolförberedande 
funktion.117 Förskolepedagogiken var emellertid inte hegemonisk. Den obliga
toriska skolan hade övertaget, och därför blev det ändå i praktiken snarare så att 
förskolan rättade sig efter skolans krav. Vid Södra KFUK hade man t ex delat 
upp verksamheten i en förskola för 4-5 åringar, en förskola och en övergångs
klass till skolan för 6 åringar.118 

Sedan mitten av 1940-talet hade förskollärare varit engagerade i skolmognads-
frågor och utveckling av skolmognadstest vilket inneburit att en omfattande 
bedömning av nästa års skolbarn måste göras av förskollärarinnan.119 Formulären 
hade blivit så pass omfattande att de krävde skriftlig handledning,120 adminis-
trering och ett omfattande förarbete från förskollärarnas sida.121 Förskollärarna 
tillhandahöll skolan med uppgifter om barnens skolmognad, utan någon ekonomisk 
ersättning. 

116 Gertrud Olsson, "Ar vi skolmogna?", Barnträdgården nr 7 (1951), s 117-118. 
117 Samma problematik behandlades i en artikel om samarbetet med skolan flera år senare. Anna-
Stina Andersson, "Vårt samarbete med skolan", Barntrådgården nr 9 (1 955), s 217- 219 . 
118 "Lekskola för 6-åringar", Barnträdgården nr 7 (1951), s 120-124; Barnträdgården nr 8 (1951 ), s 139-
141; Barnträdgården nr 9 (1951), s 169-173. Artiklarna hade sammanställts av rektorn vid S:a KFUK:s 
Pedagogiska Institut, fil. dr Carin Ulin och praktikhandledarna vid samma utbildning Signe Jans
son och Marqueritha Brunander. 
119 SFRA: kartong 73. I en skrivelse från förskoll ärarna i Västerås 195 6 kan man se att minst 4 
observationer per barn och år måste finnas till grund för skolmognadsfomuläret. En heltidsarbet-
ande förskollärare gjorde alltså c:a 160 observationer endast i syfte att kunna fylla i formuläret. 
120 SFRA: kartong 73, en hand ledning från 195 6 tryckt hos Oskar Eklunds Boktryckeri i S tock
holm; Se också SFRA: kartong 73. Skrivelse från förskollärarna i Västerås år 1956. De överlämnade 
c:a 600 utlåtanden per år till skolan. I denna skrivelse på en och en halv sida önskar de förändringar 
av handledningen till formulären. 
121 Anna-Stina Anderssson, Barnträdgården nr 9 (1955), s 219. Under de två första åren som Örebro 
hade skolmognadsprov utfördes dessa under ledning av förskollärare. 
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Under 1950- talet började dessa skolmognadstest att diskuteras, omarbetas 
och ifrågasättas.1221 mitten av 60-talet kunde företrädare för kåren också kritisk 
granska utfallet av skolmognadsformulären som då fått en omfattande använd
ning. Vidare konstaterades att förskollärarnas utlåtanden aldrig kommit till klass
lärarens kännedom. Många försök till kontakter hade tagits och förskollärarna 
tyckte ibland att intresset för samverkan inte fanns från skolans sida. 

Småskollärare och förskollärare har många gemensamma intressen 
och till ett av de större hör problemet om skolmognaden. För några 
år sedan utarbetades ett formulär gemensamt av Sveriges Småskol
lärarinneförbund och SBR, meningen är att detta formulär skall 
ifyllas av förskolläraren vid barnets övergång till skolan. Tyvärr 
användes det i ringa omfattning och för många platser visar också 
skolan ett mycket litet intresse för de uppgifter vi kan ge.123 

Informationen stannade hos någon tjänsteman inom skolhälsovården och ganska 
snart hamnade den i någon skrivbordslåda. Utan att systematiskt ha granskat 
händelseutvecklingen kan jag finna belägg för att skolmognadsprov utförda av 
förskollärare började att plockas bort från år 1964 och ersättas med inskolnings
perioder i skolan. Ett argumentet var att tiden från testets genomförande fram 
till skolstarten hade stor betydelse för barnets mognad och möjlighet att anpassa 
sig till skolans krav.124 

Vilka barn skulle då bedömas som skolomogna? På den frågan fanns inget 
givet svar och de båda lärarinnegrupperna, förskollärare och småskollärare, hade 
inte alltid samma uppfattning på den punkten. Småskollärarinnorna menade att 
de inte kunde tillämpa samma arbetssätt som förskollärarna.125 Förskolans verk
samhet var individinriktad, såg till barnets hela utveckling och välmående och 
var inte riktad mot undervisning i egentlig bemärkelse. Småskollärarinnan var 
gruppinriktad och såg som sin huvuduppgift att lära barnen att läsa och skriva på 
ett tillfredsställande sätt. Förskolan och skolan tillhörde olika traditioner där 

122 SFRA: Protokoll den 19 november 1955 §15. Skolmognadsformulären skulle tas upp vid de peda
gogiska dagarna. Nya formulär skulle var klara 1957. 
123 Anna-Stina Anderssson, Barnträdgården nr 9 (1955), s 218. Citatet är hämtat ur ett inledningsan
förande av Anna-Stina Andersson framfört vid SFRs pedagogiska dagar i Örebro 1955 med rubri
ken "Vart samarbete med skolan." 
124 "Skolmognad sproven", Barnträdgården nr 3 (1967), s 82. Det var grundskolorna i Stockholm och 
Norrköping som detta år börjad e med en försöksverksamhet med 4 veckors inskolning på h östen 
istället för vårens skolmognadsprov. 
125 Småskollärare Ella Sennergård, "I vilka "ämnen" kan förskolan ge "träning före skolan? Föredrag 
vid SFR: s kurs.", Barnträdgården nr 6 (1957), s 131-134. 
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olika sidor av barnets förmågor betonades. Traditionerna utgjorde också en 
markering av kompetensgränser, som forskollärarinnan nog inte borde överskrida. 
Läs- och skrivundervisning inom förskolan var ett intrång på småskolans område 
och fördömdes av småskollärarna eftersom förskollärarinnan inte hade den rätta 
kompetensen: Läsinlärning kunde inte gå till hur som helst: "Men om Ni ska 
lära barnen att läsa, helt eller delvis, så måste det nog ske efter metoder som 
sammanfaller med småskolans - i varje fall om läsfärdigheten inte helt behärskas 
av barnet utan att vi ska knyta an där Ni slutar."126 Just metoddiskussionen har 
allt sedan dess varit en av kärnfrågorna i samarbetet mellan förskollärare och 
småskollärare kring stadieövergången. Kan förskollärare lära barn läsa? Får de 
lära barn läsa? Vad händer med barn som redan kan läsa när de börjar skolan? På 
den frågan svarade småskollärarna vid denna tid: "Vad emellertid barn som börjar 
i första klass måste ha klart för sig - kanske ändå mer föräldrarna - är, att fast 
sjuåringarna kan läsa så kan de inte utkristalliseras ur klassgemenskapen på läs
timmarna. Men det är detta de har förväntningar på."127 Årskurs ett hade en 
kursplan som alla barn måste följa, 

Vad far han (eleven som kan läsa, min anm) då göra så där som 
UDDA PERSON? Jo, han målar, lägger pussel eller tittar genom 
klassbibliotekets fa böcker eller möjligen skriver enstaka siffror och 
bokstäver. Något intresse från frökens sida kan han knappast fa.128 

Lärarna tog sina tolkningar av läroplanen för givna och från förskolehåll menade 
man att småskolan dåligt anpassade sin undervisning till barnens olika kunskaper 
och förmågor vid t ex läsinlärning. 

Skolan var ändock den institution som hade en officiell auktoritet i skol-
mognadsfrågor och därför också makt att avgöra skolmognadstvister. Ett barn 
som av förskolläraren ansetts skolmoget kunde av skolans personal förklaras skol-
omoget för att sedan åter förpassas till förskolan.129 Ett exempel handlar om en 
flicka som först gått i förskolan och sedan börjat i en skolmognadsklass inom 
den obligatoriska skolans ram. Hon fick omdömet "inte skolmogen" av sin under
visande lärare. Rektor för skolan lät flickan genomgå en undersökning av en 
provinsialläkare, som kom fram till att flickan måste " tagas ur undervisningen". 
Skolan ville att flickan skulle återgå till förskolan men förskollärarna motsatte 
sig detta. De menade att det skulle upplevas som ett personligt misslyckande för 
barnet att återgå till förskolan och dessutom fanns ingen plats för henne vid 

126 Barnträdgården nr 6 (1957), s 132. 
127 Ibid. 
128 Ibid. 
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stadens förskolor. Ärendet behandlades i barnavårdsnämnden där man beslutade 
att flickan skulle återplaceras i förskolan. Detta ärende föranledde SFR att i 
skrivelse till Socialstyrelsen anhålla om ett principutlåtande i ärendet.130 Social
styrelsens uppfattning i frågan var att skolan skulle anordna klassundervisning 
för skolomogna barn och att tillbakavisning till förskolan inte skulle ske.131 

Tanken var att också fysiskt och psykiskt handikappade barn skulle kunna 
integreras i skolan. Men på lokal nivå kunde ändock barnavårdsnämnden ha en 
annan uppfattning. 

Förskoleåret 

Förskolan hade ställts utanför skolreformerna men när dessa väl var sjösatta kunde 
ett större intresse ägnas också åt förskolans verksamhet. I början av 6o-talet disku
terades två linjer vad gällde 6-åringarna och samhällets insatser för denna ålders
grupp. Dels talades om ett obligatoriskt förskoleår, dels om en tidigare skolstart. 
Tanken med ett förskoleår var att det skulle ingå i den existerande förskole
verksamheten som då skulle byggas ut för 6-åringarna och vara skolförberedande. 
Hur den tidigare skolstarten skulle organiseras var inte helt klart och inte heller 
vilka lärarkategorier som skulle arbeta i dessa grupper; förskollärare, småskol-
lärare eller båda?132 Förskollärarnas representanter ville inte ha ett förskoleår efter
som det stred mot förskolepedagogikens målsättning som "...aldrig syftat till enbart 
skolförberedelse utan till att ta hand om förskolebarn i alla åldrar och tillgodose 
dem i enlighet med deras utveckling."133 Ett förskoleår skulle också enligt kåren 
innebära en sänkt pedagogisk standard vid småbarnsinstitutionerna på grund av 
bristen på förskollärare. Sexårsverksamheten skulle behöva alla tillgängliga lärar
resurser. 

Frågan om sänkt skolpliktsålder väcktes också på politisk nivå. Högern hade 
den med på sitt program och i Bertil Ohlins "Liberalutmaning" h&àz den behandlats. 
Liberala Kvinnorådet inom folkpartiets Stockholmsavdelning inbjöd hösten 1963 
till en diskussion över ämnet "Sänk skolåldern".134 Kåren anordnade också interna 

129 SFRA: kartong 72, ett brev från Göteborg/Kungsbacka om ett återplaceringsärende. 
130 SFRA: skrivelse den 11.121968.1 skrivelsen påpekades att skolmognadstestet var bra och att flickan 
fungerade i lekskolan; SFRA: centralstyrelsens protokoll den 24 maj 1964. Av protokollet framgår att 
styrelsen beställt tid för att uppvakta statsrådet Ulla Lindström angående skolomogna sjuåringar. 
131 SFRA: kartong 72 brev från socialstyrelsen i ärendet. 
132 Ledaren, "Sexåringen - förskolebarn eller skolbarn?", Barnträdgården nr 9 (1963), s 181-182. 
133 Ibid., s 181. 
134 Ibid., s 194. 
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sammankomster där de inbjöd forskare och experter att diskutera frågan.135 Stina 
Sandels uppfattning var att skolan inte kunde ta emot alla skolpliktiga barn och 
att den frågan måste lösas innan man började fundera över att låta 6-år ingår na 
börja skolan. Hennes förslag var att SFR borde verka för: 

• förnyelse av för- och småskolans arbetssätt 
• insyn i olika lärargruppers arbetssätt redan under utbildningstiden 
• förskollärarutbildning även vid lärarhögskolan 
• fler befattningar i utvecklingspsykologi vid universiteten och 

lärarhögskolorna; 
• övnings-, försöksskolor och fritidshem 
• fler skolpsykologer och psykologer inom barnstugorna. 

Den efterföljande diskussionen visade klart att de närvarande ej 
önskade obligatoriskt förskoleår. Vidare var det den allmänna 
meningen att våra förskolebarn skall ha möjlighet att tillbringa mer 
än ett år i förskolan. Beträffande gruppernas sammansättning i 
åldershänseende var meningarna delade och framkom önskemål att 
en undersökning borde göras för att få fram vilken grupp
sammansättning som är den ur barnens synpunkt lämpligaste.136 

Två likalydande centermotioner med anhållan om en utredning angående för
utsättningar och former för ett införande av allmän förskoleundervisning ställdes 
till riksdagen januari 1964.137 För att grundskolans målsättning med lika utbildnings
möjligheter åt alla barn skulle bli en realitet måste också förskolan bli allmän, 
menade motionärerna. 

Statsutskottet hemställde till Kungl maj:t om en utredning av "...förskole
verksamheten, särskilt lekskoleverksamhetens mål och innehåll m. m. ..."138 Som 
grund för ställningstagandet hade utskottet inhämtat remissvar från sju berörda 
instanser.139 Svenska Stadsförbundet, Svenska Kommunförbundet ochTCO hade 
ställt sig positiva till en utredning av förskoleverksamheten. Skolöverstyrelsen 
och Socialstyrelsen hade avstyrkt motionerna. SO pekade på att grundskolans 

135 SFRA: kartong 7 Centralstyrelsens protokoll den 9 januari 1965. 
136 Ibid., § 5. 
137 RT: MFK nr 1:8 (cp) och MAK (cp) IL10 1964. 
138 RT: Statsutskottets utlåtande nr 176 1964, s 10. 
139 Remissinstanserna var Skolöverstyrelsen, Socialstyrelsen, Lärarhögskolan i Stockholm, Svenska 
stadsförbundet, Svenska kommunförbundet, Tjänstemännens centralorganisation (TCO) och Sveriges 
förskollärares riksförbund (SFR). 
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genomförande ställde stora krav på såväl materiella som personella resurser och 
därför ansåg de tidpunkten vara fel vald för att tidigarelägga skolplikten. Social
styrelsen var negativ till att sänka skolpliktsåldern och menade att kommunernas 
intresse för förskoleverksamheten ökat. Lärarhögskolan i Stockholm var tveksam 
till förskolefostrans betydelse för barnen under de första skolåren. SFR uttalade 
sig varken för eller emot en utredning utan underströk att daghem och förskola 
hade samma pedagogiska värde och att ett förskoleår inte var tillräckligt. 

Diskussionen i riksdagens andra kammare blev ganska omfattande och kom 
till stor del att handla om en jämförelse mellan förskolan och daghemmen. De 
talare som yrkade avslag på utskottets förslag om en utredning menade att staten 
nu måste satsa på daghem och de yrkesarbetande mödrarnas behov. En drivande 
kraft i diskussionen var LOs representant Sigrid Ekendahl. Hon uppmärk
sammade kammaren på att statsutskottet inte hade tillfrågat LO om deras syn
punkter i frågan och att hon därför skulle redogöra för dem i riksdagen. Hon 
påminde också kammarens ledamöter om att LO under många år engagerat sig 
i utvecklingen av förskoleverksamheten, den del som daghemmen representerade. 
En satsning på båda verksamhetsformerna ansågs emellertid inte som ekonomiskt 
möjlig. Hittills hade förskolan och de hemarbetande kvinnorna prioriterats vilket 
kunde utläsas av platsantalet vid dessa institutioner som vida översteg platsantalet 
vid daghemmen.140 Diskussionen ledde till att en utredning om förskoleverk
samheten särskilt lekskoleverksamhetens mål och innehåll skulle genomföras. 

Under hösten 1968 kom åter två likalydande motioner (cp) med hemställan 
om utredning av möjligheterna att införa allmän förskola.141 Motionärerna pekade 
på det faktum att Sverige internationellt sett hade en hög skolpliktsålder. I 
debatten förde nu statsrådet Camilla Odhnoff in nya argument beträffande för
skolans och skolans uppgifter. Hon betonade att daghem och förskolor hade 
samma pedagogiska målsättning och att: "Barnstugorna har pedagogiska uppgifter 
vid sidan av tillsynsuppgiften lika väl som grundskolan, i synnerhet på lågstadiet, 
har tillsynsfunktioner vid sidan av sina pedagogiska uppgifter."1421 första kammaren 
konstaterade statsrådet Olof Palme att det inte fanns ekonomiska resurser till en 
obligatorisk förskola, om man inte var beredd att dra ner på daghemsverksam
heten.143 Motionerna avslogs men Barnstugeutredningen tillsattes. Av direktiven 

140 RT: AKP nr 38 19 64. Diskussion angående statsutskottets utlåtande nr 176: Utlåtande i anled
ning av väckta motio ner om utredning om införandet av en allmän förskoleundervisning (s 59). 
Sigrid Ekendahl redovisade att det på arbetsmarknaden fanns 200 000 mödrar med barn i förskole-
och skolåldern och för dessa fanns c:a 10.000 daghemsplatser och 2 225 fritidshemsplatser. Förskole
platsernas antal var vid detta tillfälle 50.000. 
141 RT: MAK nr 276 och MFK 2171968. 
142 RT: FKP 12:15 år 1968, s 17. 
143 RT: FKP 16:311968, s 36. 
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framgick att utredningen skulle pröva möjligheterna av att vissa skolförberedelser 
kunde genomföras vid daghem och förskolor. De skulle utreda former och om
fattning av förskoleverksamhet som riktade sig till alla barn i åldrarna före skolan. 
Skolpliktsåldern skulle dock vara oförändrad.144 

Förskolans framtid 

Förskollärarna arbetade under 50- och 60-talet aktivt för att samordna verksam
heten vid daghem och förskola och för att höja småbarnsintitutionernas status 
som pedagogiska institutioner. I ett försök att förbättra relationen mellan dag
hem och förskola riktade kåren sig till Förskoleseminariernas Lärarsällskap med 
en begäran om att de olika seminarierna i undervisningssammanhang skulle 
behandla institutionerna på ett sådant sätt att den ena inte framstod som mer 
önskvärd än den andra.145 

Kårens tilltro till olika statliga instansers vilja och ambitioner vad gällde 
småbarnsinstitutionerna sviktade. Trots alla utredningar fattades inga långsiktiga 
beslut. Kåren började misströsta och undrade vad samhället egentligen ville med 
småbarnsinstitutionerna. 

Som skattebetalande samhällsmedlem undrar man också stillsamt, 
om det ser ut så här på alla fackområden och om inte samhället 
skulle kunna spara miljoner genom att avstå från onödiga skriverier, 
som mer eller mindre okunniga människor varje år sitter och med 
stor möda plitar ihop, som överhopande tryckerier pressas att fa 
fram i tid via natt- och övrigt övertidsarbete och som ingen sedan 
gitter läsa.146 

Citatet visar på en misstro mot utredarnas kunskaper och utredningars betydelse. 
Utredningar hade mycket sällan lett till beslut om småbarnsinstitutionernas framtid. 
Artikelförfattaren konstaterade nämligen att inget i den aktuella statsverks
proposition visade på att någon förändring i värdering av institutionerna skett 
sedan 1951. V id båda tidpunkterna uttrycktes en oreserverad uppskattning av 
förskolan, ett tvivel på daghem som lämplig vårdform och en positiv inställning 
till familjedaghem om det fanns resurser att kontrollera dem. 

144 Utredningen fick också en rad tilläggsdirektiv. RT: FKP 16:311968, s 18 ff. 
145 SFRA: kartong 6 protokoll den 3 maj 1958. 
146 "Medan gräset växer. ..", Barnträdgård en nr 2 ( 1957), s 26. I artike ln benämndes arbetet med 
statsverkspropositionen som "ett verkligt trögt idisslande". 
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I slutet av femtiotalet började förskollärarna visa en viss ir ritation över att 
förskolans stämpel som finskola inte gick att sudda ut och att stat och kommun 
inte kunde bestämma sig för dess framtida plats i samhället.147 Man borde för
ändra förskolorna om de inte fyllde sin funktion men man borde inte äventyra 
förskolornas inriktning som en allmän bottenskola för förebyggande samhälls-
fostran, ansåg kåren. I en skrivelse till statsminister Tage Erlander år 1961 anhöll 
man om att denne skulle ta initiativ till en konferens med företrädare för regering 
och olika organisationer som var engagerade i förskolebarns fostran.148 Konferensen 
skulle utreda vad man med förenade krafter kunde göra för att kommande 
generationer skulle fostras till "en starkare känsla av medborgerligt ansvar och 
gemenskap".149 

Men istället tillsattes det en ny utredning, familjeberedningen, för att utreda 
förskolans framtid och vad den kom fram till ska vi följa i kapitel 12. 

KOMMENTARER 

Namnfrågan blev också under 50- och 60-talen en tvistefråga inom kåren. När 
kåren på 40-talet hade bestämt sig för benämningarna barnträdgård och barn-
trädgårdslärarinna var det en seger för den ursprungliga barnträdgårdstanken 
men den segern bevarade motsättningarna mellan hel- och halvdagvård. Dag
hemmen underordnades barnträdgårdstanken utan att få del av barnträdgårdens 
goda rykte och status. När namnfrågan ånyo togs upp på 1950-talet hade kårens 
ledande representanter accepterat daghemsverksamheten och därför var det 
logiskt att anpassa benämningarna till de båda institutionstyperna. Termen 
förskola var en lösning på det problemet men det fanns fortfarande många andra 
problem kvar att lösa. Utbildningarna t ex var alltjämt skräddarsydda för förskolan. 
Lärarutbildarnas kunskap och erfarenheter var också främst hämtade från 
halvdagsverksamheten. Kårens vädjan till Förskoleseminariernas lärarsällskap i 
slutet av 1950- talet om att i utbildningssammanhang behandla de båda småbarns
institutionerna på ett likvärdigt sätt, ger oss en föreställning om de interna 
problemens storlek och art. 

Alla oklarheter om verksamhetens karaktär och de ideliga namnbytena har 
inte gort det lätt att följa utvecklingen av fältet i det officiella trycket. Inledningsvis 
var sökorden fattigvård - halvöppen barnavård. Sedan har ett otal andra upp
slagsord använts t ex barnträdgård, kindergarten, lekskola, förskola, barnkrubba, 

147 Ledaren, "Barnträdgården - bottenskola eller lyxvara?", Barnträdgården nr 6 (1958), s 129-130. 
148 SFRA: kartong 72, skrivelser vid uppvaktningar. 
149 Ibid. 
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daghem och barnstuga. 
Skolans intresse gällde också (enbart) förskolan/lekskolan, och staten särade 

på hel- och halvdagsverksamhet och värderade de båda institutionerna olika. 
Kåren var i en minst sagt brydsam situation. De interna striderna blev därvid allt 
tydligare och förskollärare anställda vid daghem började allt mer högljutt att 
protestera mot en ensidig framtoning av förskolans/lekskolans verksamhet. 

Kårens problematiska hållning till moderskap och förvärvsarbete mystifierade 
medlemmarnas kompetens och komplicerade också deras inställning till 
barntillsynfrågor. Rådet att anställa en barnavårdarinna och samtidigt nyttja 
daghem var ett sådant exempel. Trots att man inom yrkesgruppen inte uppnådde 
en jämlik värdering av förskollärares arbete på daghem och i förskola kom dag
hemmen under 1960-talet att hamna i centrum för såväl samhällsdebatten som 
ekonomiska satsningar. 
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Kapitel 11 
• 

Tillsynsmyndigheten 

JL LLTSEDAN SMÅBARNSINSTITUTIONERNA blev statsbidragsberättigade 
ansågs det självklart att en statlig myndighet skulle utöva tillsyn över verksam
heten. Socialstyrelsen fick det uppdraget, men uppslutningen kring den lösningen 
var långt ifrån total. Ett förslag var att såväl daghem som förskolor skulle höra 
till SO. Ett annat var att tillsynen skulle delas upp så att utbildningsinstitutionerna 
och lekskolorna/förskolorna skulle höra till SO och daghemmen till Social
styrelsen, en uppfattning som svarade mot gränsdragningen mellan en pedagogisk 
respektive social verksamhet. Från kårens sida såg man helst att skolöverstyrelsen 
skulle ta över ansvaret. Vilka instanser som var inblandade i diskussionerna och 
vilka avvägningar som gjordes vid de ständigt återkommande diskussionerna om 
tillsynsmyndighet ska jag nu granska. 

1946 års kommitté för den halvöppna barnavården bad ett antal remissinstanser 
att ta ställning till vilken central myndighet som ansågs mest lämpad - SO eller 
Socialstyrelsen.150 Till förmån för Socialstyrelsen uttalade sig Socialstyrelsen själv 
tillsammans med, statskontoret, arbetsmarknadsstyrelsen, fyra länsstyrelser och 
27 av 38 kommuner. Skolöverstyrelsens talesmän menade däremot att SO var mest 
lämplig, en uppfattning som delades av tre länsstyrelser, fem förskoleseminarier, 

150 RT: P 1:7 punkt 30 1953. 
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SBR, förskoleseminariernas lärarsällskap och sju kommuner. De flesta remiss
instanserna gav således sitt stöd till Socialstyrelsen vilket också blev avgörande 
för utfallet i frågan. I remissvaren framkom att remissinstanserna värderade 
småbarnsinstitutionernas verksamhet på olika sätt och att denna värdering 
påverkade deras förslag till tillsynsmyndighet. Skolöverstyrelsen t ex som gärna 
ville överta huvudmannaskapet förordade samtidigt att endast förskoleseminarierna 
och de förskolor som inte var samordnade med andra institutioner skulle flyttas 
över. En sådan lösning skulle innebära att tillsynen över daghem och förskolor 
delades. Departementschefen ansåg att ett delat huvudmannaskap skulle leda 
till en rad svårigheter och föreslog därför att Socialstyrelsen skulle kvarstå som 
tillsynsmyndighet för hela verksamhetsområdet. I riksdagen uppmärksammades 
frågan också och två likalydande motioner, en i respektive kammare inlämnades 
av högerpartiets riksdagsmän med hemställan om att skolöverstyrelsen skulle bli 
tillsynsmyndighet för förskolor och förskoleseminarier.151 Motionärerna ansåg 
att Socialstyrelsens tjänstemän bl a genom sitt yttrande i denna fråga visat att de 
inte tog dessa institutioners pedagogiska syfte på tillräckligt allvar utan främst 
såg dem som sociala vårdinrättningar. Skolöverstyrelsens sakkunniga hade däremot 
pekat på de pedagogiska fördelarna av att låta den halvöppna barnavården sortera 
under skolöverstyrelsen. Om man bestämde sig för att förskolan var den viktigaste 
småbarnsinstitutionen och beaktade att den verksamheten var pedagogisk, skulle 
man med skolöverstyrelsen som huvudman kunna underlätta administrationen 
och göra ekonomiska samordningsvinster, menade motionärerna. I diskussionen 
argumenterade den socialdemokratiske riksdagsmannen Elmgren, som varit ord
förande i 1946 års kommitté för den halvöppna barnavården, för att det avgörande 
inte var vilken tillsynsmyndighet institutionerna tillhörde utan om den valda 
myndigheten var entusiastisk inför sin uppgift. De övriga talarna (alla män) 
varnade för en uppdelning av tillsynen på olika myndigheter. 

I likhet med departementschefen ansåg utskottet att ansvaret för de båda 
institutionerna skulle kvarstå hos Socialstyrelsen. Men en utskottsledamot, Ragnar 
Bergh (h), reserverade sig mot att man gjort en kvantitativ bedömningen av 
remissvaren.152 Han ansåg att en "vägning" av remissvaren hade varit att föredra 
framför en räkning av antalet svar. Instanserna som yttrat sig för Socialstyrelsen 
var visserligen ganska många, men alla var inte sakkunniga på just detta område, 
t ex arbetsmarknadsstyrelsen och arbetarskyddsstyrelsen. Sakkunskapen fanns 

151 RT: MFK nr 215 (h) och MAK nr 315 (h) 1953. 
152 Det var folkskoleinspektör Ragna r Bergh (h) som inlämnat en reservation i ärendet eftersom 
han ansåg skolöverstyrelsen mer lämpad att sköta (deltids)förskolomas verksamhet. De andra höger
ledamöterna som undertecknat motionerna (MAK 215 respektive MFK 315) reserverade sig således 
inte i detta ärende. 
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däremot bland de instanser som uttalat sig för skolöverstyrelsen, menade Bergh. 
Förskoleseminarierna, SBR och 1946 års skolkommissionen var alla väl insatta i 
frågan och deras ord borde därför väga tungt. 

Frågan om en uppdelning av tillsynsansvaret mellan Socialstyrelsen och SO 
gick också till SBR.153 Kåren motsatte sig bestämt en sådan uppdelning och 
framförde i stället sitt gamla krav på att hela verksamhetsområdet skulle föras till 
SO:s ansvarsområde.154 Den uppfattning som bl a kåren framfört om att småbarns
institutionerna inte skulle höra till skilda huvudmän fick gehör i riksdagen. 
Utgången av det hela blev status quo - småbarnsinstitutionerna skulle också 
fortsättningsvis höra till Socialstyrelsen. Kåren lyckades således behålla en enhetlig 
organisatorisk ram men man misslyckades med att få sin verksamhet officiellt 
klassificerad som pedagogisk och placerad i samma rumsliga sfär som skolan. 
Riksdagens likvärdiga behandling av remissinstansernas åsikter trots dessas hetero
gena kompetens och varierande kunskapsunderbyggnad i sakfrågan tyder på att 
förskolefältet inte var särskilt autonomt. 

I början av 1960-talet aktualiserades tillsynsfrågan på nytt i riksdagen i tre 
motioner.155 Argumenten var desamma. En riktning menade att förskolorna 
främst måste uppfattas som en skolverksamhet före skolpliktens inträde och därför 
var det lämpligt att skilja förskolorna från daghemmen och överföra dem till 
skolverksamheten. Statsrådet Ulla Lindström gick dock inte på denna linje. Hon 
ansåg att den särskilda byrån vid Socialstyrelsen som sysslade med barn- och 
ungdomsfrågor hade fungerat bra. En omorganisation var dessutom onödig 
eftersom: "Omhändertagandet i daghem och förskolor sker alltjämt först och 
främst av sociala motiv."156 Även dessa motioner lämnades därför utan bifall, 
men i ett avseende skedde en förändring. Riksdagen beslutade år 1962 att SO 
skulle överta tillsynen av seminarierna157 och 1963 flyttades konsulenten i förskole
frågor från Socialstyrelsen till skolöverstyrelsen.158 

153 SFRA: kartong 5 protokoll den 27 mars 1 953. SBR:s au kalla des också till statsutskottet för att 
uttala sig om tillhörighetsfrågan. Arbetsutskottets ledamöter fick många frågor unde r besöket på 
riksdagshuset och de tog detta intresse på allva r och inbjöd riksdagsmännen till informations och 
demonstrationsträff vid en barnträdgård. Fjorton riksdagsmän kom till denna träff där de förevisades 
verksamheten, fick lyssna till olika anföranden och bjöds på kasperteater. 
154 Att SBR:s arbetsutskott kallades till statsutskottet för att höras i ärendet kan måhända ses som 
ett tecken på att kåren lyckats uppn å ett visst politiskt anseende. Men som den fortsatta utveck
lingen kommer att visa vägde kårens ord inte särskilt tungt i politiska beslutsfattande församlingar. 
155 RT: MAK nr 781962 (s), FKM nr 991962 (h), AKM1541962 (fp), FKM 5511962 (fp) och MAK 
6671962 (h). 
156 RT: FKP 18:1441962, s 152. 
157 RT: KMP nr 46 1962 angående förskollärarutb ildningens organisatio n; RT: F KP 18:144 och 
AKP 18:164 i samma ärende. 
158 SFRA:, kartong 6 protokoll den 24 november 1963. Det är konsulent Inga Nordin. 
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I kårens perspektiv var detta beslut endast en halvmesyr, och kårstyrelsen 
reagerade med att skicka en uppvaktning till ecklesiastikminister Ragnar Edenman 
angående överflyttning av verksamheterna från Socialstyrelsen till SO.159 Något 
senare uppvaktades generaldirektör Hans Löwbeer vid SÖ i samma ärende.160 

I en skrivelse till Konungen framförde SFL fackförbundets uppfattning att SO 
var den lämpligaste tillsynsmyndigheten.161 Dessa krav motiverades genomgående 
på samma sätt: All barnomsorg var pedagogisk verksamhet. Skillnaden i för
hållande till skolan var att vistelsetiden var längre för daghem men det fanns 
också elevinternat inom skolan. Dessutom ansåg SFL att några av de mest 
vägande motiven för att Socialstyrelsen skulle vara tillsynsmyndighet hade fallit. 
Denna myndighet hade fatt sin arbetsuppgift alltmer koncentrerad på socialvårds
frågor och detta begrepp hade dessutom fått en allt trängre betydelse. Utveck
lingen på barnomsorgsområdet hade gått i motsatt riktning. Barn med socialt 
betingade vistelsebehov minskade i antal. Det fanns också en stark trend att 
överföra ansvaret för praktiskt taget all utbildningsverksamhet till SO - yrkes
utbildningen, förskollärarutbildningen och handikappundervisningen var några 
exempel på detta. Man hänvisade till utvecklingen internationellt och att 
utredningar i Sverige alla pekade mot att ett fackämbetsverk - SÖ - borde ta 
över tillsynsansvaret. Men alla dessa försök att få SÖ att bli den centrala tillsyns
myndigheten strandade. 

På kommunal nivå diskuterades också frågan om tillsynsmyndighet. Barna
vårdsnämnden i t ex Vännäs ville flytta förskolan till skolstyrelsen och under
sökte nu hur andra kommuner gjort och vad SFR hade för åsikter i denna fråga.162 

SFR hänvisade till att de under många år i olika remissvar och dylikt framhållit 
att förskoleverksamheten borde flyttas till ett pedagogiskt ämbetsverk SÖ. De 
menade att det var verksamhetens art och inte öppethållandetidens längd som 
skulle vara avgörande för vilken tillsynsmyndighet som en verksamhet skulle 
tillhöra. SFR förordade därför: "...som lokala huvudmän kommunernas pedagogiska 
organ, skolstyrelserna."163 I vissa kommuner kom alltså en uppdelning av 
verksamheterna att ske så att deltidsverksamheten - förskolorna - hörde till skol
styrelsens ansvarsområde och daghemmen till socialnämnderna. 

159 SFRA: kartong 6 protokoll den 23 oktober 1965. 
160 SFRA: kartong 6 protokoll den 14 maj 1966. Vid detta tillfälle framfördes också önskemål om en 
femte utbildningstermin liksom om tillsättande av fortbildningskonsulenter. 
161 SFRA: kartong 71 skrivelse den 22/3 19 66. 
162 SFRA: kartong 73 övrig korrespondens från Vännäs kommun den 2 september 1966. 
163 SFRA: kartong 73 övrig korrespondens SFRs svar till Vännäs kommun den 9/9 1966. 
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SOCIALSTYRELSENS DISKURS 

Diskussionerna om SO eller Socialstyrelsen borde vara huvudman inom förskole
området handlade således på ett plan om verksamhetens karaktär. SÖ skulle ha 
gett denna en officiell prägel av pedagogik, medan Socialstyrelsen förknippades 
med en vårdfunktion. Kåren drev av den anledningen SÖ-linjen men det fanns 
ytterligare ett skäl att i detta sammanhang motsätta sig en uppdelning av 
verksamheterna på två huvudmän. Kåren hade vid denna tidpunkt lyckats lösa 
en del av de interna motsättningarna mellan daghem och förskoleverksamhet 
och ville nu alliera sig med staten i kampen för institutionernas framtid. En 
uppdelning av verksamheterna på olika tillsynsmyndigheter skulle i ett sådant 
läge ha inneburit att gamla motsättningar ånyo blivit centrala frågor. Frågan om 
huvudmannaskap hade dessutom i flera andra avseenden en strategisk betydelse. 
Tillsynsmyndighetens värdering av institutionerna kunde ge beslutsfattare och 
allmänhet tilltro eller misstro till verksamheternas betydelse, deras agerande kunde 
fungera statushöj ande eller status sänkande för yrkesutövarna inom fältet och som 
ett stöd eller hinder för den praktiska verksamhetens utveckling. I sin egenskap 
av huvudman var Socialstyrelsen självskriven som remissinstans, den skrev 
underlag till beslutsfattare som gjorde förfrågningar om verksamheten och den 
hade kontakt med kommuner i deras planeringsarbete. Socialstyrelsens värde
ringar av småbarnsinstitutionerna, av mammornas roll, hemmets betydelse och 
barnens behov blev därvid en kärnfråga för vilka framgångar kåren skulle kunna 
nå, lika väl som Skolöverstyrelsens skulle varit om den blivit tillsynsmyndighet. 

Vi har i ett tidigare avsnitt redan 1949 mött några av Socialstyrelsens tjänste
män, nämligen de som medverkade i öppnandet av daghemmet vid Cloettas 
chokladfabrik. Vid det tillfället såg de daghemmen som något nödvändigt ont; 
en institution som inte var bra för barn men som på grund av att det fanns 
ensamstående mödrar och mödrar med andra problem måste finnas i samhället. 
Var de framförda uppfattningarna endast tillfälliga eller var de allmänt gällande 
uttryck för tjänstemännens maktutövning? För att besvara den frågan ska Social
styrelsens agerande i triangeldramat 164 hem - förvärvsarbete — barn analyseras 
med hjälp av dokument från denna undersökningsperioden. Först en kort 
presentation av dokumenten och i vilket sammanhang de tillkommit. 

I en interpellation ställd av socialdemokraten Disa Västberg till riksdagens 

164 Göran Tegnér, ordförande i 1946 års kommitté för den halvöppna barn avården definierade vid 
ett upplysningsmöte som anordnats av Stockholmskretsen av SBR och YSF den 27 november 1950 
med anledning av besparingsutredningens förslag att slopa statsbidraget till den halvöppna barna
vården, just diskussionen kring daghemmen som ett triangeldrama. Tegnérs tal citeras in extenso i: 
"Barnet i centrum", Barnträdgården nr 1 (1951), s 7-11. 
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andra kammare år 1949 väcktes frågan om vilka åtgärder som staten vidtagit för 
att underlätta för gifta kvinnor att förvärvsarbeta.165 Frågan hade uppstått på 
grund av att det var arbetskraftsbrist främst inom industrin och att ett ökat behov 
av kvinnlig arbetskraft inom hälso- och sjukvården hade aviserats. Ett hinder i 
arbetsmarknadens utveckling var enligt Interpellanten att kvinnans arbetsplats 
av tradition förlagts till hemmet. Med anledning av detta efterlystes i 
Interpellationen redovisning av vilka åtgärder som redan vidtagits och vilka som 
planerades för att underlätta för gifta kvinnor att förvärvsarbeta. Ministern vände 
sig i sin tur till Socialstyrelsen för att få uppgifter om tillgång på daghemsplatser, 
möjligheter till ökat öppethållande av daghemmen samt den aktuella situationen 
inom fosterdaghemsverksamheten (familjedaghemmen). Socialstyrelsen över
lämnade ett VPM i ärendet till Socialdepartementet.166 

I anslutning till svaret på Interpellationen skrev Socialstyrelsen ett PM 
angående hur familjedaghemsverksamheten skulle organiseras. I den modellen 
ingick förskollärare som en del av inspektionsverksamheten. Socialstyrelsen 
lämnade också ett yttrande år 1952 över vilka barn som fanns vid förskolor och 
barnträdgårdar.167 Yttrandet var föranlett av att LO:s kvinnoråd önskade få klarhet 
om i vilken utsträckning förskolorna nyttjades av barn från familjer som hade 
ekonomiska möjligheter att själva ordna tillsynen för sina barn. Ett annat 
dokument som klargör Socialstyrelsens inställning till hem-förvärvsarbete-barn 
är deras remissvar på betänkandet "Samhället och barnfamiljerna" SOU i955:29-168 

I ett VPM till statsministern år 1956, gjorde Socialstyrelsens chef tillsammans 
med cheferna för medicinalstyrelsen och skolöverstyrelsen en gemensam skrivelse 
om hur de såg på serviceverksamheten för barnfamiljer.169 Ett yttrande över en 
framställning från arbetsmarknadens kvinnonämnd angående behovet av daghem 
och familjedaghem år 1962 är ett annat dokument som analyserats.170 Social
styrelsen uppmanades något senare samma år av riksdagens allmänna berednings
utskott att lämna ett utlåtande över tre motioner som berörde behovet av 
daghemsplatser och tillsynen för sjuka barn.171 Socialstyrelsens remissvar på 

165 RT: Interpellation nummer 35 AK 1:14,23:41c! 1949. 
166 SA: 15B II b:i. VPM betyder vördsam promemoria. Det var av allt att döma Ernst Bexelius och 
Göta Rosén som skrev detta VPM till statssekreterare Per Nyström den 31 januari 1949. 
167 SA: 15 FII hö: 11 Socialstyrelsens svar till statsrådet och chefen för Socialdepartementet den 27 
maj 1952. 
168 SA: 15E Id:i Remissvaret är 44 sidor. Remissvaret är undertecknat av Ernst Bexelius och Göta 
Rosén. 
169 SA: 15B II b:i. Statsministern va r Tage Erlander och verkscheferna Arthur Engel, Nils Gustav 
Rosén och Ernst Bexelius. 
170 SA: 15 FII hö: 16 Till statsrådet Ulla Lindström 15 februari 1962. 
171 SA: 15 FII hö: 13 Skrivelse till riksdagens allmänna beredningsutskott den 5 mars 1962. 

234 



* TILLSYNSMYNDIGHETEN 

Socialdepartementets PM om barnstugor (1963) med förslag till förändrat 
bidragssystem utgör ytterligare ett underlag för analysen.172 Verkets utlåtande 
över familjeberedningens promemoria "Okat stöd till barnfamiljer" år 1964173 och 
remissvaret på betänkandet "Samhällets barntillsyn -barnstugor och familje
daghem" år 1967174 utgör de avslutande dokumenten i min granskning. 

Socialstyrelsens diskurs gäller således perioden 1943 till 1968. Jag har valt att 
behandla de olika dokumenten som en enhet eftersom ingen förändring över tid 
i Socialstyrelsens grundläggande uppfattningar om småbarnsinstitutionerna kan 
identifieras. Vid granskningen av materialet kommer följande frågor att fokuseras: 
hur såg Socialstyrelsen på kvinnans roll, hur ställde den sig till en utbyggnad av 
institutioner för små barn, och vilken status tillmättes förskollärarna? Framställ
ningen bygger således på olika teman. 

Kvinnor; barn och yrkesarbete 

"Önskemålet att mödrarna själva så mycket som möjligt skola ha hand om sina 
barn ligger nämligen bakom styrelsens principiella ställningstagande till familje
utredningens olika förslag till åtgärder för barnfamiljerna."175 Detta uttalande 
gjorde Socialstyrelsen 1955 och det präglade också i stor utsträckning Social
styrelsens handlande under hela undersökningsperioden. Den såg som en av sina 
viktigaste uppgifter att skydda familjen och "stärka hemmen inifrån".176 Detta 
blev speciellt viktigt då man tyckte sig kunna urskilja en "familjedestruktiv 
tendens" i alla samhällsklasser. Därför noterade Socialstyrelsen med stor till
fredsställelse familjeutredningens uttalande om att det skulle anses som ett 
betydelsefullt yrkesarbete att utöva familjevård i hemmet och att principerna för 
ersättning skulle omvärderas. De människor som åtog sig ett sådan arbete borde 
uppskattas för sin samhällsinsats, poängterade styrelsen.177 

172 Departementens centralarkiv: socialdepartementet, konseljakt, 1 mars 1963 nr 32-41. Handlingar 
till ärendet 41 dnr 258/63, proposition 62/1963. 
173 SA: 15 FII ö: 84 Till Kungen, Remiss 28.8 1964 av familjeberedningens promemoria "Okat stöd 
till barnfamiljer". 
174 SA: 15 F II ö: 116, Till Konungen, remiss den 1 september 1967 av betänkandet "Samhällets 
barntillsyn - barnstugor och familjedaghem". 
175 SA: i5EId:i A 1075/B 11 46 Socialstyrelsen s yttande över 1954 års betänkan de "Samhället och 
barnfamiljerna", s 7. 
176 Ibid. 
177 Jmfr. SA: 15 F II ö: 84, s 3.1 utlåtandet år 1964 över familjeberedningens promemoria "Okat stöd 
till barnfamiljer" ansåg styrelsen att bidrag för vård av barn borde utgå till modern tills barnet fyllt 
tre år och i vissa fall längre. 
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Eftersom Socialstyrelsen ansåg att barnen borde växa upp i ett hem sågs 
familjedaghemmen under perioden 1943-68 som en bättre lösning på barntillsyns
frågan än daghemmen.1781 Stockholm hade barnavårdsnämnden prövat familje
daghem och styrelsen menade att de hade gett gott resultat. En slutsats som 
myndigheten drog trots att man samtidigt konstaterade att åtskilliga barn bytt 
hem tre eller fyra gånger om året. Från Hälsingborg där man sedan sommaren 
prövat familjedaghem hade man endast goda resultat att redovisa. Liknande 
erfarenheter hade gjorts i Örebro där också efterfrågan på daghemsplatser minskat 
på grund av denna lösning av barntillsynen. Socialstyrelsen rekommenderade 
därför en intensifiering av denna verksamhet: 

När Socialstyrelsen erhåller kännedom om att en ort önskar upprätta 
daghem eller ur arbetsmarknadssynpunkt visar sig vara i behov av 
daghemsplatser, kommer styrelsen att framföra förslag om familje
daghemsverksamhet. Styrelsen kommer vidare inom den närmaste 
framtiden att intensifiera sin propaganda för familjedaghems
verksamhet.179 

Socialstyrelsen hoppades att de påbörjade försöken med familjedaghems-
verksamhet skulle bli bestående och en permanent del i socialpolitiken. Men 
framför allt borde mödrar med små barn i så stor utsträckning som möjligt stanna 
hemma. I första hand skulle kvinnor, som inte hade vårdnaden om småbarn 
stimuleras till att också deltaga i produktionslivet. 

I ett tre sidor långt VPM som var direkt riktat till kommunerna fortsatte 
styrelsen sin argumentering för familjedaghem, en tillsynsform som de menade 
var att föredra både ur ideologisk och ekonomisk synpunkt. Familjedaghemmen 
sparade "byggnadsmaterial, lokaler och personal", och det var dessutom allmänt 
känt att individuell vård i enskilt hem var att föredra före institutionsvård -
åtminstone för "friska och normala människor". Socialstyrelsen angav erfaren
heter från koloni- och feriebarnsverksamhet som ett lyckat exempel på att 
institutionaliserad vård kunnat överföras till familjevård. Genom familjedag
hem skulle barnen slippa den alltför långa och tröttande gruppsamvaron som 
vistelse i daghem innebar, det var bättre ur infektionssynpunkt och avgiften för 
ett dagbarn var ett bra tillskott för den hemmavarande hustrun. Socialstyrelsen 
tillstyrkte således: "...en stark utvidgning av familjedaghemsverksamheten".180 Mot 

178 SA: 15B II: b:i, VPM till statssekreterare Per Nyström 1949. Det var främst skiftarbetande föräldrars 
barn och kvinnor anställda vid restaurang eller sjukhus som behövde daghem, enligt Socialstyrelsen. 
179 Ibid., s 6. 
180 Ibid. 
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den bakgrunden framstår Socialstyrelsens uppmaning till kommunerna i detta 
VPM att i framtiden också bygga ut daghemmen som mindre allvarligt menad. 

Det skulle visa sig att tjänstemännens åsikter i barntillsynsfrågan fick stor 
betydelse för de praktiskt verksamma. I riksdagen besvarades Disa Västbergs 
Interpellationen av statsminister Tage Erlander, som inledde med att konstatera 
att utvecklingen gått därhän att kvinnor i stort sett hade samma möjligheter till 
yrkesval som männen.181 Men kvinnor ställdes inför ett andra yrkesval när det 
första barnet föddes. "För många kvinnor är detta val icke svårt. En övergång till 
hemmet ter sig för dem som det naturligaste."182 

Den syn på familjedaghem och daghem som statsministern gjorde sig till 
tolk för var i mycket färgad av Socialstyrelsens åsikter. Ibland höll han sig nästan 
ordagrant till formuleringarna i VPM: et. Han presenterade familjedaghems
verksamheten som en "daghemsform" med många fördelar, som en verksamhet 
där det enskilda hemmet tagit över institutionernas verksamhet. Utbyggnad av 
familjedaghem kunde ske oberoende av byggrestriktioner och var mindre personal
krävande än daghemsverksamhet. De infektionskänsliga barnen blev hjälpta och 
man undvek daghemmens alltför långa och tröttande gruppsamvaro. Social
styrelsens diskurs gav eko således också i riksdagen. 

Diskussionen i anslutning till Interpellationen bestod av inlägg från Elisabet 
Johansson (s), Margit Vinge (fp) och Harald Andersson (bf). Riksdagskvinnornas 
inlägg handlade om arbetande kvinnors villkor och möjligheterna att förbättra 
dessa. Anställningsvillkoren ansågs väsentliga för att kvinnor skulle stanna i det 
yrke de utbildat sig för. Riksdagsmannen som också han pratade om kvinnans 
villkor ansåg däremot att ärendet handlade om att "...man inte skall ställa orimliga 
krav på den gifta kvinnan".183 Det är poängfullt att i detta sammanhang tolka 
begreppet "man" bokstavligt. Det var från en manlig könshierarkisk men också 
en verklighetsförankrad utgångspunkt som kvinnans verksamheter beskrevs. "Hon 
skall ju sköta hem, man och i de flesta fall ett eller flera barn, vilket förvisso är en 
krävande uppgift."184 Denne riksdagsman ansåg att det inte hjälpte yrkesarbetande 
kvinnor om samhället byggde förskolor eller daghem. Den enda sanna hjälpen 
bestod i att inrätta halvtids- eller deltidstjänster. 

I sitt remissvar på familjeutredningens betänkande SOU 1955:29 ställde si g 
Socialstyrelsen i likhet med familjeutredningen positiv till förskole- (lekskole) 

181 RT: AK IP Nr 23 § 6, Svar på interpellation angårende åtgärder för underlättand e för gifta 
kvinnor att åtaga sig förvärvsarbete. Måndagen den 30 maj 1949. Att statsministern lämnade svaret 
på Disa Västbergs (s) interpellationen berodde på att statsrådet och chefen för socialdepartementet 
var sjuk. 
182 Ibid., s 42. 
183 Ibid., s 50. 
184 Ibid., s 49. 
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verksamheten. Myndigheten hade också försökt påverka kommunerna att ytter
ligare satsa på förskolor. Skälen till detta var många. Förskolan erbjöd barnet en 
utvecklingsbefrämjande miljö, gav förebyggande fysisk och mental hälsovård, 
hade en målmedveten pedagogik som gav barnet en mångsidig vård och fostran, 
hade familjestödjande uppgifter och innebar en betydande arbetsavlastning för 
flerbarnsmödrar. Styrelsens slutsatser var att statsbidraget till driftskostnaderna 
för denna verksamhet skulle behöva höjas. 

Däremot kunde inte styrelsen reservationslöst acceptera utredningens positiva 
ställningstagande för ökat statligt stöd och utbyggnad av daghemmen. Att detta 
hade varit Socialstyrelsens uppfattning under en lång tid påpekade de själva 
genom att göra en tillbakablick till tidigare ställningstaganden i denna fråga. 

Med hänvisning till sitt tidigare udåtande över SOU 1951:15 påmindes regeringen 
i Socialstyrelsens remissvar på 1954 års familjeutredning betänkande om att 
"styrelsen sedan länge hyst ganska allvarliga betänkligheter mot daghems-
vården."185 Det var förstås ofrånkomligt att ensamstående mödrar måste arbeta 
och att en del mödrar av ekonomiska skäl tvingades till arbete. Men när 1946 års 
kommitté för den halvöppna barnavården i sitt betänkade började komma in på 
"...sådana gifta förvärvsarbetande mödrar vilka ytligt sett icke kunde åberopa 
sociala skäl för förvärvsarbete".186 då var Socialstyrelsen inte längre på samma 
linje som kommittén. Socialstyrelsen tog åter sina bedömningar som givna 
sanningar och menade att de flesta husmödrar ville vara hemma med barnen 
medan kommittén däremot trodde att många ville arbeta om de hade barntillsynen 
ordnad. Enligt Socialstyrelsen hade också 1946-års kommitté för den halvöppna 
barnavården medgivit att daghemmen hade nackdelar och att dessa stora och 
bekymmersamma olägenheter länge varit uppenbara för experter. "Man vet, att 
den aktuella vistelsen på daghem kan vara förenad med risker för smittoöverföring 
och hämning av den individuella utvecklingen, men man vet icke huru djupt 
eventuella skador i personlighetsutvecklingen sträcka sig."187 När familje
utredningens betänkande behandlades i riksdagen togs Socialstyrelsens remis
svar som exempel på de allvarliga betänkligheter mot daghem som förts fram i 
en del yttranden.188 

Som svar på frågan om bland annat daghemmens omfattning från LO:s 
kvinnoråd 1952 och tio år senare från Arbetsmarknadens kvinnonämnd fram

185 SA: 15E Id:, Kungliga brev och remisser (1951-55) 1956. A 1075/B Socialstyrelsens yttrande över 
1954 års betänkande "Samhället och barnfamiljerna.", s 28. 
186 Ibid. 
187 Ibid. 
188 RT: P 1:71957, s 90. Medicinalstyrelsen var det andra exemplet på remissinstanser som framfört 
allvarlig kritik mot heldagvård. 
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förde Socialstyrelsen på nytt att de såg det naturligt att kommunerna var åter
hållsamma i utbyggnaden av daghem.189 Och remissvaret på SOU 1967:8 inleddes 
med att styrelsen underströk "... att den vårdform, som familjedaghemmen 
representerar, borde ägnas ökad uppmärksamhet av samhället".190 

I de tre verkschefernas VPM till statsministern var det behovet av förskolor 
som lyftes fram.191 Förskolorna ansågs ha betydelse både ur vårdsynpunkt och 
som förberedelse för skolan och de måste uppmärksammas när beslut om eko
nomiskt stöd till barnfamiljerna skulle fattas, men inga konkreta förslag i den 
vägen framfördes. Skolfrågorna däremot behandlades utförligare. Enhetsskolan 
borde byggas ut med linjer för fortsatt frivillig utbildning, och folkhögskolorna 
borde breddas. Andra önskemål var en förbättrad fortbildning av lärare, en 
minskning av elevantalet samt psykologisk och annan experthjälp. "Denna 
utveckling inom undervisnings- och folkbildningsväsendet kommer att ställa starkt 
ökade anspråk på kulturbudgeten." I verkens gemensamma försök att påverka den 
statliga medelsfördelningen kom således också småbarnsinstitutionerna och dess 
personals behov att placeras på en undanskymd plats. Hur förhöll sig då Social
styrelsen till kåren och vilket värde tillmätte Socialstyrelsen förskollärarnas arbete? 

Socialstyrelsen ochförskollärarna 

SBRs reaktioner på Familjeberedningens betänkande SOU 1955:29 var av annan 
karaktär än Socialstyrelsens. Det var positivt att det äntligen kom en utredning 
som på allvar tog upp frågor om kvinnans och barntillsynens roll i samhället. 
Men kårens representanter var också osäkra på hur remissvaret skulle formuleras. 

Hur ska man skriva för att höga vederbörande ska observera och ta 
hänsyn till just dessa synpunkter? Ska det var kort och kärnfriskt, 
långt och vederhäftigt, skall man tillåta sig lite pigga och vågade 
vändningar eller ska man skriva kanslisvenska? Någon vet något om 
statsrådet Den eller Den, någon annan har hört från säker källa, att 
statssekreteraren Den eller Den har sinne för det eller det. Någon 
säger pessimistiskt, att ingen av dem någonsin kan hinna läsa 
remissvaren. De sammanställas av någon lägre tjänsteman, säger 

189 SA: 15 FII hö: 11, Till Herr statsrådet och chefen för Kungl. Socialdepartementet 27 maj 1952, s 
2; SA: 15 FII hö: 16, Till statsrådet Ulla Lindström 15 februari 1962, s 3-4. 
190 SA: 15 F II ö: s 116, Till Konungen, remiss d en 1 september 1967 av betänkandet Samhällets 
barntillsyn - barnstugor och familjedagem, s 1. 
191 SA: 15B II b:i, VPM till statsministern 1956. 
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man, och de bitar citeras in extenso som på något sätt kan motivera, 
att man inte vidtager några vidlyftiga åtgärder just nu.192 

Den osäkerhet som kom till uttryck i detta citat bottnade delvis i en viss upp
givenhet inför maktens representanter och en medvetenhet om att kåren befann 
sig långt ner i beslutshierarkierna. De som representerade makten däremot hade 
inte bara en självklar rätt att tala, utan deras tal var också självklart det rätta. 
Följande uttalande hämtat ur Socialstyrelsens yttrande över familjeberedningens 
betänkande illustrerar dess sätt att värdera andras åsikter: "I fråga om förskole
seminarierna har utredningen samma mening som Socialstyrelsen att seminarierna 
bör förstatligas."193 Det var Socialstyrelsens åsikter som utgjorde normen och nu 
råkade utredningen som den remissvarade på ha samma åsikt. 

I motsats till Socialstyrelsen lyfte SBR först och främst fram fördelarna i 
utredningen. De menade att förskollärarna hade verklig anledning att intressera 
sig för betänkandet då förskoleverksamheten ägnats en "specialutredning", även 
om denna hade sina brister. 

Utredningen kommer icke med några preciserade förslag, men för 
fram många och nyanserade synpunkter på ett så stillsamt och 
hovsamt sätt, att man skulle kunna börja hoppas på en lugn och 
saklig debatt i dessa för oss alla så brännande frågor. Man har annars 
en känsla av att alla berörda grupper nästan skrikit sig hesa i 
desperata monologer sedan 1930-talet och att man först nu verkligen 
skulle kunna i lugn och ro få ett begrepp om de stora 
sammanhangen kring dessa frågor.194 

Förskollärarna var intresserade av den praktiska verksamheten och gladde sig 
därmed över att utredningen gav förnyade möjligheter till en saklig debatt om 
småbarnsinstitutionernas framtid. En sådan utveckling skulle förhoppningsvis 
också leda till en högre värdesättning av yrket. Men i vilken utsträckning infriade 
Socialstyrelsen sådana förhoppningar? 

Socialstyrelsen hade utarbetat ett PM med förslag om hur anskaffning och 
uttagning av familjedaghem borde gå till, hur familjedaghemsverksamhet borde 
organiseras och vilka riktlinjer för inspektionen som borde gälla.195 Detta PM 

192 Ledaren, "Att vi må så betänka...", Barnträdgården nr 7 (1955), s 149. 
193 SA: 15E Id:i. A 1075/B 1146, Socialstyrelsens yttrande över 1 955 års betänkande Samhället och 
barnfamiljerna, s 35. 
194 Ledaren, "Att vi må så betänka...", Barnträdgården nr 7 (1955), s 150. 
195 SA 15B II b:i, PM:ets omfattar 3 sidor maskinskriven text och ingår i VPM till statssekreterare 
Per Nyström den 31 januari 1949. 
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berörde också förskollärarnas yrkesutövning och Socialstyrelsens tankegångar 
om inspektion av familjedaghem blev i det perspektivet intressant för kårens 
professionella strävanden. För inspektionen av kommunala familjedaghem 
angavs fyra tänkbara lösningar: 

1. En daghemsföreståndarinna eller någon kompetent person som i sitt arbete 
var underställd henne skulle sköta inspektionen. Socialstyrelsen räknade med att 
en förskollärare skulle kunna ha tillsyn över cirka tjugo dagbarn vid sidan av sitt 
ordinarie arbete. 

2. På orter där det fanns förskola (men inte daghem) kunde förskolläraren sköta 
"övervakningen" över familjedaghemmen och kontakten med föräldrarna. Om 
förskolan var öppen endast tre timmar per dag (i grupp x 20 barn) ansåg Social
styrelsen att det var rimligt att en heltidsanställd förskollärarinna skötte tillsynen 
över ca femtio familjedaghemsbarn. Eventuellt skulle också familjedaghemsbarnen 
och dagmammans egna barn kunna tillbringa en del av dagen (ca tre timmar) i 
förskolan. En sådan lösning skulle också ge 'husmodern" i familjedaghemmet 
önskvärd rörelsefrihet. 

3. Om någon ort saknade daghem kunde en särskilt anställd person. T ex en 
erfaren förskollärare övervaka familjedaghemmen. Antalet barn kunde i sådana 
fall vara större än om uppdraget samordnades med förskolesverksamhet. 

4. Om institutioner för halvdagvård saknades helt och om barnavårdsnämnden 
inte ansåg sig kunna anställa någon särskild person kunde övervakningen ske av 
nämndens fosterbarnsinspektör. "Då detta arbete i viss mån ligger utanför en 
fosterbarnsinspektörs egentliga arbetsområde, torde dock speciell ersättning böra 
utgå härför." 

Dessa förslag innebar således att förskollärare, inom heltidstjänst, skulle kunna 
fungera som inspektörer för familjedaghemsverksamhet utan att få någon extra 
ersättning för detta. Om fosterbarnsinspektören däremot skulle utföra inspektionen 
ansåg Socialstyrelsen att extra ersättning borde utgå eftersom uppdraget inte 
kunde betraktas som denna yrkesgrupps självklara arbetsuppgift. Ur kårens syn
punkt fanns det i och för sig en positiv sak i detta. Det innebar ju de facto ett 
erkännande av förskollärarinnans kompetens, men det negativa överväger 
naturligtvis: att Socialstyrelsen utan vidare ansåg att den kompetensen kunde tas 
i anspråk utan att behöva betala för den i pengar. 

Förskollärarna menade i motsats till Socialstyrelsen att undervisning i en 
barngrupp borde motsvara en heltidstjänst. I en skrivelse till SFR år 1961 fram
förde åtta förskollärare ett förslag om ny arbetsordning inom förskoleverksamheten. 
Förslaget innebar att barnens vistelsetid i förskolan skulle utsträckas till fyra 
timmar mellan klockan 10.00-14.00. Övrig tid skulle disponeras av lärarinnan 
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till förberedelse- och efterarbete.196 

SFR förde så småningom förslaget vidare till Socialstyrelsen.197 Kåren ansåg 
att den tre timmar långa vistelsetiden tillkommit av ekonomiska och praktiska 
skäl och att den inte var den optimala ur barnens synpunkt. Barn i alla förskole
åldrar skulle nog må bra av en förlängd vistelsetid med lätt måltid och vila. Man 
menade också att det för förskollärarinnan var mycket påfrestande att ha 40 barn 
(2 grupper x 20 barn) per dag. Kåren önskade nu att Socialstyrelsen också skulle 
rekommendera kommunerna att pröva förskoleverksamhet med förlängd vistelsetid. 
Bristen på förskollärare talade dock mot en förändring från en till två barn
grupper. Men om en grupp blev normal arbetstid (heltid) skulle säkert flera gifta 
förskollärare välja att arbeta och personalbristen lösas, menade kåren. 

Kåren riktade även krav till Socialstyrelsen på forskning om förskolornas lämp
ligaste utformning med avseende på vistelsetid i grupp, åldersindelning och grupp
storlek. 

Hur reagerade då Socialstyrelses representanter på dessa krav? Jo, de delade SFRs 
uppfattning att förskolornas nuvarande verksamhet borde omprövas. Till exempel 
vore det lämpligt att utöka barnens vistelsetid till 5-6 tim/dag.198 Men en förutsätt
ning för att kommunerna skulle gå på den linjen var enligt Socialstyrelsen att SFR 
och den enskilda förskolläraren ställde sig positiv till en ändring av förskollärarnas 
arbetsuppgifter och tjänstgöringsförhållanden. Kåren måste inse att kommunerna 
hade en rad problem med barntillsynen. De ansvarade för 60-70 procent av 
driftskostnaderna och hade egentligen ingen skyldighet att ordna socialpedagogisk 
verksamhet för barn och dessutom var det brist på förskollärare. En förändring i linje 
med den som SBR föreslagit skulle öka k ommunernas kostnader ytterligare och 
verkligen inte bidra till en lösning av problemet. I praktiken innebar Socialstyrelsens 
svar en reprimand till förskollärarna och en underförstådd påpekan om att de borde 
acceptera en längre tjänstgöringstid istället för att kräva en sänkning av den. Hur 
kåren reagerade på dessa krav har jag tyvärr inte hittat någon dokumentation omkring. 

Socialstyrelsen såg också som sin uppgift att genom forskning få klarhet i 
vilka olika former av vård och fostran som bäst kompletterade hemmen. Man 
hade därför lagt ett förslag om att barnpsykologiska forskningsavdelningen vid 
Stockholms universitets pedagogiska institution skulle utarbeta planer för en 
sådan undersökning. Flera uppgifter om barnstugornas verksamhet hade inhämtats 
men ännu inte bearbetats. Socialstyrelsen var inte beredd att dessförinnan vidtaga 
genomgripande förändringar av verksamheten. 

196 SFRA: kartong 73 en skrivelse från förskollärare i Göteborg till SFR juni 1961. De vill att SFR 
ska verka för en utredning om möjligheterna att förverkliga detta. 
197 SFRA:kartong 72 Brev till kungliga Socialstyrelsen den 19/4 1962. 
198 SFRA: kartong 72 Till SFR den 13.8 1962 från Socialstyrelsen. Underskrivet av Göta Rosén och 
Ernst Bexelius. 
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En utomstående kritiker - Göran Tegnér 

Mitt intryck är att förskollärarkåren agerade mycket försiktigt gentemot Social
styrelsen och att man var relativt hovsam i sin kritik av de höga tjänstemännen. 
En betydligt fränare kritik kom istället från Göran Tegnér, som varit ordförande 
i 1946 års kommitté om den halvöppna barnavården. Denna kommitté hade lagt 
fram ett långtgående förslag om småbarnsinstitutionerna, ett förslag som dock 
inte fick några som helst politiska konsekvenser. Göran Tegner inledde ett tal år 
1950 med att något ironiskt, och med hänvisning till en inte namngiven general
direktörs uttalanden, konstatera att det mesta som framfördes inom olika myndig
heter, institutioner och sammanslutningar var kvalificerat tyckande.199 För 
småbarnsinstitutionerna var detta, enligt honom, "... emellertid ofta frågan om 
någonting ännu värre än ett kvalificerat tyckande, nämligen ett okvalificerat 
tyckande."200 Daghemmen hade varit speciellt utsatta för denna okunskap som 
inneburit att de "mest absurda påståenden" blev tagna på allvar: 

...högt uppsatta socialvårdsrepresentanter talar om daghemmen 
som något nödvändigt ont, säger sig kunna diskutera, om man inte 
gör familjerna en björntjänst genom daghem, och inte ens drar sig 
för påståenden om att hem där modern arbetar borta inte är några 
hela hem.201 

Ett par årtionden senare eller 1971 tog Göran Tegnér åter till orda i daghems
debatten.202 Nu var det aktuellt att införa en allmän obligatorisk förskola i Sverige 
och Barnstugeutredningen hade presenterat ett diskussions-PM i frågan. Att 
utvecklingen gått framåt och att denna diskussion nu var möjlig menade Tegner 
i stor utsträckning berodde på att "nya vindar" började blåsa i Socialstyrelsen när 
de fick en ny chef. 

Under hela 50- och större delen av 60-talet hade annars mycket högt 
uppsatta personer i Socialstyrelsen - inga namn här - för vana att nästan 
dagligen uttala sina anatema över daghemmen. // Det var något av Elsa 
Beskows sagovärld över alla dessa säkerligen välmenande åthävor.203 

199 Hans tal finns återgivet i Barnträdgården nr 1 (1950), s 7-11. 
200 Ibid., s 7. 
201 "Barnet i centrum" , Barnträdgården nr 1 (1951), s 9. Tegner menade vidare att kronan på detta 
verk var det sparförslag ( Wärnska) som nu lagts fram och som innebar att statsstödet till småbarns
institutionerna skulle tas bort. 
202 I en debattartikel i Göteborgs-Posten den 26 mars (1971) framförs dessa synpunkter. 
203 Ibid. 
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Han menade att först med barnstugeutredningen, som emellertid presenterade 
förskolan som något nytt i samhället, sattes förskolefrågorna in i den politiska 
jämställdhetsdebatten. "För vem kan säga annat än att denna fråga tillhör de 
mest vanskötta i svensk politik och statsförvaltning."204 Han menade att dag
hemmen under perioden 1950-1963 varit oerhört nedvärderade främst på grund 
av Socialstyrelsens agerande. Hans kritik drabbade även förskolornas inriktning. 
"Med lekskolorna syftade man i många år ingenstans.,,20S Den tidens politik var 
dessutom ett uttryck för en märklig syn på kvinnan. Så här kunde det enligt Tegnér 
låta i debatten: "Jaså, skall vi bygga lekskolor bara för att kärringarna skall kunna 
ränna på kafferep som en känd socialpamp uttryckte det ännu på 1950-talet."206 

OM SOCIALSTYRELSENS DISKURS 

Jag har funnit många uttalanden av Socialstyrelsen som bekräftar Göran Tegnérs 
bedömning. Så här uttalade sig styrelsen t ex i daghemsfrågan vid 50-talets mitt: 

När man går på ett daghem och där ser barnen omgivna av många 
andra barn, ser barnen ständigt i grupp och i kollektivistisk samvaro 
och vet att detta är barnens hela miljö dag ut och dag in under hela 
deras medvetna barndom, måste man beklaga dem.207 

Styrelsen hänvisade till ej namngivna experter och att man visste en hel del om 
sakernas tillstånd trots att det vid denna tid fanns ytterst lite vetenskaplig kunskap 
om svensk daghemsverksamhet. Socialstyrelsens tjänstemän ogillade daghemmens 
kollektiva fostran och den tog sina värderingar för absoluta sanningar. Visst måste 
samhället hjälpa de ensamma mödrarna och de som av ekonomiska skäl måste 
arbeta. Problemet var bara att den hjälpen dvs daghemmen, egentligen var 
förkastlig. Det låg dock tyvärr nära till hands att mödrarna fick för sig att daghem 
var bra för barnen bara för att samhället ordnade dem. Ur den synpunkten fick 
samhällets åtgärder, även om de riktade sig till de som verkligen behövde det, en 
negativ effekt.208 

204 I en artikel "Socialstyrelsen stoppade daghemmen?", Expressen den 29/3 (1971). 
205 Göran Tegner, Svenska Dagbladet 20/4 (1971). 
206 Ibid. 
207 SA: 15E Id:i remissvar på SOU (1955:29), s 28. 
208 Jmfr SSA: Sekreterarexpeditionen förteckning 52 Serie F1A:I. Reservanten i Stockholms stads fattig
vårdsnämnds utredning om understöd till barn år 1868 var av den åsikten att barnkrubbor var samhälls-
farliga just för att de kunde förleda fattiga mammor att tro att krubban var bra om samhället stödde dem. 
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Socialstyrelsen var således mycket konsekvent i sina fördömanden av dag
hemmen. Och denna konsekvens tog den själv till intäkt på att den bedömningen 
var riktig. Därför kunde man år 1955 hänvisade t ill sina tio år gamla yttranden 
som gick ut på att heldagsvård var en nödfallsutväg. 

Styrelsen höll således envist och stolt fast vid de värderingar som den gett 
uttryck för redan under 40- talets första hälft. De värderingarna genomsyrade 
också deras tjänsteutövning. "Med hänsyn till vad man idag vet om daghemsvårdens 
nackdelar ..."209 rekommenderades kommuner som undrade hur de skulle gå till 
väga vid inrättandet av daghem, att istället göra en analys av det faktiska behovet. 
Den karaktäristik Socialstyrelsens ledande tjänstemän gjorde av sig själva, var 
således minst sagt träffande: "Socialstyrelsen har varit och är en ivrig förespråkare 
för familjevården."210 Sedan tog de sig själva rätten att utvärdera sitt agerande i 
denna fråga genom att säga att de inte försummat att i sin "propaganda för familje
vården" också tala om att anstaltsvård inte kunde undvaras. Socialstyrelsen blev 
därmed formellt oantastlig. 

Socialstyrelsen ansåg sig också leva som den lärde: "Socialstyrelsen tillåter sig 
att nämna, att styrelsen sedan åtminstone 15 år konse kvent bifaller varje fram
ställning från de kvinnliga tjänstemännen inom verket om deltidsarbete"211 Vissa 
problem skulle uppstå för personalen vid förskolorna som med halvtidsarbetande 
mödrar också, enligt styrelsen, blev halvtidssysselsatta. 

Socialstyrelsens representanter var, liksom andra myndighetsrepresentanter, 
vana vid att kommunicera med andra personer och myndigheter utifrån en makt
position. Denna position gjorde det också möjligt för dem att med stor pondus 
framföra åsikter och förslag på ett känslomässigt distanserat, förment neutralt 
och objektivt sätt, om vilken roll hemmen, mammorna, småbarnsinstitutionerna 
och förskollärarna skulle ha i samhället. Och deras agerande syftade till att hos 
enskilda personer inplantera en vilja att följa den inriktning och de uppfattningar 
som de dominerande grupperna, makthavarna, förespråkade.212 På så sätt blev 
konkreta insatser mindre effektiva maktmedel än upplysande kampanjer riktade 
till speciella grupper. Begreppsparet synligt - osynligt maktutövande kan vara ett 
annat sätt att särskilja dessa olika men också komplementära maktformer. Om 
makten/kontrollen/tillsynen utövades genom konkreta åtgärder skulle det vara 
möjligt för andra grupper att tydligt identifiera åtgärdernas inriktning och att 
dessutom kritiskt förhålla sig till denna. Ett maktutövande som skedde mer 
indirekt genom att aktörerna skolades att omfatta den rådande ideologin be

209 SA: 15E Id:i remissvar på SOU (1955:29), s 30. 
210 Ibid., s 31 
211 Ibid., s 33 
212 Ibid., s 4 f. 
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gränsade också deras möjlighet till agerande. Språket blev därvid ett viktigt makt
medel. 

Min källgenomgång visar således att Tegnérs kritik av Socialstyrelsen var 
både initierad och välgrundad. Att hans åsikter återgavs i tidningen Barn
trädgården tyder på att kåren delade hans bedömningar. Genom tidningen fick 
Tegnérs kritik av Socialstyrelsen också en stor spridning. Att den dessutom kom 
från en man var måhända inte heller en nackdel. Vi kan också konstatera att 
kårens ledande representanter hade börjat omvärdera förskolans betydelse i ett 
framtida samhälle. Deras tidigare kategoriska avståndstaganden från daghem
men och idealisering av halvdagsvården hade under den senaste tioårsperioden 
mjukats upp.213 Men som vi sett var detta åsikter som den centrala myndigheten, 
Socialstyrelsen, minst av allt övergivit. 

"3 Se t ex Barnträdgården nr i (1956), s 17-20. SBR:s remissvar på Familjeutredningens betänkande 
Samhället och barnfamiljerna (SOU 1955:29). 

246 



Kapitel 12 
• 

En ny tid i institutionernas 
historia 

P ULEFTERSOM STATEN TI DIGARE varit tvehågsen i sitt ideologiska och ekono
miska stöd till småbarnsinstitutionerna blev den kursändring och priorite
ring av daghem, som vi i detta avsnitt ska följa, desto tydligare. Den statliga 
kursändringen byggde på familjeberedningens förslag till nya statsbidragsregler 
för barnstugorna. Jag har granskat detta förslag, remissvaren och riksdagens be
handling av ärendet.214 Jag har speciellt studerat vilka förändringar i kvinnosyn 
som reglerna innebar, hur förändringarna påverkade definitionerna av förskol
lärarnas kompetens och hur kåren reagerade på kursändringen. 

Kommunerna hade hittills prioriterat förskoleverksamheten, den verksamhet 
som varit billigast att bygga ut, enklast att rekrytera personal till och som appellerat 
till småbarnsfamiljernas intresse av pedagogisk verksamhet.215 

Familjeberedninegn fick som sin första uppgift att utreda frågan om statligt 

214 Materialet finns vid Departementens centralarkiv: Socialdepartementets konseljakt, i mars 1963 
nr 32-41. Handlingar till ärendet 41 Dnr 258/63, proposition 62/1963. 
215 Lekskolan hade ökat med c:a 800 platser per år. C:a 40 procent av platsantalet vid daghemmen 
nyttjades av ensamstående föräldrar och 20 procent av förvärvsarbetande gifta kvinnorna. 
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stöd till småbarnsinstitutionerna.216 Beredningen inhämtade huvudmäns och 
avnämares synpunkter på tillgång och efterfrågan på platser för tillsyn av barn i 
förskoleåldern genom en enkät till ett ioo-tal kommuner och genom intervjuer 
med 700 sökande i väntekö till daghem.217 

Resultaten av undersökningarna visade att efterfrågan på daghemsplatser var 
stor och att platsbristen var akut särskilt i storstäderna.218 Men trots detta hade 
kommunerna inga planer på utbyggnad. Antalet daghemsplatser hade i stort sett 
varit oförändrat sedan år 1954. Det berodde på att samtidigt som statsbidrags-
berättigade daghem hade ökat (med 450 st) så hade platser utan statsbidrag minskat 
i motsvarande grad. Höga kostnader, bristande planering och en underlåtenhet 
att beakta behovet av kollektiv barntillsyn var tänkbara orsaker till den 
eftersläpningen. Dessutom var bristen på förskollärare en återhållande faktor för 
utbyggnad. Familjeberedningen beräknade att det fanns c:a 30 vakanta förskol-
lärartjänster. Av dessa berörde ett tjugotal daghem och de övriga förskolor och 
fritidshem. Dessutom upprätthölls 150 förskollärartjänster av personer utan adekvat 
utbildning. Ett skäl till bristen på förskollärare kunde vara den stora avgången 
från yrket som under senare år uppgått till c:a 12 procent, vilket i sin tur för
modligen berodde på löneläget och de obekväma arbetstiderna. 

För att täcka de kommunala kostnaderna för daghemsutbyggnaden hade man 
också diskuterat att föräldrarna skulle stå för full kostnadstäckning. Sådana 
uppfattningar hörde samman med den offentliga debatten om vårdbidrag enligt 
vilken mödrar lovades full frihet att välja mellan förvärvsarbete och barntillsyn i 
hemmet. Beredningen lät dock förstå att en sådan finansiering inte kunde realiseras 
utan "väldiga strukturella förändringar och inkomstomfördelningar i samhället". 
I dagens läge då det gällde att snabbt åstadkomma en ökad stimulans för att 
bygga ut "samhällsnyttiga institutioner för barntillsyn" hade beredningen inte 
velat göra några "vidlyftiga kostnadskalkyler" av samhällskostnader relaterade 
till inkomster för de yrkesarbetande mödrarna. 

Men familjeberedningen underströk att en förändring nu hade skett och att 

216 Familjeberedningen tillsattes den 6 juni 1962.1 beredningen var statsråde t Ulla Lindström (s) 
ordförande. Övriga ledamöter var landstingsd irektör N.G. Albinsson, professor R. Bentzel, fru 
Barbro Bornedal, barnavärdsdirektör K -E Granath, professor Georg Karlsson, kassörskan Maj-Lis 
Landberg, journalist Kerstin Lundberg, fil.kand. Linnea Nyman, byrådirektör B. Rehnberg, med. 
dr. Bertil Söderling och fru Katarina Wilandh. 
217 Socialdepartementens centralarkiv: Socialdepartementets konseljakt, 1 mars 1963 nr 32-41. Hand
lingar till ärende 4iD-nr 258/63, proposition 62/1963. 
218 I oktober 1962 var det i hela landet 7000 registrerade ansökningar på väntelista till befintliga c:a 
10.000 daghemsplatser. Ansökningarna var i Stockholm drygt 3000, Göteborg 1400, Malmö 850, 
Borås 450 och i övriga 39 kommuner c:a 1300. 
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daghemmen nu inte längre kunde avfärdas.219 Beredningen höjde drastiskt mål
sättning för daghemsutbyggnaden till 20.000 daghemsplatser fram till år 1970. 
Bristen på förskollärare antogs dock ge en ojämn utbyggnadstakt särskilt de 
närmaste åren. Familjedaghemmen kunde i det avseendet svara för en viss elasticitet 
i barntillsynen, speciellt som det var lättare att övertala kommunerna att utöka 
antal dagmammor än att bygga nya daghem. I familjeberedningens undersökning 
avvisade nämligen 1/4 av de platssökande föräldrarna bestämt familjedaghem 
och ytterligare en 1/4 betraktade familjedaghem ur pedagogisk synvinkel som ett 
sämre alternativ än daghem. 

En annan viktig faktor som motiverade prioriteringen av daghem var den 
redan stora förvärvsintensiteten bland mödrar som dessutom förväntades öka.220 

Arbetskraftsundersökningen i augusti 1962 visade att den största relativa ökningen 
av förvärvsintensitet från 31 procent till 37 procent (augusti 1961-1962) hade skett 
i gruppen gifta kvinnor med hemmavarande barn under 7 år. Även folkräkningarna 
och långtidsutredningen visade på en stigande förvärvsintensiteten bland gifta 
kvinnor med barn under skolåldern. Dessa kvinnors intresse av yrkesarbete skulle 
enligt familjeberedningen ytterligare intensifieras på grund av förbättrad ut
bildning, ökat arbetskraftsbehov, rationaliserat hushåll och genom att synen på 
yrkesarbetande kvinnor förändrats i samhället. 

1962 års familjeberedning syftade till att konstruera ett statsbidrag som vände 
kommunernas satsning på förskolan till ett intresse för daghem.221 

Statsbidraget hade hittills varit uppdelat i investeringsbidrag som kunde fås 
från allmänna arvsfonden och drißsbidrag som utgick från riksstatsanslag. Arvsfonds
medlen prövades vid varje ansökningstillfälle och i förhållande till medels
tillgången i fonden.222 Det nya investeringsbidraget föreslogs gälla daghem och 
fritidshem, anvisas ur riksstatsanslaget och omfatta c:a 1/3 av byggkostnaderna.223 

219 Familjeberedningen menade att även om individuell vård i hemmet valdes speciellt för de yngsta 
barnen och för barn som hade syskon så berörde endabarnsproblematiken hälften av alla barnfamiljer. 
För dessa barn förordade familjeberedningen daghem. 
220 Beredningen hänvisar till 1959 års långtidsutredning som "i sina kalkyler för tiden 1960-65 utgår 
från en ökning av antalet sysselsatta med 4procent eller 140 .000 personer under femårsperioden, 
kan enligt utredningen en sådan ökning endast ske genom ökad yrkesverksamhet bland gifta kvinnor 
och genom immigration av arbetskraft." 
221 Statsbidraget beräknades enligt gällande regler täcka c:a tio procent av totalkostnaderna vid 
daghem och fritidshem och c:a 7 procent vid lekskolor. 
222 Enligt de regler som gällde för allmänna arvsfonden utgick bidrag med högst 50 procent av de 
reella kostnaderna. Stockholms stad och Göteborgs stad hade på grund av den ringa resurstillgången 
i fonden helt uteslutits från möjlighet att söka medel. För övriga hade bidraget uppgått till 20 
procent av byggnadskostnaderna för daghem och 30-35 procent för förskolor. 
223 Stödet till daghem skulle med den föreslagna bidragsnivån jämställas med statsbidraget inom 
det obligatoriska skolväsendet och täcka ungefär samma andel av byggkostnaderna som arvsfonds
bidraget gjorde för förskolorna. 
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Socialstyrelsen skulle vara medelsbeviljande myndighet och bidragen utgå till 
kommun, förening eller stiftelse. Förskolorna skulle även fortsättningsvis kunna 
söka bidrag ur allmänna arvsfonden. Benämningen barnstuga användes som 
gemensamt namn för förskolor och daghem. 

Driftsbidrag till småbarnsinstitutionerna hade hittills utgått i form av löne
bidrag för personal med förskollärarutbildning. Tanken med kopplingen till 
personalens utbildning hade varit att tvinga huvudmännen att anställa kvalificerad 
personal till den verksamhet vars värde det då rådde så delade meningar om. 
Men enligt familjeberedningen hade saken nu kommit i ett helt annat läge. Alla 
ansåg det numera vara en självklarhet att personalen skulle vara utbildad, och 
därför behövdes inga statliga pekpinnar i den riktningen ansåg beredningen. 
Statsbidragets koppling till personalens utbildning kunde alltså avskaffas. Något 
inkonsekvent kan det därför förefalla att man på så sätt samtidigt tänkte sig en 
lösning på ett annat problem, nämligen det som hade att göra med att utbyggnaden 
av småbarnsinstitutioner i vissa kommuner hämmats på grund av brist på utbildad 
personal. 

Förslaget innebar att statsbidraget skulle utgå med ett bestämt belopp per 
plats och år. Samtidigt ville man höja bidraget till daghem med 140 procent och 
till fritidshem med 40 procent. Däremot föreslogs ingen höjning av bidraget till 
förskolorna. Familjedaghemsverksamheten borde över huvudtaget inte bli stats-
bidragsberättigad, ansåg beredningen. 

De olika remissinstanserna hade givetvis skilda intressen att bevaka i den här 
frågan, och deras svar var också av olika omfattning och karaktär.224 SO och SFR 
avgav de mest omfattande svaren. Samtliga remissorgan utom SACO var positiva 
till ett ökat statsbidrag till barnstugorna. SACO såg barnstugeverksamheten som 
en i huvudsak kommunal angelägenhet och ville därför inte tillstyrka en ökning 
av statsbidraget. 

Övriga remissinstanser hade, trots att de i grunden var positiva, en rad invänd
ningar. Vi ska studera dessa i syfte att ringa in småbarnsinstitutionernas sociala 
konstruktion. 

Svenska Landskommunernas Förbund menade att de statliga satsningarna 
borde inriktas på att stärka kommunernas ekonomi. Förbundet stödde därför 
det föreslagna statsbidraget endast under förutsättning att det inte åtföljdes av 
skärpta villkor i fråga om institutionernas standard. Arbetsmarknadsstyrelsen 

224 Departementens centralarkiv: Socialdepartementet konseljakt, 1 mars 1963 nr 32-41. Handlingar 
till ärende 41 D - nr 258/63 , propposition 62/1963. Remissv ar hade inko mmit från elva instanser: 
Bostadsstyrelsen, Stadsförbundet, Svenska Landskommunerna s Förbund, Svenska Arbetsgivare
föreningen, Kungliga Skolöverstyrelsen, Arbetsmarknadsstyrelsen, Kungliga Socialstyrelsen, Lands
organisationen i Sverige, Tjänstemännens Centralorganisation, Sveriges Akademikers Central
organisation och Sveriges Förskollärares Riksförbund. 
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var tveksam till att det föreslagna bidraget skulle stimulera kommunerna att öka 
utbyggnadstakten. Socialstyrelsen ville skapa speciella bidragsregler för institutioner 
där daghem och/eller fritidsverksamhet samt förskolor av permanent karaktär 
redan fanns. Den tillstyrkte att investeringsbidraget höjdes för daghem och fritids
hem och förblev oförändrat för förskolor. Styrelsen påpekade också att det 
behövdes c:a i.ooo förskollärartjänster för att standarden skulle bli tillfreds
ställande.225 Bostadsstyrelsen påminde om att statliga bostadslån kunde beviljas 
till barnstugornas investeringskostnader och ansåg att anläggningskostnaderna 
måste pressas ner för att öka daghemsutbyggnaden. Landsorganisationen (LO) 
tillstyrkte beredningens förslag om ökat statligt stöd ur riksstatsanslag men ansåg 
att det var fel att fastställa det till ett bestämt belopp. Det borde istället utgå som 
en procentsats av de verkliga drifts- och investeringskostnaderna. LO var mycket 
tveksam till ökad föräldraavgift, vilket också diskuterats, utan ville hellre öka 
statsbidraget ytterligare. LO tyckte också att familjeberedningen borde utreda 
frågan om vårdnadsbidrag, men instämde helt i att det var institutionsvård och 
inte familjedaghem som skulle prioriteras. SFR menade att ökat statsbidrag var 
bra. De tillstyrkte att statsbidrag till daghem och fritidshem betalades ur riks
statsanslag och att förskolor fick bidrag ur allmänna arvsfonden, om skillnaderna 
inte blev permanenta. 

Vad gällde principen om utbildad personal ville tre remissinstanser - SFR, 
SO och Socialstyrelsen - behålla statsbidragskopplingen till förskollärares yrkes
kompetens. I övrigt var det bara Stadsförbundet som kommenterade att den 
kopplingen togs bort. De lät förstå att ingen koppling till yrkeskompetens be
hövdes - denna ansågs vara "en obehövlig kontroll över kommunala befattnings
havares kompetens".226 

Socialstyrelsen menade att det var för tidigt att frångå principen om utbildad 
personal då det i kommunerna inte rådde enighet om betydelsen av denna. SÖ 
betonade att kopplingen till personalens yrkeskompetens var viktig för att god 
pedagogisk kvalité skulle kunna garanteras. SFR uttryckte sig försiktigare men 
ansåg att driftbidrag även i fortsättningen borde kopplas till personalens yrkes
kompetens. Både SO och SFR föreslog emellertid att dispens skulle kunna ges 
för annan personal under uppbyggnadsperioden. 

Det nya statsbidragsförslaget innebar en kursändring i fråga om vilken institu
tion staten skulle prioritera. Det var endast tre remissorgan som yttrade sig över 
denna omprioritering. 

225 Detta uttalande av Socialstyrelsen har föranlett ärendets handläggar e att skriva noteringen 
"Sic!" i kanten. 
226 Departementens centralarkiv: Socialdepartementet konseljakt i mars 1963. Handlingar till ärende 
41 D-Nr 258/63 Proposition 62/1963, Stadsförbundets remissvar, s 2. 
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SO delade familjeberedningens uppfattning att utbyggnaden av daghem och 
fritidshem borde prioriteras men man ansåg att senare borde även bidragen till 
förskolan öka. Svenska Stadsförbundet godkände tyngdpunktsförskjutningen i 
statsbidragssystemet med motivering att det skulle innebära ett rättvisare system 
speciellt för storstäderna. SFR ansåg att utbyggnaden av daghem och fritidshem 
måste begränsas till en viss tidsperiod så att inte utbyggnaden av förskolor bromsades 
på längre sikt. Förskolor borde snarast jämställas med daghem och fritidshem i 
bidragshänseende. 

Familjedaghemsverksamheten hade kommenterats av många remissinstanser. 
Åsikterna var delade om denna verksamhets samhällsnytta. SFR ansåg att 
familjedaghem var ett komplement till daghemmen och att inga statsbidrag 
skulle utbetalas till dessa. TCO förespråkade statsbidrag till utbildning av dag
mammor. Arbetsmarknadsstyrelsen menade att statsbidrag även borde ges till 
familjdaghem. Detta sågs som speciellt viktigt på platser där förutsättningar 
för att bygga daghem saknades, men också på andra platser där det var brist på 
förskollärare. Svenska Stadsförbundet ansåg att familjedaghemsplatserna måste 
öka för att rättvisa i fråga om val av tillsynsalternativ skulle uppnås. Svenska 
Arbetsgivareföreningen föreslog också en utbyggnad av familjedaghemmen med 
tanke på att samhället även måste ta hänsyn till familjers speciella tillsyns
önskemål, t ex vård av sjuka barn och skiftarbetande föräldrars behov av natt-
och helgtillsyn för barnen. 

Remissinstanserna var alltså i stort sett positiva till en statlig omprioritering 
av de ekonomiska bidragen till småbarnsinstitutionerna, även om olika uppfatt
ningar om bidragens storlek och tekniska utformning framfördes. Men att stats
bidragen också fortsättningsvis borde vara kopplade till att utbildade förskol
lärare anställdes föreslogs enbart av de remissorgan som direkt företrädde verksam
heten. Nej, kompetenskontroll var inget som staten skulle ägna sig åt enligt 
remissinstansernas åsikter. Min uppfattning är att intresset för den kvinnliga 
personalens yrkeskompetens genomgående var mycket svalt. 

PARTIPOLITISKA REAKTIONER 

Föredragande i riksdagen var statsrådet Ulla Lindström, och hon stödde familje
beredningens samtliga förslag. Hon menade också att det inte var möjligt att öka 
antalet familjedaghem och samtidigt garantera en tillfredsställande kvalitet på 
verksamheten. Kommunernas utbyggnadsplaner motsvarade inte på långa vägar 
det faktiska behovet av barntillsynsplatser och särskilda stimulansåtgärder var 
därför nödvändiga för att sätta fart på daghemsbyggandet. 
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Då en fortsatt utbyggnad av lekskolorna kan påräknas även utan ökat 
statsbidrag och då lekskolornas jämförelsevis höga expansionstakt redan 
nu beskär möjligheterna för daghemmen och fritidshemmen att disponera 
över en skälig andel av de personalresurser, som står till buds, talar starka skäl 
för att i enlighet med förslaget i promemorian koncentrera den ökade 
bidragsgivningen på barnstugor av de senare slagen.227 

Av nedanstående tabell kan vi se att Ulla Lindström uttalande svarade väl mot 
den faktiska utbyggnadstakten för daghem och förskolor. 

TABELL 5: 
Antal platser vid daghem och förskolor åren 1950-1968. 

ÅR DAGHEM FÖRSKOLA 

1950 9.708 18.743 
I955 IO.OI5 27.796 
I960 10.270 38.373 
1965 II.9OO 52.IOO 
I968 19.2OO 58.IOO 

Källa: För tidsperioden 1950-1960: Stencil 1965:4 "Departementspromemoria 
angående ökat statligt stöd till barnstugor", Socialdepartementet; För tiden 1964-
1968: SOU 1972:27, Förskolan del2. 

Av tabellen kan vi se att antalet platser vid daghem var lågt och tämligen konstant 
fram till 1965 då en ökning kan noteras. Platsantalet vid förskolorna ökade emeller
tid under hela perioden och avståndet till daghemmen blev därmed allt större. 
Mellan åren 1965 och 1968 stannade denna utveckling upp och trenden vände. 

Det stod också klart för statsrådet att utbyggnaden av barnstugeverksamheten 
under de närmaste åren skulle bereda kommunerna svårigheter på grund av bristen 
på förskollärare. Men detta problem ansåg hon vara på väg att åtgärdas, eftersom 
ett förslag till utökad förskollärarutbildning snart skulle ligga på riksdagens bord. 
Hon ansåg inte heller att det fanns tillräckliga skäl för att upprätthålla statsbidragens 
koppling till personalens kompetens. Det räckte att Socialstyrelsen i sina an
visningar påtalade statsmakternas intentioner. 

I propositionen angående stöd till barnstugor m m hemställdes därför att 
förslagen om nya bidragsregler skulle godkännas.228 Propositionen föranledde 

227 RT:KMP nr 621963, s 26-27. 
228 RT: KMP nr 621963, Kungl. Maj:ts proposition till riksdagen angående stöd till barnstugor m.m. 
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tio motioner, fem likalydande motioner avlämnade till vardera kamrarna.229 

I tabell 6 ges en översikt av dessa. 

TABELL 6: 
Motionernas fördelning efter partitillhörighet, motionärernas kön, sanktions
grad, huvudsakligt innehåll och uttalanden om utbildad personal år 1963. 

M 796 AK 

OCH 

645 FK 

M 654 FK 

OCH 

804 AK 

M 805 AK 

OCH 

652 FK 

M 653 FK 

OCH 

806 AK 

M 807 AK 

OCH 

651 FK 

PARTI s CP CP FP H 

GRAD AV 
SANKTION 

KOLLEKTIV 
- EJ PARTI 

KOLLEKTIV 
- PARTI 

KOLLEKTIV 
- EJ PARTI 

KOLLEKTIV 
- EJ PARTI 

KOLLEKTIV 
- EJ PARTI 

ANTAL 
KVINNOR 

4 3 2 

ANTAL 
MÄN 

6 8 3 I 2 

HUVUD

BUDSKAP 

POSITIV 
TILL 
FÖRSLAGET 

STATLIGT 
STÖD TILL 
FAMILJE
DAGHEM 

ÅTGÄRDERNA 
MOTIVERADE 
MEN INRIKT
NINGEN MÅSTE 
UTREDAS 

POSITIV 
TILL 
FÖRSLAGET; 
STÖD FAMILJE
DAGHEM 
OCH F ÖRSKOLA 

PRINCIPIELLA 
INVÄNDN. 
MOT FÖRSL. 
OCH ARBETS
MARKNADENS 
UTRYMME 

UTBILDAD 
PERSONAL 

BEHÅLL 
KOPPLINGEN 

BEHÅLL 
KOPPLINGEN 

Motionerna var parvis likalydande men inte partimotioner.230 Motionerna betraktas 
fortsättningsvis som kollektiva. 

De socialdemokratiska motionerna hade stöd av såväl kvinnor som män och tog 
upp ekonomiska spörsmål.231 Motionärerna tillstyrkte statsbidragshöjningen men 

229 RT: Motion I: 645 och IL796 (s); L651 och II:8o7(h); L652 och IL805 (cp); L653 och IL806 (fp); 
nr L654 och IL804 (cp). Samtliga år 1963. 
230 Nils Stjernquist, Riksdagens arbete och arbetsformer, (1966) s 174. Enligt Stjernquist bör en motion 
för att kunna betraktas som partimotion vara undertecknad av partiets grupp ledare i kammaren 
som första namn och också av övriga kammarledamöter som är medlemmar av partiets förtroenderåd. 
231 Se Lisbeth Lundahl, En gemensam nämnare (1994/45), s 18-19. Första namn var LO:s representant, 
vice ordföranden i Arbetsmarknadens Kvinnonämnd Sigrid Ekendahl. Arbetsmarknadens 
Kvinnonämnd bildades 1951 och var ett samarbetsorgan mellan SAF och LO med två representanter 
från vardera parter. En av nämndens huvudfrågor var barntillsyn. 
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invände mot att den begränsades till ett visst belopp. De framförde en oro över 
kommunernas ansträngda ekonomi och ansåg att statsbidraget skulle utgå med 
25 procent av driftskostnaderna och 50 procent av byggnadskostnaderna för att 
inte minska procentuellt. 

Folkpartiets motioner var undertecknade av två personer vardera och de stöddes 
av tre kvinnor och en man. Propositionens förslag sågs där som ett senkommet 
men nödvändigt svar på en situation som regeringen genom passivitet inom 
området själv skapat. Folkpartiets motionärer var också oroade över att bidraget 
skulle utgå med ett fast belopp och de föreslog att statsbidragets koppling till 
personalens utbildning skulle behållas. 

Man kan dock befara att slopandet av kompetensfordringarna kommer 
att utgöra ett starkt incitament för kommunerna att inte begära 
förskollärarexamen av vissa befattningshavare vid barnstugorna. 
Detta kan leda till en kvalitetsförsämring framför allt av daghems
vården. En sådan utveckling vore synnerligen olycklig i det skede av 
kvantitativ upprustning av barnstugeverksamheten som förestår.232 

Men folkpartiets riksdagsledamöter ansåg även att familjedaghemmen borde stödjas. 
Centerpartiets motioner var undertecknade av män. Den centermotion som 

gav stöd åt propositionen med avseende på kvinnors krav på jämlikhet och lika 
möjligheter i arbetslivet, hade endast ett fåtal underskrifter (tre).233 Motionärernas 
krav var dessutom tvetydiga. De menade t ex att kvinnorna också måste ha frihet 
att välja att vara mor fullt ut och att moderns arbetsförtjänst skulle utebli om fler 
än ett barn behövde daghemsvård. Vidare menade de att samhällets kostnader 
för barntillsynen var omfattande och därför motiverade ett stöd också till hem-
arbetande mödrar. Därför borde riksdagen tillsätta en allsidig utredning rörande 
frågan om ekonomiskt stöd till hemarbetande kvinnor med förskolebarn. Syftet 
med det ekonomiska stödet skulle vara att ge kvinnorna möjlighet att göra fria val. 

De centerpartimotioner som var underteckande av flest ledamöter (åtta 
personer) förespråkade ett utökat statligt stöd till familjedaghemsverksamheten, 
gärna i kombination med förskola.234 T ex kunde speciellt utbildad personal ta 
hand om grupper av familjedaghemsbarn för vissa för skoleaktiviteter. För de 
äldre förskolebarnen sågs kombinationen familjedaghem - förskola som en 
utmärkt lösning som dessutom innebar att barn inte behövde vistas alltför många 
timmar inom kollektiva vårdformer. 

232 RT: MFK nr 653 1963, s 5. 
233 RT: Motionerna L652 (cp) och IL805 1963 (cp). 
234 RT: Motionerna L654 (cp) och IL8041963 (cp).234 RT: Motionerna L654 (cp) och IL8041963 (cp). 
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Högerns motioner var undertecknade av två kvinnor och två män. I motionen 
framfördes flera invändningar av principiell karaktär mot förslaget. Motionärerna 
ansåg först och främst att det var fel att barntillsynsproblemen uteslutande setts 
i ett arbetsmarknadsperspektiv. Om frågan sågs ur barnens synvinkel uppkom en 
rad andra frågetecken: 

Det har bl a inte gjorts något försök till bedömning av hur kollektiv 
heldagvård inverkar på barnen och vilken skillnaden härutinnan som 
kan föreligga vid jämförelse med tillsyn i hemmet eller eljest 
individuellt.235 

Beslutsunderlagen ansågs vid den aktuella tidpunkten va ra otillräckliga för att 
det skulle vara möjligt att rangordna de olika barntillsynsformerna efter nyttighets-
grad. Enligt högermotionerna innebar den stora statliga satsningen på daghem 
en minskad valfrihet för kommunerna, vilka skulle komma att styras att satsa på 
den dyraste av all a vårdformer - daghem. Bidragssystemet borde vara neutral t 
och inte ensidigt gynna en vårdform fram för andra, ansåg motionärer na. D e 
gjorde sig också till tolkar för den individuella valfriheten. De menade att de t 
fanns några grupper som inte hade reella valmöjli gheter, nämligen ensamma 
mödrar och ofullständiga familjer, och dessa var således i behov av kollektiv barn
tillsyn i daghem. Men alla andra kvinnor borde kunna välja mellan yrkesarbete 
och hemarbete, och om de i så fall valde yrkesarbete borde det finnas möjligheter 
att välja bland olika former för barntillsyn. Därför borde reglerna för förvärvs
avdrag vid beskattning ändras så att den förvärvsarbetande modern lick göra 
avdrag för sin verkliga kostnad för barntillsynen. Partiet hade lämnat ett förslag 
till innevarande års riksdag på en sådan reformering av förvärvsavdraget. 
Motionärerna hemställde att driftbidraget till barnstugeverksamhet också fort
sättningsvis skulle utgå till avlönande av utbildad person al (försko llärare) och 
ges såväl till daghem, fritidshem som förskolor. 

Sammanfattningsvis kan vi konstatera att ärendet endast föranledde ett fåtal 
motioner, att högerns kritik mot familjeberedningens förslag avsåg grundläggande 
värderingar om hur barntillsynen skulle anordnas och att förslaget att knyta stats
bidraget till platsantal istället för till persona lens yrkeskompetens inte verkade 
oroa andra än folkpartiets och högerns riksdagsledamöter. Socialdemokraterna, 
som för övrigt satt i regeringsställning, framförde genom motionen en försiktig 
protest mot att det framlagda förslaget inte gick tillräckligt långt i sitt ekonomiska 
stöd till daghemmen. 

235 RT: Motion nr IL807 (h) 1963, s 2. 
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Utskottet gick på den linje som framställts i propositionen och föreslog 
avslag av motionerna samt att riksdagen förutsättningslöst skulle pröva frågorna 
om ekonomiskt stöd till hemarbetande mödrar med barn i förskoleåldern som 
ett alternativ till samhällets stöd till barntillsyn. 

Riksdagsdebatten 

Vid diskussionen i första kammaren deltog sammanlagt sju personer; fyra män 
och tre kvinnor. Männen representerade socialdemokraterna, folkpartiet, center
partiet och högern. De gjorde tillsammans sex debattinlägg. Kvinnorna tillhörde 
socialdemokraterna (två st) och folkpartiet (en st) och de stod för fyra debatt
inlägg, tre från socialdemokrater och ett från folkpartiets representant. 

Jag kommer här att koncentrera framställningen på tre personers debattinlägg, 
alla socialdemokrater. Urvalet grundar sig på att dessa tre, riksdagsledamoten 
Alva Myrdal, statsrådet Ulla Lindström och statsutskottets talman Birger 
Anderssson, diskuterade den aktuella frågan ur ett övergripande perspektiv. De 
övriga debattörerna förtydligade endast sina motioner och yrkade bifall till dessa.236 

Eftersom jag i det föregående presenterat motionerna ganska ingående finner 
jag det överflödigt att ytterligare lyfta fram deras innehåll. 

Alva Myrdal förespråkade ekonomiskt stöd till hemarbetande mammor med 
barn i förskoleåldern. Hon menade att den reform som man nu diskuterade bara 
var en detalj i det större problemet - familjepolitiken. Det behövdes enligt henne 
mycket mer stöd till familjer med små barn. "Men i den finansiella manglingen, 
som ger slutskepnad åt våra sociala reformer, hör åtgärder på detta område tydligen 
till de krav som genom decennier har haft svårast att göra sig gällande."237 Alva 
Myrdal hade själv medverkat i samtliga tre föregående utredningar på området 
och visste vad hon talade om.238 "Sedan har jag slagit upp de gamla utredningarna 
och vågar därför det generella omdömet, att vad som genomföres år 1963 inte är 
mycket mer än vad som föreslogs för 25, 20 eller i varje fall 12 år sedan."239 Hon 
menade att de äldre utredningarna också förespråkade större ekonomiska satsningar 
än dagens. Med den penningvärdesminskning som skett var nog summan i det 

236 Gunhild Kyle, Gäster b eter ska i mans samhället (1979), s 183-190. Hon konstaterade att riksdags
debatten i barnomsorgsfrågan under åren 1943-1970 följde ett givet mönster. De inleddes med 
upprepningar av propositionens respektive motionens innehåll och avslutades med en anmodan till 
kammaren att stödja förslaget. Efter dessa inlägg följde tillrättalägganden, förtydliganden och 
tolkningar. Ibid., s 183. 
237 RT: FKP 22:60 1963, s 67. 
238 De tidigare utredningarna var SOU 1938:20, SOU 1943:9 och SOU 1951:15. 
239 RT: FKP 22:60 1963, s 68. 
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aktuella förslaget mindre än den man föreslog 1951. De äldre utredningarna var 
dessutom, enligt Alva Myrdal, radikalare. Hon poängterade att hennes avsikt 
inte var att kritisera föreliggande förslag utan att ge en insikt om att statsbidragets 
storlek inte skulle komma att förslå så länge till. I dagsläget var det personal
bristen som dikterade läget och satte gränserna, enligt Myrdal. Men personal
bristen berodde i sin tur ytterst på det bristande förutseende man hade visat 
under de gångna 25 åren. 

Alva Myrdal frågade sig hur felen skulle kunna rättas till. Daghemmen sågs 
inte längre som nödhjälp, då allt fler mödrar arbetade och nyttjade den kollektiva 
barntillsynen. Barnstugorna var i mångas ögon värdefulla och kvinnornas valfrihet 
var också ett centralt intresse. Men hon ansåg också att familjepolitiken inte 
kunde begränsas till den speciella kategori mödrar som nyttjade den kollektiva 
barntillsynen utan måste bli en fråga om samhällsplanering i större skala. 
Barnfamiljerna och kvinnornas rätt att välja mellan yrkes- och hemarbete måste 
stå i centrum. 

Att införa ett forvärvsavdrag som högern föreslagit ansåg hon vara en för 
snäv lösning och en fortsatt utbyggnad av den kollektiva servicen enligt familje
beredningens förslag var inte heller bra. Alva Myrdal sympatiserade mer med 
centerpartiets motioner. Hon menade att såväl barntillsynskostnader som samhällets 
möjligheter att bära en del av dessa måste ses över. I uppdraget till en sådan 
förutsättningslös utredning måste ingå att överväga om detta skulle ske genom 
subvention av föräldraavgifterna på daghem, genom ökade barnbidrag, genom 
förvärvsavdrag för kvinnor eller genom andra reformer i familjebeskattningen 
ansåg Alva Myrdal. 

I den promemoria som ligger till grund för propositionen har 
familjeberedningen själv sagt att det i den offentliga debatten 
diskuterats huruvida föräldrarna borde betala helt vad barntillsynen 
kostar men erhålla ett motsvarande vårdbidrag från samhället för att 
möjliggöra full valfrihet för kvinnorna mellan förvärvsarbete och 
barnavård i hemmet.240 

Statsrådet Ulla Lindström gjorde två inlägg, båda efter Alva Myrdal. Hon fast
slog att frågan som behandlades, i första hand hade en arbetsmarknadspolitisk 
bakgrund. Ett annat skäl bakom förslagen var kravet på kvinnors frihet att välja 
arbetsområde. Hon polemiserade också mot Alva Myrdals uttalanden om de 
radikala tidigare utredningarna. "Och kanske var de också detta. Men icke för ty, 

240 RT: FKP 22:60 1963, s 69. 
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fru Myrdal, dessa radikala förslag saknade det underlag i samhällsattityderna 
som vid motsvarande tillfällen skulle ha gjort dem till praktisk politik."241 Hon 
exemplifierade med reglerna på arbetsmarknaden som fram till 1939 gjorde det 
möjligt för arbetsgivare att avskeda kvinnor som gifte sig. Utanför "de radikala 
framtidsplanernas lilla krets" fanns det enligt statsrådet inte någon större opinion 
för utbyggnad av daghem. Hon menade att det då som nu var efterfrågan på 
kvinnlig arbetskraft som vände opinionen till daghemmens fördel. Kommunerna 
hade valt att bygga ut den billigare lekskolan/förskolan. Opinionen för den 
pedagogiskt motiverade förskolan som utgjorde en förberedelse för skolan hade 
en stor grupp hemarbetande mödrar som bas, medan opinionen för daghem hade 
förvärvsarbetande mödrar som grundval och de utgjorde en betydligt mindre 
(och svagare) grupp. I nuläget kunde förskolan med endast 3-3,5 timmars öp
pethållande inte erbjuda något val mellan förvärvsarbete och hemarbete för 
kvinnorna. Staten hade på grund av att kommunerna tagit ställning för för
skolorna valt att stödja daghemmen. Statsrådet såg inte heller några risker med 
att utbetala statsbidraget per plats. Kopplingen till personal var alltför problematisk i 
tider med personalbrist och kommunernas ansvarskänsla innebar att de skulle 
anställa utbildad personal om sådan gick att skaffa. Vad gällde 
småbarnsmammornas möjlighet att fritt välja mellan hemarbete, yrkesarbete och 
olika vårdformer menade Ulla Lindstöm att de inte var hjälpta av ett förvärvs
avdrag då det framför allt skulle gynna höginkomsttagarna."Det ligger större 
reell valfrihet i idén om vårdbidrag, lika för alla spädbarn och koltbarn, mot
svarande den subventionering som stat och kommun sammanlagt kostar på 
institutionsvården."242 Men hon såg det som mycket osannolikt att den politiska 
opinionen skulle vara för ett sådant, mycket kostsamt förslag. Om vårdnads
bidraget omfattade barn upp till tre år skulle statens kostnad bli en miljard kronor 
och hur en sådan ekonomisk satsning skulle lösas krävde stor eftertanke, menade 
fru Lindström. 

Socialdemokraten Birger Andersson konstaterade att stor enighet rådde i 
sakfrågan. Det var endast i vissa detaljer som avvikande meningar kommit fram. 
En sådan detalj var kompetenskraven. Bristen på förskollärare medförde, enligt 
Andersson att många av landets små städer och landsbygdsområden inte skulle 
kunna få statsbidrag till småbarnsinstitutionerna om kraven på personalens 
utbildning fanns kvar.243 

241 RT: FKP 22:60 1963, s 73. 
242 Ibid., s 75. Statsrådet påpekade också att det var denna tanke i centerpartiets motion som Alva 
Myrdal uttryckte sin "faiblesse* för. 
243 Birger Andersson envisades med att benämna institutionerna "lekskolor". Hans begreppsanvändning 
ska nog ses som ett exempel på svårigheten att hålla isär institutionernas benämningar. Ett probem 
som kommenterats tidigare i denna avhandling. 
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Vid debatten i andra kammaren deltog nio personer, tre män (en folkpartist, 
en centerpartist och en socialdemokrat) samt sex kvinnor (två från högerpartiet, 
tre socialdemokrater och en kommunist). Liksom i första kammaren förde en 
stor del av debattörerna återigen fram sina motionsyrkanden eller utskotts
reservationer. Jag kommer liksom vid presentationen av första kammarens debatt 
att lyfta fram åsikter som på olika sätt belyste kärnfrågan. 

Frågorna som debatterades betecknades av folkpartisten Thorvald Källstad 
som i huvudsak ekonomiska. Han var själv positiv till familjedaghems
verksamheten. Statsbidragsförändringen, det vill säga borttagandet avkopplingen 
till personalens utbildning berodde, enligt honom, på att frågan misskötts av 
riksdagen. 

Karin Wetterström från högerpartiet menade att ur konservativ synvinkel var 
frågan inte av enbart ekonomisk karaktär. "Det gäller helt enkelt hur långt det 
kollektiva omhändertagandet av barnen skall ekonomiskt stödjas av samhället."244 

Hon ansåg att de statliga subventionerna måste avvägas så at t de inte ensidigt 
stödde den kollektiva vårdformen. Karin Wetterström förespråkade ett förvärvs
avdrag med de verkliga barntillsynskostnaderna som avdragsgrund. Hon tolkade 
utskottsutlåtandet som att man ville h indra en utbyggnad av lekskolorna/för-
skolorna.245 Varken statsråd eller utskott hade i sina förslag tagit fasta på förskolans 
pedagogiska värde. 

Det kommunistiska partiets ledamot Gunvor Ryding var ensam om att klart 
betygsätta föreliggande förslag som "en förbättring av familjepolitiken".246 Dag
hemmen hade ett påtagligt positivt värde. Hon ifrågasatte dock om de före
slagna insatserna skulle räcka om man ville skapa större valfrihet för kvinnorna. 
Hon beklagade också att förskolorna inte kunde komma med i detta förslag 
eftersom det fanns en klar platsbrist också vid dessa. 

Den socialdemokratiska ledamoten Sigrid Ekendahl sade sig verkligen upp
skatta den statliga satsningen på i första hand daghemmen. De förvärvsarbetandes 
krav hade satts högt på dagordningen. Ekendahl var den enda av debattörerna i 
såväl första som andra kammaren som inte såg barntillsynsfrågan som endast en 
kvinnofråga utan klargjorde att "jag vill gärna räkna med både far och mor i detta 
sammanhang" .247 

244 RT: AKP 22:1711963, s 176. 
245 En reaktion på utskottets skrivning om att förskolornas expansionstakt förhindrade daghemmen 
att använda sig av en skälig andel av den utbildade personalen. 
246 RT: AKP 22:1711963, s 177. 
247 RT: AKP 22:1711963, s 180. 
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Statsrådet Ulla Lindström (s) menade att attitydförändringarna inom kommun 
och stat hade åstadkommits av det starka trycket från arbetsmarknaden på att 
kvinnlig arbetskraft måste lösgöras. I den påverkansprocessen hade LO varit 
aktiv. "Det är odiskutabelt, att det är Landsorganisationen som genom sin alarm-
signal i fjol har den egentliga förtjänsten av att den allmänna opinionen vaknat i 
detta avseende och nu skjuter på utvecklingen."248 Med detta ville hon ge en 
eloge till Sigrid Ekendahl. 

Statsutskottet hemställde att riksdagen skulle bifalla Kungl. Maj: ts förslag, 
avslå samtliga motioner och att riksdagen med anledning av motionerna 1:652 
och 2:805 (centerpartiets kollektiva men ej partimotion) skulle till Kungl. Maj:t 
ge tillkänna utskottets åsikter i frågan om ekonomiskt stöd till hemarbetande 
mödrar.249 Statsutskottets hemställan bifölls vid omröstningarna. 

En förändrad kvinnosyn? 

En fråga i avhandlingsarbetet har varit vilken roll könsrollsfrågor spelat vid 
beslut om småbarnsinstitutionerna och dess personal. I den tidigare genomgången 
av förslag till statsbidragsförändring har frågan inte behandlats ur könsperspektiv. 
Men eftersom jag mer ingående velat studera om den förändrade statliga satsningen 
också innebar en förändrad kvinnosyn ska vi ånyo granska remissinstanserna, 
men nu utifrån frågan om hur de såg på kvinnors förvärvsarbete. 

Svenska Arbetsgivareföreningen inledde med att hänvisa till den offentliga 
debatt som förts om kvinnans förvärvsarbete och konstaterade att frågan om 
huruvida det var lämpligt för kvinnor med barn att förvärvsarbeta, inte besvarats. 
Ett liknande konstaterande gjordes även av Stadsförbundet. Men om grunden 
för de statliga åtgärderna var att tillföra arbetsmarknaden mer arbetskraft, måste 
man enligt SAF ta i beaktande att familjeberedningens undersökning visat att 
det endast var 33 procent av föräldrarna i daghemskön som var arbetssökande.250 

SACO ansåg att det var ett samhällsintresse att nyttiggöra utbildnings
investeringar som kvinnor med högre utbildning gjort och var således i huvud
sak positiv till beredningens förslag. LO menade att en ökad förvärvsfrekvens 
bland yngre gifta kvinnor med barn i förskoleåldrarna var att vänta, vilket skulle 
leda till krav på ökad kommunal service och barntillsyn. LO menade också att 

248 RT: AKP 22:1711963, s 184. 
249 RT: Statsutskottets utlåtande nr 88,1963. Utskottets förslag i den frågan var att en förutsättningslös 
prövning av ekonomiskt stöd till hemarbetande mödr ar, som ett alternativ till samhällets stöd till 
barntillsyn skulle göras i samband med att andra liknande frågor utreddes. 
250 60 procent av kvinnorna i daghemskön hade redan arbete och 7 procent var studerande. 
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det skulle vara mycket värdefullt om familjeberedningen på allvar kunde utreda 
frågan om ett eventuellt vårdbidrags effekter på kvinnans valfrihet. 

I de statliga utredningarna och i riksdagsdebatten kunde nu ett nytt huvud
tema urskiljas. Kvinnans frihet att välja mellan yrkesarbete och hemarbete blev 
ett allt vanligare argument i barntillsynsdebatten. Men förslagen om hur kvinnans 
valfrihet bäst skulle förverkligas var partipolitiskt bundna. 

Gunnar Fredriksson har granskat de politiska partiernas inställning i könsrolls
frågan inför valet 1964.251 Analysen gjordes av de politiska partiernas åsikter vid 
samma tidsperiod som också frågan om ökat statsbidrag till barnstugorna 
behandlades, vilket gör undersökningen speciellt intressant. En jämförelse mellan 
mina undersökningsresultat och partiernas officiella ställningstaganden kan visa 
om motionerna och debatten i riksdagen var partitypiska eller om de bör betraktas 
som utslag av riksdagsledamöters personliga åsikter i könsrollsfrågor. I sin analys 
utgår Fredriksson från tre könsrollsideologier; den konservativa, den moderata 
och den radikala könsrollsideologin.252 1 det följande kommerjag att redogöra 
för huvuddragen i Fredrikssons undersökning. 

Den konservativa könsrollsidelogin kännetecknades av en äldre romantisk 
föreställning om den kvinnliga naturen och kvinnans naturliga uppgifter. I denna 
ingick speciella kvinnliga egenskaper som vårdanlag, dygd och ett uppoffrande 
sinnelag. Kvinnan sågs som underlägsen mannen. Hennes sanna plats var hemmet 
och livsuppgiften att fungera som hustru och mor. Mannen skulle försörja henne 
och kvinnans ställning var således beroende av mannens. 

Den moderata könsrollsideologin gav kvinnan två helt olika roller;253 den 
"naturliga" hustru-mor rollen och den förvärvsarbetande kvinnans. De moderata 
förespråkarna hade frångått försvaret av "husmodersrollen" samtidigt som de ansåg 
att kvinnan hade det största ansvaret för barnen, speciellt under de första åren. 
Någon fullständig jämlikhet gick därför inte att åstadkomma utifrån denna 
ideologi.254 Målet med kvinnopolitiken var att kvinnan skulle ha rätt att välja sin 
arbetsplats. Familjepolitiken borde således inriktas på att minska konflikten mellan 
de två rollerna.255 1 förvärvslivet måste hänsyn tas till kvinnans "naturliga" uppgift. 

251 Gunnar Fredriksson, "Partiernas könsrollsprogram", i Kön sroller, ed Inger Fredriksso n (1965), s 
198-217. 
252 Gunnar Fredriksson, (1965 ), s 201-202; Edmund Dahlström, "Analys av könsrolls debatten", i 
Kvinnors liv och arbete, Annika Baude, mfl (1968), s 25-69. Dahlströms arbete publicerades första 
gången 1962 och Gunnar Fredriksson hänvisar i sin analys till detta. Jag refe rerar till Fredriksson 
och bortser ibland ifrån att han refererat till Dahlström. 
253 Dahlström (1968) s 32. Dahlström menade att den moderata könsrollsideologin som inriktade 
sig på kvinnans dubbla roller dominerade familjepolitiken från år 1930-1968. 
254 Gunnar Fredriksson (1965), s 201. 
255 Edmund Dahlström (1968), s 33. 
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En kombinationen av rollerna kunde bli möjlig antingen om kvinnan ägnade sig 
åt en uppgift i taget eller genom att hon med hjälp av olika åtgärder försökte 
klara av yrkes- och modersrollen samtidigt. Under barnens uppväxttid måste 
kvinnan i första hand sköta sina förpliktelser som hustru och mor. Om hon saknade 
barn eller om barnen blivit vuxna, kunde hemarbetet ersättas med yrkesarbete. 
Hemarbete borde värderas lika högt som yrkesarbete. 

Den radikala könsrollsideologins mål var jämställdhet mellan könen.256 Både 
mannen och kvinnan ansågs ha två uppgifter, en i familjen och en i yrkeslivet. 
Kvinnan skulle inte ensam ta hand om barn och hemarbete eller ha en annan roll 
än mannen i arbetslivet. De familjepolitiska åtgärderna var lika viktiga som de 
arbetsmarknadspolitiska. Valfrihet skulle gälla såväl män som kvinnor. Individuella 
skillnader mellan människor skulle bli utslagsgivande och inte könsrollsrelaterade 
olikheter. 

Fredikssons bedömning var att centerpartiets familjepolitiska program i allt 
väsentligt var analogt med den moderata könsrollsideologin. Men ideologin var 
oklar då endast kvinnans och inte mannens två roller, som far och yrkesarbetande, 
uppmärksammades. Partiet föreföll också vara omedvetet om de konsekvenser 
könsrollsuppdelningen fick för kvinnans jämställdhet. Den gifta kvinnan upp
fattades som hemmakvinna och ansvarig för barnens vård. Partiet tog inte upp 
denna kvinnosyns konsekvenser för kvinnorna på arbetsmarknaden eller dess 
relevans i det framtida samhället. Centerpartiets viktigaste förslag i valet var 
vårdnadsbidrag till mödrarna under barnets tre första år. Genom detta skulle 
kvinnan ges möjlighet att välja mellan hemarbete och yrkesarbete. Den kvinna 
som valde att stanna hemma fick dock sämre möjligheter på arbetsmarknaden 
än män. Fredriksson har inte funnit att centerpartiet någonstans talade om jäm
ställdhet mellan könen och han drar den slutsatsen att det inte heller önskade 
någon sådan. 

Det är viktigt att inse att inte bara den konservativa utan också den 
moderata könsrollsideologin leder till att kvinnor generellt, även de 
som inte har barn, kommer i en sämre position på arbetsmarknaden 
än män, även de som har barn.257 

Även högern bedömdes av Fredriksson företräda en moderat könsrollsideologi. 
Men han påpekade att högerns värderingar var svåra att urskilja eftersom deras 
uttalanden i könsrollsfrågor ofta blandades med ett ekonomiskt tänkande och en 
önskan att minska statens utgifter. Exempelvis ville den öka stödet åt barnfamiljerna, 

256 Edmund Dahlström (1968), 35. 
257 Gunnar Fredriksson (1965), s 205. 
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inte som ett resultat av ett könsrollsideologiskt ställningstagande, utan för att 
kunna införa ett skatteavdrag som komplement till barnbidraget. Motståndet 
mot daghemmen utgjorde enligt Fredriksson ytterligare ett exempel på partiets 
ekonomiska tänkande. Högern ville minska de offentliga utgifterna. Roll
fördelningen mellan könen spelade i det sammanhanget mindre roll. Av samma 
orsak var partiet motståndare till vårdnadsbidraget. Valfrihet, som det också stod 
för, betydde valfrihet för kvinnan men aldrig ett utökat ansvar för mannen. Partiet 
ville behålla sambeskattningen, vilket betydde att en hemmafru lättade mannens 
skattetryck. I sambeskattningen fanns en tanke om att kvinnan skulle försörjas 
genom äktenskap. Men också i fråga om denna skattepolitik menade Fredriksson 
att det inte var en konservativ syn på kvinnan som stod i centrum utan en önskan 
att minska de progressiva skatterna. Högern ansåg att staten borde förhålla sig 
neutral i dessa frågor och på så sätt ge de enskilda individerna valfrihet. Påverkan 
genom ekonomiska bidrag eller utbyggnad av t ex barninstitutioner sågs generellt 
som socialisering, tvång, press eller reglering. Högerns förslag var att familjernas 
utgifter för barntillsyn skulle balanseras genom skatteavdrag och inte finanseras 
genom daghem eller vårdnadsbidrag. 

Högerns förslag i de frågor som berör könsrollsproblematiken visar 
sig inte syfta till någon viss genomtänkt könsrollsfördelning, eftersom 
förslagen ibland pekar i en riktning och ibland i en annan. Däremot 
syftar de alla till att sänka skatten och skapa lättnader för personer i 
vissa högre inkomstskikt.2S8 

Folkpartiet hade inte något officiellt program som behandlade könsrollsfrågor. 
Fredriksson följde partiledaren Bertil Ohlins uttalanden i denna fråga under valet. 
Hans slutsats var att Ohlin knappast önskade jämställdhet mellan könen. Det 
kan, enligt Fredriksson, ha berott på att han inte förstått problematiken med 
valfrihet och jämställdhet, eller också var man inom partiet oense i denna fråga. 
Ohlin förespråkade könsbundna förvärvsavdrag, frivillig särbeskattning och ett 
stöd till hemmafrusystemet. Alla tre förslagen stod var och ett på sitt sätt i konflikt 
med idén om jämställdhet mellan könen.259 En grupp inom partiet hade utarbetat 
ett radikalt könsrollsprogram som ännu inte antagits. Denna grupp låg bakom 
skriften Familj en, framtiden, där budskapet var att kvinnor och män skulle ha lika 
rätt till de båda rollerna, hemmaroll och yrkesroll. På programmet stod även en 

258 Gunnar Fredriksson (1965), s 208. 
259 Se Fredriksson (1965), s 211. Med könsbundna förvärvsavdrag skulle könsuppdelningen i skatte
systemet behållas. Den frivilliga särbeskattningen innebar att kvinnan s inkomst blev beroende av 
vilken inkomst mannen hade. 
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utbyggnad av daghem och förskolor. Valfrihet blev liktydigt med ett bibehållande 
av rådande könsrollsfördelning. 

Socialdemokraterna hade gett ut två skrifter i vilka könsrollsrfrågor be
handlades.260 Deras målsättning var att avskaffa könsdiskrimineringen på arbets
marknaden och att stimulera männen att ta ökat ansvar för hemarbetet. Men, 
Fredriksson menade, att det också fanns kvar en hel del konservatism inom partiet. 
De radikala åsikterna uttrycktes i en av skrifterna som antogs vid deras kongress. 
Där fördömdes de kvinnoideal som framställdes som valfrihet för kvinnan men 
som egentligen manade kvinnan att stanna hemma, älska sin man, ta hand om 
sina barn och vara beroende av mannens inkomst. Socialdemokraterna var också 
av den åsikten att jämställdhet var bra för barnen. I motsats till de konservativa 
menade de att inte endast moderns utan också faderns samvaro med barnen var 
nödvändig och värdefull. En utbyggd barntillsyn behövdes därför både för barnens 
och familjens skull. Partiet förespråkade särbeskattning. 

Kommunisterna föreslog utbyggd kollektiv barntillsyn och höjda barnbidrag. 
Dessa åtgärder sågs som nödvändiga för ökad jämställdhet mellan könen. De 
förespråkade också omskolningskurser för husmödrar och fler deltidsarbeten för 
alla medborgare. Fredriksson menade dock att också kommunisterna framförde 
en del argument under denna valrörelse som vid granskning visade sig vara 
inkonsekventa. Fredriksson gav som exempel deras kampanj mot matprisernas 
höjning som riktade sig främst till "husmödrar" ett uttryck som inte var förenligt 
med en radikal könsrollsideologi där förändringar av invanda könsroller var ett 
av målen. 

Fredrikssons analyser av partiernas inställning i könsrollfrågor år 1964 stämmer 
väl överens med partiernas motioner i anslutning till familjeberedningens 
förslag. Socialdemokraterna drev linjen med utbyggd kollektiv barntillsyn, kvinnors 
jämställdhet och fick i detta stöd av kommunisterna. Folkpartiets motioner var 
dubbeltydiga. De uttryckte ett stöd för utbyggnad av daghem men gav inga klara 
bevis på att de menade att barntillsyn hade med kvinnans valfrihet eller med 
jämställdhetsfrågor att göra. Centerpartiet stödde utbyggnaden av daghem men 
kvinnors valfrihet skulle främst gälla möjligheten att stanna hemma. Det ivrade 
för familjedaghem. Högerpartiets motioner hade en ekonomiskt färgad grundton. 
Motionärerna ansåg att det blev för dyrt med daghem och ville införa sambeskatt
ning. Valfrihet för kvinnor fanns redan enligt deras sätt att se saken. 

Förskollärarnas yrkeskår (SFR) var partipolitiskt obundet men en jämförelse 
mellan dess kvinnosyn och de politiska partiernas kan ändå göras. Förbundets 
officiella åsikter i könsrollsfrågor vid seklets början kan hänföras till den konser
vativa och den moderata könsrollsideologin. Kårens syn på kvinnan och hennes 

260 Gunnar Fredriksson (1965), s 213. Skrifterna hette Kvinnors jämlikhet och Resultat och reformer. 
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plats i tillvaron sammanföll på många sätt med den konservativa kvinnosynen 
som menade att kvinnan hade sin rätta plats som hustru och mor och att hon 
endast i undantagsfall skulle arbeta.261 Förslagen till arbetsuppgifter för kvinnor 
som inte hade egna barn eller som hade vuxna barn hörde hemma i den mode
rata ideologin. Man ansåg att det "naturliga" var att kvinnan tog hand om hem 
och barn, men innan barnen föddes och sedan de blivit stora kunde kvinnor 
yrkesarbeta. Sådana tankegångar överensstämde också med kårens tidigare syn på 
barnträdgårdslärarinneyrket. I mitten av 1960-talet hade förskollärarnas 
arbetsuppgifter förändrats och kårens inställning var, enligt min mening, delad i 
en moderat, och en radikal könsrollsideologisk idériktning. Den ena gruppen 
prioriterade förskolan/lekskolan och den andra daghemmet. 

KOMMENTARER 

Med de förändrade statsbidragsreglerna som infördes år 1963 påb örjades den 
första stora omvandlingen inom förskolefältet. Den tidigare epoken med successiv 
och stabil utbyggnad av främst förskolan var nu avslutad. Därmed bröts barn
trädgårdens hegemoniska ställning, och i stället fick daghemmen större betydelse. 
Vi kan konstatera att fostran eller med Ulla Holms begrepp "modrande" blev 
utifrån styrt och att kvinnorna fick "mycket lite att säga till om beträffande de 
institutionella ramarna".262 Småbarnsinstitutionernas utbyggnad motiverades och 
anpassades till arbetsmarknadens behov. 

Inom varje fält pågår en ständig kamp om resurser, positioner, talutrymme 
och definition av diskursens innehåll. Diskussionerna om statsbidragsreglerna 
ger oss ett övertydligt exempel på hur olika krafter bidrar till att konstruera fältet 
och att även nya intressegrupper kan ha avgörande betydelse för händelse
utvecklingen. I det här aktuella fallet var det arbetsmarknaden som tillsammans 
med LO låg bakom kraven på en utbyggnad av daghem. De lick stöd för sina 
krav av landets högsta politiska maktorgan, riksdagen. I det läget sattes fältets 
tidigare regler ur spel och underordnades det manliga ekonomiska kapitalets makt. 

1962 års famljeberednings förslag byggde inte på utvärderingar av småbarns
institutionernas inre verksamhet. Beredningen anslöt sig till tidigare utredningars 
syn på småbarnsinstitutionernas syfte, vad som var pedagogik respektive tillsyn 
och vilken institution som var att föredra. Familjeberedningen använde, liksom 
tidigare utredningar, olika begrepp när de beskrev daghemmens respektive för
skolans verksamhet. Daghemmens uppgift var, enligt beredningen, att tillgodose 

261 Fredriksson (1965), s 201. 
262 Ulla Holm, Modrande B frakts. En feministisk undersökning (1993), s 208. 
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barns behov av tillsyn och vård när föräldrarna arbetade. Förskolans primära 
uppgift var att komplettera hemmet, ge barnet kontakt med andra miljöer och 
förbereda barnet för skolan. Förskoleverksamheten var till skillnad från daghemmet 
utvecklingspsykologiskt motiverad. Familjeberedningen använde aldrig uttrycken 
"tillsyn" eller "vård" om förskolans verksamhet. Språkbruket antyder att mot
sättningen vård - pedagogik relaterad till de olika småbarnsinstitutionerna fort
farande fanns etablerad i statsapparaten och att kursändringen i statsbidrags
hänseende inte bottnade i förändrade värderingar av institutionerna. Man talade 
fortfarande om daghemmen som t ex "heldagvård för småbarn till förvärvsarbetande 
mödrar".263 Daghemmen sågs inte i första hand som en pedagogisk institution 
för barn. 

Pedagogiska samtal hade uteslutande förts för att jämföra daghems
verksamheten med barns fostran i hemmet och för att markera en tveksamhet 
beträffande institutionernas pedagogiska värde. Någon debatt om målet med 
den inre verksamheten eller om hur verksamheten skulle utformas för att på 
bästa sätt gynna barns inlärning och fostran, förekom inte i detta dokument. 

Statens beslut år 1943 a tt koppla statsbidragen till förskollärares yrkes
kompetens gynnade kårens professionella strävanden. På så sätt fick yrket en 
officiell auktorisation. I det avseendet var det nya statsbidragssystemet negativt 
och möjligheterna till avgränsningar gentemot andra yrkesverksamma inom 
förskolefältet minskade. Den förändrade statliga strategin innebar ett nederlag 
för den kamp som förts för professionellt erkännande från yrkeskårens sida. 

Förskollärarna vet att det inte är allmänt vedertaget med utbildade 
lärare inom förskoleverksamheten. På många, många håll saknas helt 
förståelse för att förskolefostran är så väsentlig för barnets fortsatta 
utveckling. Avsikten med den tidigare statsbidragsformen, löne
bidraget, var att stimulera kommunerna att anställa utbildade lärare. 
Skulle man inte - som Socialstyrelsen föreslagit - under en övergångs
period ha kunnat kombinera de båda bidragsformerna? Om fem år 
har förskoleverksamheten förmodligen nått en mycket större 
stabilitet och dessutom har då de större förskollärarkullarna börjat 
utexamineras.264 

Förskollärarna kände sig svikna av statsmakterna under en känslig period av 
institutionernas utbyggnad. Det var brist på utbildade förskollärare och det var 
ingen självklarhet att arbetsgivare i fortsättningen skulle anställa utbildade förskol

263 Socialdepartementet konseljakt, 1 mars 196 3 nr 32-41. Handlingar till ärende 41 D -nr 258/63 
proposition 62/1963, s 31. 
264 Ledaren, "En egendomlig utveckling", Barnträdgården nr 8 (1963), s 153-154. 
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lärare. Risken för att det omvända skulle bli fallet var särskilt stor vad gällde de 
arbetsgivare som ansåg att kvinnan hade naturliga egenskaper som gjorde henne 
lämplig att ta hand om barn. Naturbegåvningar behövde ju inte särskilt lång 
utbildning eller hög lön. Nu måste kåren inrikta sig på att påverka kommunerna 
vid tjänstetillsättningar. 

SFR uttryckte sig, som jag redan tidigare påpekat, försiktigt angående bort
tagandet av statsbidragets koppling till utbildade förskollärare i remissvaret på 
familjeberedningens förslag. De "delade inte uppfattningen" att nuvarande system 
var olämpligt och påpekade att ett mycket väsentligt villkor '"borde" vara kopplingen 
till yrkeskompetens. SÖ hade en tydligare skrivning i denna fråga och menade 
att en förändring av reglerna skulle innebära en "stor risk" för att synen på behovet 
av utbildad personal skulle förändras. SO ville "kraftigt betona", och ansåg det 
nödvändigt, att bidragen kopplades till förskollärares yrkeskompetens. Social
styrelsen påpekade likaså att det måste finnas en "bestämmelse" om en sådan 
kopplingen något annat var otänkbart. 

Kårens företrädare ville att förskolornas utbyggnad inte skulle stagnera men 
de insåg också att staten nu skulle satsa på en utbyggnad av daghem och fritids
hem. 

Sveriges Förskollärares Riksförbund uppskattade planerna på utökad utbildning 
- inga korta utbildningsalternativ kunde godkännas. Förbundet argumenterade 
för vidareutbildning av redan utbildade eftersom den reguljära utbildningen an
sågs vara för kort. Reaktivering av gamla förskollärare ansågs också vara en väg 
att komma åt personalbristen. Men om man ville ta ett helhetsgrepp på avgången 
från yrket var lönepolitiska åtgärder det avgörande. 

Centerpartiet hade i en motion föreslagit ett vårdbidrag och både Alva Myrdal 
och Ulla Lindström ansåg att det var ett bra sätt att ge kvinnor valfrihet. Ekonomin 
åberopades som det enda hindret för en sådan reform. Men i vårdbidragsdebatten 
lämnades mannen utanför frågor om barntillsyn och hemarbetets fördelning. 
Sigrid Ekendal från LO, framhöll däremot att mannen och kvinnan hade ett 
gemensamt ansvar för barn och hem. LO:s intresse för kvinnofrågor under 1960-
talet var ett led i den kamp för kvinnors villkor på arbetsmarknaden som 
påbörjats två decennier tidigare.265 Kyle menar att LO såg kvinnor som alternativ 
arbetskraft under 40-talets senare hälft och under 60-talet, vilket svarar mot de 
båda tidsperioder när daghemmen de facto byggdes ut. Förbundets målsättning 
sedan kongressen år 1961 var att varje individ skulle ha frihet att välja heltidsarbete 

265 Kyle (1979), s 133-140; Lisbeth Lundahl (1994), s 18. H on visar att kvinnornas situation på 
arbetsmarknaden var föremål för en rad utrednin gar under 1940-talet. Hon uppger att motiven 
bakom utredandet var dels ett ökat behov av arbetskraft och dels krav från kvinnor inom SAP och 
LO om att förbättra förutsättningarna för yrkesarbetande kvinnor. 
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oavsett kön, ålder och bostadsort.266 Ar 1962 analyserade LO situationen inom 
barntillsynsområdet, och kvinnors situation på arbetsmarknaden och konstaterade 
att en utbyggnad av daghem var absolut nödvändig för att lösa den ökande efter
frågan på kvinnlig arbetskraft.267 Det ökade intresset för kvinnorna på arbets
marknaden och därmed för daghem kan förklaras med att kostnaderna för 
invandringen började bli stora, varför en satsning på den andra arbetskrafts
reserven, kvinnorna, blev intressant och naturlig.268 Arbetarrörelsen förhöll sig 
under 1950-talet passiv i t ex frågan om arbetsmarknadens val mellan kvinnor 
och utlänningar.269 Den passiviteten kan antas bero på att det inte vid denna tid 
rådde någon konkurrens om arbetstillfällen mellan svenska kvinnor och utländsk 
arbetskraft.270 "50-talets attityd var förenlig med passivitet även inför de för 
kvinnorna avgörande frågorna, barnomsorgen m fl".271 Under 6o-talet när LO 
böqade argumentera för full sysselsättning för alla inom landet, även gifta kvinnor, 
kunde samtidigt daghemmen motiveras utifrån arbetsmarknadens behov. 

DEBATTEN FORTSÄTTER 

Debatten om vilken småbarnsinstitution som staten skulle prioritera upphörde 
emellertid inte i och med det socialdemokratiska beslutet om utbyggnaden av 
daghemmen. Ar 1964 när frågan om bidrag till driften av barnstugor behandlades 
hade de tre borgerliga partierna inkommmit med likalydande motioner till de 
båda kamrarna.272 Där återkom de krav som framfördes vid statsbidrags
förändringen ett år tidigare. Partierna hade således inte gett upp den ideologiska 
kampen om småbarnsinstitutionernas framtid. Folkpartiet anhöll om en utredning 
av förskoleverksamhetens utformning och omfattning.273 Enligt motionärerna 
saknades fortfarande hållbara forskningsresultat rörande vilken omvårdnadsform 
som var bäst och själva ansåg de att förskolan var av stort samhällsintresse: 

266 Kyle (1979), s 213. 
267 Gustav Persson, Daghemsfrågan ett arbetsmarknadsproblem (1962). 
268 Kyle (1979), s 132. 
269 Ibid., s 212. 
270 Arbetarhistoria 2/1994 nr 70, s 26. Fram till mitten av 1950-talet invandrade fler kvinnor än män 
till Sverige. 
271 Gunhild Kyle (1979), s 214. 
272 Dessutom väckte centerpartiet samma år motioner om att införa ett obligatoriskt förskoleår. 
Men den frågan har behandlats i kapitel 10 och intresserade hänvisas till detta. 
273 RT: MFK 267 (fp) och MAK 329 (fp) år 1964. 
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Ett mål på längre sikt bör vara att lekskola kan erbjudas varje barn i 
4- eller 5-års åldern och att lekskolan för 6-åringama göres till ett 
särskilt förskoleår som förberedelse för och mjukare övergång till 
eller kanske rentav som ett uppgående i det första skolåret inom den 
obligatoriska skolan. Med en sådan utveckling skulle också större 
möjligheter skapas att bedöma förutsättningarna för en förskjutning 
nedåt av skolpliktstiden.274 

I högerns partimotion krävdes nu en sänkning av statsbidraget till daghem och 
en fördubbling av bidraget till förskolan.275 Centerpartiet föreslog i en partimotion 
att familjedaghemmen skulle fa statsbidrag.276 

Riksdagsdebatten kring dessa motioner kom i första kammaren att i huvudsak 
föras av borgerliga män, medan kvinnorna var aktiva i andra kammaren.277 Där 
ledde barntillsynsfrågorna till en ideologisk strid mellan socialdemokratiska kvinnor 
och högerns ledamöter.278 Representanterna för riksdagshögern hävdade att det 
fanns olägenheter med kollektiv tillsyn, att familjedaghem ur många synpunkter 
var bättre och att förskolorna efterfrågades av föräldrarna.279 De socialdemokratiska 
kvinnorna anklagade högerns riksdagsledamöter för att vara bakåtsträvare: "Högern 
har i år skrivit en hel roman om barntillsynsverksamhet och familjepolitik.../ 
...Men jag vill ändå konstatera att vad som där skrivs verkar mer 1890-tal än 
1960-tal."280 Högern (och folkpartiet) hade inte gett upp kampen om en statlig 
satsning på en privat tillsyn i kombination med förskola. Men i riksdagen fick de 
kraftigt motstånd och samtliga motioner avslogs.281 

En annan fråga som väcktes i riksdagen handlade om stöd till barnpsykologisk 
forskning. I en socialdemokratisk motion efterlystes undersökningar av hur barnen 

274 RT: MAK 329 (fp),1964, s 10. 
275 RT: MFK L642 (h) och MAK IL767 (h) år 1964. 
276 RT: MFK L641 (cp) och MAK: II772 (cp) år 1964. 
277 1 första kammaren föranledde frågan sju debattinlägg, fem av män (två fp, två h, en s) och två av 
kvinnor (cp och s). I andra kammaren föranledde frågan 20 debattinlägg, fem av män (tre h, en cp, 
en s) och femton av kvinnor (nio s, fyra h, två fp). Sigrid Ekendahl gjorde fyra debattinlägg, Gördis 
Hörnlund tre och Nancy Ericsson ett inlägg. 
278 Tio debattinlägg kom från socialdemokrater — nio kvinnor och en man. Högerpartiets riksdags
ledamöter gjorde sju debattinlägg i andra kammaren (tre män och fyra a kvinnor). Centerpartiets 
ledamöter gjorde ett (en man) och folkpartiet tre (kvinnor) debattinlägg. 
279 RT: FKP 21:9 1964, Kaijser (h), s 10; Ibid., AKP 21:271964, Turesson (h), s 31. 
280 RT: AKP 21:271964, Gördis Hörnlund (s), s 29. 
281 Trots att motionerna avslogs av riksdagen upprepade högerpartiet sina krav och synpunkter angående 
småbarnsinstitutionerna RT: MFK 186 och MAK 227,1965; Och centerpartiet krävde ännu en gång 
att familjedaghem skulle bli statsbidragsberättigade. RT: MFK 180 och MAK 224,1965. 
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påverkades av den förändrade familjestruktur som kvinnors inträde på arbets
marknaden medfört.282 1 högerpartiets motion ställdes krav på att en professurer 
i utvecklingspsykologi och på att småbarnspsykologiska institut med till övnings
barnstugor skulle inrättas vid samtliga universitet och högskolor.283 Frågorna som 
behandlades i riksdagsdebatten var ungefär desamma som år 1964 och samtliga 
motioner avslogs. 

Ar 1966 k om en proposition angående ökat statligt stöd till barnstugorna. 
Man föreslog fördubbling av anslaget (från 20 till 48 miljoner) och att det skulle 
riktas framför allt till daghem.284 Bidraget till förskolorna föreslogs också fort
sättningsvis utgå från allmänna arvsfonden. Syftet med den radikala statsbidrags
ökningen var att stimulera till en snabb utbyggnad av barntillsyn för förvärvs
arbetande föräldrar (kvinnor). Anordningsbidraget skulle utgå endast till lokaler 
som användes som dag- eller fritidshem, det vill säga under minst fem timmar 
om dagen. 
Propositionen byggde på åsikter som familjeberedningen framfört: 
• Genom att tillhandahålla barntillsyn kunde samhället lägga grunden till 

harmoniska hemförhållanden vilket var viktigt för barnen. 

• Man ansåg att barn tidigt grundlade goda samarbetsvanor och att deras 
individuella utveckling kunde främjas genom modern lekpedagogik och lämplig 
utrustning. 

• Redan i treårsåldern ansågs barn ha behov av gruppsamvaro. Under lekens 
former kunde man tidigt lära barnen viktiga umgängesnormer, t ex att ta 
hänsyn till varandra. 

• Organiserad barntillsyn ansågs vara en förutsättning för att valfrihet mellan 
hemarbete och yrkesarbete skulle bli möjlig för kvinnor - och i viss mån män. 

• Barntillsyn sågs som en förutsättning för att ensamstående föräldrar skulle 
kunna klara familjeförsörjningen. 

• Intresset bland gifta kvinnor för yrkesarbete var stort. Detta hade konstaterats 
genom arbetskraftsundersökningar och förfrågningar hos arbetsförmedlingar. 
Beredningen ansåg att det borde vara ett mål för familjepolitiken att skapa 
förutsättningar för kvinnorna att yrkesarbeta. 
Familjeberedningen hade särskilt riktat intresset mot en integrerad barnstuga 
i vilken man skulle kombinera olika verksamheter och tillsynsbehov. 

282 RT: MFK 252 (s) och MAK 221 (s), 1965. Motionen innehöll också en begäran om ökat statligt stöd 
till dag- och fritidshem. Sigrid Ekendahl var första namn på andra kammarens kollektiva motion. 
283 RT: MAK 480 (h), 1965. 
284 RT: P nr 541966, Ulla Lindström. 
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Den främsta avsikten med integrationen är, att den gemensamma 
barnstugan samtidigt skall kunna ta emot dels barn vilkas föräldrar 
förvärvsarbetar och som därför är i behov av tillsyn under hela dagen 
eller större del av dagen (heltids - eller deltidstillsyn), dels barn vars 
ena förälder är hemarbetande men som ändå bör ges tillfälle att 
deltaga i den pedagogiska verksamhet som bedrivs i barnstugorna 
(korttidstillsyn) .28S 

Man ville alltså kombinera förskola och daghem och på så sätt skapa den integrerade 
barnstugan. Propositionen fick ett antal högermotionärer att återigen hävda 
hemmets primära betydelse som uppväxtmiljö.286 Motionärerna var av den bestämda 
åsikten att daghemmen hade gynnats allt för mycket i förhållande till förskolan. 
Förskolan ansågs på många sätt vara mer lämpad att tillgodose de pedagogiska 
motiv som anförts som skäl för att höja anslaget till barnstugorna. Daghem var 
en dyr institution och barntillsynen kunde skötas bättre genom andra billigare 
former. Verklig individuell valfrihet uppnåddes om varje familj med egna medel 
bekostade barnens tillsyn. Dessa kostnader skulle vara avdragsgilla. Möjligen 
skulle motionärerna kunna tänka sig en reducering av avgifterna med hänsyn till 
betalningsförmåga. Motionärerna motsatte sig idén om en integrerad barnstuga. 

Även centerpartiet pekade i en motion på att det fanns skillnader mellan 
daghem och lekskola.287 Motionärerna menade att lekskolan allt mer kommit att 
bli en förberedelse för skolan och således borde benämnas förskola för att dess 
ställning klarare skulle poängteras. 

Enligt vår mening måste det betecknas som olyckligt om lekskolan, 
när den efter många års utveckling allmänt accepteras som en god 
pedagogisk och social förberedelse för grundskolan, skulle uppgå i 
en barnstugeform som är tillkommen för och till största delen 
inriktad på barntillsyn.288 

Partiet motsatte sig därför också förslaget om integrerad barnstuga, samtidigt 
som de förespråkade familjedaghem. 

Debatten i andra kammaren berörde i huvudsak de olika regler som skulle 
gälla vid fördelning av anslag. Överlag ansåg socialdemokraterna att de arbets

285 RT: P nr 54 1966, s 7. 
286 RT: MFK 666 (h) och MAK 815 (h) 1966. 
287 RT: MFK 664 (cp) och MAK 817 (cp) 1966. 
288 RT: MAK 817 (cp) 1966, s 12. 
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marknadspolitiska motiven skulle väga tyngst och heldagsvården följaktligen 
prioriteras. De borgerliga partierna var oroliga för att lekskolan skulle missgynnas 
av förslaget och för att "barnens bästa" riskerade att komma i andra hand till 
förmån för de arbetsmarknadspolitiska hänsynen.289 Några belysande exempel 
från debatten: 

Rosalie Svensson (s): Barntillsynen som tidigare var en social 
angelägenhet för att göra det möjligt för ensamstående föräldrar att 
genom eget arbete försörja sig, har nu mer och mer blivit en 
arbetsmarknadspolitisk angelägenhet av stora mått. Vi har ont om 
arbetskraft i detta land, och det gäller för oss att på något sätt 
försöka lösa det problemet / / Här är kvinnorna en värdefull 
arbetskraftsreserv att räkna med.290 

Mårten Werner (h) påpekade att det fanns tre motiv för den kollektiva 
barntillsynen; barnens behov av utveckling och anpassning i gruppen, hemmafruns 
behov av förvärvsarbete av olika anledningar och samhällets behov av arbetskraft. 
Werner menade att propositionen lät det sista motivet bli helt dominerande och 
att det var synd att de andra kommit helt i skymundan. "Barnstugorna är ju över 
huvud taget till för barnens skull, och det far icke vara så att barnen måste nöja 
sig med vad som kan arrangeras för att arbetsmarknaden skall få sitt."291 

Statsrådet Ulla Lindström menade däremot att farhågorna om att man endast 
skulle se till arbetsmarknadspolitiska motiv, och glömma de pedagogiska motiven 
var överdrivna. 

Utvecklingen av dessa två institutioner är emellertid inte längre 
parallell, utan den nya tiden har alltmer närmat dem till varandra. 
Vad angår det pedagogiska innehållet är det numera ingen skillnad 
alls. Samma slags personal, förskollärare och barnsköterskor, leder 
verksamheten. Samma utvecklingsbefrämjande lekar och leksaker 
sysselsätter barnen.292 

Fru Lindström menade vidare att skillnaderna mellan daghem och förskolor inte 
var särskilt stora. Likheterna talade för en barnstuga. Gränserna mellan de båda 

289 RT: AKP 21:59 *9^6, S 69-90. 
290 Ibid., s 87. 
291 Ibid., s 95-96. 
292 RT: AKP 4:751966, s 99. 
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institutionerna ansågs vara konstlade, föråldrade och komma från en speciellt 
svensk utvecklingshistoria som skilde sig från många andra länders. Hon menade 
vidare att alla samhällsklasser numera hade intresse av barntillsyn, både daghem 
och förskolor. En gemensam barnstuga skulle under dessa förutsättningar kunna 
ge en effektivare barntillsyn med större kapacitet till en lägre kostnad. 

Utskottets hemställan om grunderna för bidrag och lån till barnstugor bifölls. 
Ar 1967 när "bidrag till driften av barnstugor" ånyo granskades skedde inga 
förändringar av bidragens inriktning. I en gemensam motion från centerpartiet 
och folkpartiet påpekade motionärerna att ökningen av antalet daghemsplatser 
hade varit för liten i förhållande till familjernas behov av barntillsyn.293 De angav 
de stora kostnaderna för daghemsverksamheten som en hämmande faktor för 
utbyggnaden. Motionärerna menade att en ökning av bidragen till familje
daghemmen skulle vara ett snabbt sätt att öka tillsynskapaciteten. Vidare ville de 
att någon form av utbildning för dagbarnvårdare skulle komma till stånd. Höger
partiet efterlyste i en motion forskning om vilka effekter kvinnors ökade förvärvs
frekvensen kunde få för barn under 7 år.294 Motionären ville att vid den fortsatta 
utbyggnaden av de integrerade barnstugorna skulle en viss del av det anslagna 
beloppet reserveras för barnpsykologisk forskning. Samtliga motioner lämnades 
utan bifall. 

Det beräknade anslaget till barnstugor för år 1968 var 31 miljoner kronor, en 
ökning med 9 miljoner från föregående år. Till behandlingen av bidraget för 
barnstugorna detta år hade motioner inkommit om införande av allmän förskola,295 

om riktlinjer för barnstugornas verksamhet296 samt om familjedaghem och 
lekskolor.297 En partimotion hade inlämnats av VPK i vilken kvinnornas miss
gynnade situation på arbetsmarknaden uppmärksammades.298 1 motionerna hem
ställdes bland annat om att statsbidraget för barnstugeverksamheten skulle höjas 
och verksamheten överföras till Utbildningsdepartementet. Barnstugan ansågs 
ha möjlighet att berika barnets uppväxt: 

Det är sällsynt att den enskilda mamman har möjligheter att ge sitt 
barn en någorlunda stimulerande och rik uppväxttid, där barnet på 
ett riktigt sätt kan förbereda sig för sin framtida samhällsroll. Vi 

293 RT: MFK 204(cp och fp) och MAK 260 (cp och fp) 1967. 
294 RT: MFK 400 (h) och MAK 515 (h) 1967. 
295 RT: MFK 217 (fp och cp) likalydande med MAK 276 år 1968. 
296 RT: MFK 461 (s) lika lydande med MAK 573 1968. 
297 RT: MFK 556 (cp) likalydande med MAK 713 1968. 
298 RT: MAK 7 (vpk) likalydande med MFK 41968. 
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måste bättre än hittills utnyttja de viktiga förskoleåren för att ge 
barnet den rikedom på intryck, den positiva och utvecklande miljö, 
som är så betydelsefull för det. Barnstugan (lekskolan) med den för 
sitt ändamål utbildade personalen och utrustningen kan däremot ge 
barnet allt detta tillika med en värdefull kontakt med andra barn. 
Men då far vi heller inte betrakta barnstugorna som en sorts andra-
handsersättning för att vara hemma hos mamma och vi måste 
dessutom ställa höga krav på kvaliteten på den vård och fostran som 
barnet får där.299 

Verksamheten i barnstugan, daghemmet och förskolan gavs här ett värde som 
till och med överträffade den enskilda mammans kvaliteter. 

Motionerna avslogs men riksdagen stödde den socialdemokratiska motionen 
om en utredning av barnstugornas inre verksamhet. Konflikten mellan förskola 
och daghem hade nu via statsapparaten omvandlats och reducerats så att statsrådet 
Ulla Lindström inte såg någon "skillnad alls" mellan dessa institutioner. 

Förskolan en del av daghemmen 

"Nu är ju verkligheten den att vi har samma pedagogiska målsättning för lekskola 
och daghem. För att göra saken begriplig för människor utanför vår verksamhet 
borde vi kanske uttrycka oss så att lekskolan är inbakad i daghemmen."300 Denna 
utsaga kan utgöra en summering av händelseutvecklingen från förskollärarnas 
första försök att införa barnträdgårdsverksamhet också i barnkrubban, till den 
statliga barnstugans integrering av förskolan/lekskolan i daghemmen. Förskol
lärarna kunde i slutet av 6o-talet i det avseendet skörda frukterna av förskol
lärarnas kamp som påbörjades ett halvt sekel tidigare. Men tiderna, samhället, 
kåren, barnen och föräldrarna var förändrade och frågan är om barnstugan var en 
seger för kåren. Genom en granskning av tidningen Barnträdgården ska jag teckna 
en bild av den aktuella diskursen beskriven från kårens synvinkel. 

Ar 1964 dryftades i tidningen Barnträdgården riksdagens fördelning av stats
bidrag mellan förskolor och daghem.3011 riksdagen hade Ulla Lindstöm hållit 
för troligt att förskolorna skulle växa av sig själva. Detta synsätt ansågs karaktäris
tiskt för mångas bedömning av förskolornas tillväxt. SFR tvivlade dock på detta 

299 RT: MAK nr 7 (vpk) 1968, s 15. 
300 Ledaren, "Okunnigheten fortfarande stor", Barnträdgården nr 4 (1968), s 114. 
301 Ledaren, "Standardtillägg eller nödvändighet?", Barnträdgården nr 5 (1964), s 97. 

275 



LÅT BARNEN KOMMA TILL OSS 

och uppvaktade också samma år statsrådet med önskemål om ökat statsstöd till 
förskolorna och utbyggd experimentverksamhet, t ex i form av en förlängd för
skola.302 Kåren var också helt medveten om de statliga instansernas problem med 
att ordna barntillsynen för den växande gruppen heltidsarbetande mödrar. Bristen 
på utbildade förskollärare var dessutom alarmerande och innebar att förskolor/ 
lekskolor måste stängas. 

Ändå måste det respekteras att lekskolor inte startas utan utbildad 
personal. Det drabbar vissa barn och vissa familjer nu, och det är 
beklagligt. Men att driva lekskolor med outbildad personal kan 
innebära att hela den förskolepedagogiska tanken förfuskas. Det 
arbete som bedrivs på lekskolorna skall syfta till ett kvalitativt gott 
pedagogiskt arbete, inte till förvaring av ett visst antal barn vissa 
timmar. Kvantiteten får inte sättas framför kvaliteten.303 

Kåren tog avstånd från att man på grund av personalbrist på vissa orter "lånade" 
förskollärare från daghem till förskolorna. Man förutspådde att en kraftig ut
byggnad av den ena institutionen skulle innebära att den andra blev utan kvalificerad 
presonal.304 Förskollärarna var mycket förstående for att förvärvsarbetande föräldrar 
var i behov av barntillsyn men samtidigt accepterade de inte att verksamheten sågs 
enbart som en serviceform för familjerna. De protesterade mot att förskolorna 
betraktades som lyxinstitutioner om barnens mödrar inte förvärvsarbetade. 

Båda institutionstyperna behövs och förskollärarna far under 1965 -
som så många år tidigare - hävda att förskoleverksamheten måste 
byggas ut så att de föräldrar som så önskar kan få sina barn placerade 
i den institutionstyp som passar barn och familj bäst. Det kommer 
att ta tid, innan den dagen är inne, och den tiden fylls bäst med ett 
pedagogiskt arbete som ger alla respekt för förskoleinstitutionernas 
arbetssätt.305 

Det pedagogiska arbetet stod i centrum för förskollärarna. Det var kunskapen 
och erfarenheten om de små barnens fostran och inlärning som kåren ville 
utveckla och få respekt för. Det var en kompetens som de menade var särskilt 

302 "Uppvaktning hos familjeministern', Barnträdgården nr 6 (1964), s 130. 
303 Ledaren, "Kvalitet eller kvantitet", Barnträdgården nr 7 (1964), s 145. 
304 Ledaren, "Nytt år - gamla problem", Barnträdgården nr 1 (1965), s 1-2. 
305 Ibid., s 2. 
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betydelsefull i en tid när ekonomiska investeringar gick före pedagogiska 
prioriteringar.306 Förskollärarna tyckte att de allt mer började medräknas i den 
stora grupp pedagoger som tog hand om barn från förskolan och uppåt. 
Läraruppgifterna hade vidgats även inom lärdomsskolan och den utvecklingen 
gagnade förskollärarna. 

Förskolepedagogiken har alltid hävdat att undervisning och vård -
det som totalt kan kallas fostran - är en enhet. Inlärningen hos barn 
startar inte med läsning och skrivning och räkning. Den startar långt 
tidigare när barnet skall lära sig att självständigt och med ansvar 
sköta de många praktiska vardagssituationerna.307 

Förskollärarna menade att det också var den inställningen som låg bakom idéerna 
om en lika värdering av förskola och daghem som nu var på väg att bli verklighet. 
Det spelade ingen roll om barnet vistades i gruppen tre timmar eller hela dagen. 
Den tidigare förbundsordföranden Ann Margret Ericsson ansåg att det fanns 
alla skäl att stödja de flexibla institutioner som nu planerades. I den åsikten lick 
hon stöd: 

Tack vare en ny syn på förskolefostrans betydelse, främst påverkad av 
beslutet om statsbidrag till förskollärarlönerna 1944/45 har verksam
heten i dag det utgångsläget att man kan sätta pedagogiskt likhets
tecken mellan heldagsvård och lekskoleverksamhet. Det är i bästa 
bemärkelse förskoleverksamhet.308 

Med riksdagens fortsatta prioritering av daghemmen förändrades debatten om 
småbarnsinstitutionerna. De politiska argumenten mot lekskolan blev t ex fler. 
De flesta rösterna i Barnträdgården uttryckte också en oro över det allt mer 
begränsade statliga stödet till förskolan. "SFR vill därför opponera sig mot att 
driftsbidraget till lekskolorna helt skall bortfalla."309 Men protesterna hjälpte inte 
utan statsbidraget drogs in från och med år 1966. Ett annat tecken på denna 
utveckling var att socialminister Gertrud Sigurdsen i ett radioprogram hade före

306 Se tex redaktör Stefan Oljelund "Lekskolan eller daghemmen", Barnträdgården nr2 (1965), s 41-42. 
Oljelund hade tidigare varit aktiv inom förskoleverksamheten i Göteborg, bland annat som 
barnavårdsnämndens ordförande. 
307 Ledaren, "Att vara lärare", Barnträdgården nr 5 (1965), s 113. 
308 Karin Strömberg-Lind, "Vad Kungen sagt", Barnträdgården nr 5 (1965), s 120. 
309 Barnträdgården nr 2 (1966), s 50. SFRs yttrande över familjberedningens PM angående utbyggnad 
av samhällets barntillsyn samt departementspromemorian angående ökat statligt stöd till barnstugor. 
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slagit att Arbetsmarknadsstyrelsen skull e bli tillsynsmyndighet för förskole
verksamheten.310 Förslaget om att statsbidraget till förskolorna skulle tas bort 
kom från arbetsmarknadens parter. Ur deras perspektiv var förskolan olönsam 
eftersom den inte bidrog till att frigöra arbetskraft.311 

Förskollärarna måste åtminstone som motvikt mot arbetsmarknadens 
pockande krav få stöd av en pedagogisk tillsynsmyndighet. Denna 
har till uppgift att i första hand se till barnens utveckling på lång sikt 
- i andra hand till produktionens krav. Förskoleverksamheten får 
inte bli enbart en serviceform utan pedagogiskt innehåll.312 

Något stöd från Socialstyrelsens tjänstemän tycktes förskollärarna inte få i denna 
fråga. Men SFR upprepade envist sina beklaganden över att familjeberedningen 
i sina utredningar i stort sett utgick från arbetsmarknadsmässiga synpunkter när 
den behandlade småbarnsinstitutionernas betydelse i det framtida samhället.313 

Förbundets medlemsantal steg kraftigt under 6o-talet och man hoppades på en 
ny generationen engagerade förskollärare.314 Medlemmarna uppmanades att göra 
sig hörda i den allmänna barnstugedebatten. Det ansågs bättre att göra ett över
tramp än att låta missnöjet stanna inom kåren. 

Kungl. Maj: ts beslut att tillsätta en utredning med uppgift att utforma rikt
linjer för den moderna barnstugans inre verksamhet väckte förhoppningar.315 

Men när sakkunniga skulle utses grumlades förbundets förväntningar. "Med stor 
förvåning läser man namnen på de ledamöter som skall verkställa utr edningen. 
Varför har man gått utanför landets gränser för att hitta en forskare på förskole
åldrarna?"316 Förbundet konstaterade att det fanns ett flertal forskare inom landet 

310 Ledaren, "Den yttresta konsekv ensen", Barnträdgården nr 3 (1966), s 57-58. De t var i radions 
Familjespegel den 29/3 1966 som förslaget framlades; Gertrud Sigurdsen beskrev två år tidigare sin 
syn på småbarnsinstitutionerna. Se Gertrud Sigurdsen, "Barnstugeverksamheten och samhället", i 
SÖ Förskolläraren (1966), s 55- 62 . 
311 Barnträdgården nr 3 (1966), s 57 f; Se också Ledaren, "AMS och barnstugorna", Barnträdgården 
nr 5 (1967), s 125. 
312 Barnträdgården nr 3 (1966), s 58. 
313 "SFRs yttrande över Familjeberedningens betänkande", Barnträdgården nr 5 (1967), 148-152. 
314 Ledaren, "Varför gör dom ingenting?", Barnträdgården nr 1 (1968), s 1. Medlemsantalet steg från 
2.009 medlemmar i960 till 4.500 årsskiftet 1967/68. 
315 "Riksdagsmotion", Barnträdgården nr 2 (1968), s 50. 
316 "Över ån efter vatten", Barnträdgården nr 5 (1968), s 151. Kungl. Maj:t hade såsom sakkunniga till 
utredningen o m barnstugeverksamheten kallat ledamoten av riksdagens andra kammare, stat s
sekreteraren Ingvar Carlsson, barnavårdsdirektören Karl-Erik Granath, docenten Ase Gruda Skard, 
ledamoten av riksdagens andra kammare Blenda Ljungberg, ombudsmannen Elin Mossberg, skol
direktören Lennart Orehag och utbildningssekret eraren Carl-Eric Sandblad. Som särskild expert 
hade SFR:s ordförande, seminarielärare Gunnel Carlsson kallats. 

278 



& EN NY TID I INSTITUTIONERNAS HISTORIA 

att välja på trots de knappa ekonomiska resurser som tilldelats förskoleforskningen. 
Inom kåren fanns t ex Sveriges första kvinnliga professor i pedagogik, Stina Sandels. 

Statens intsällning till ekonomiskt stöd till daghemmen var fram till början 
av i960- alet motsägelsefull men blev därefter mycket entydig. Vägen var utstakad! 
Förskollärarnas intressen och argument vägde mycket lätt i diskussionen om 
vilken institution som skulle prioriteras. Men de fann också positiva inslag i 
utveckling, kåren räknades nu till lärargruppen. Hur förskollärarutbildningarna 
förändrades under perioden 1950-68 ska vi studera i nästa kapitel. 
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Kapitel 13 
• 

Utbildningen 

EN PLÖTSLIGA OCH kraftiga statliga satsningen på utbyggnad av dag
hem medförde att den redan tidigare uppmärksammade förskollärarbristen blev 
akut. Vikten av att kvinnor som skulle ta hand om små barn också utbildade sig, 
uppmärksammades tidigt av förskollärarna. Men först under 1960-talet tog staten 
ansvar för förskollärarnas utbildning. I det följande ska jag uppehålla mig vid hur 
man sett på urvalskriterier, förpraktikens betydelse och utbildningstidens längd. 

URVAL AV BLIVANDE FÖRSKOLLÄRARE 

Urvalsprinciper som gallrar bort olämpliga sökande till yrkesutbildning är ett 
viktigt redskap för en yrkeskår som vill upprätthålla specifika kvalitetsmått. Vilka 
urvalskriterier som ska gälla utgör begynnelsen för konstruerandet av de profes
sionella. Denna fråga diskuterades också flitigt inte bara inom kåren utan också 
av experter på området. Ar 1951 hade Unesco och World Health Organisation 
sammankallat en rad europeiska experter till en konferens om förskolefostran i 
Paris.317 En del av den konferensen ägnades åt urval till och frågor om utbildning 

317 Den svenska representanten var Dr Carin Ulin, Södra KFUK:s Pedagogiska Institut. 
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av förskollärare och den resulterade i en rapport om 35 sidor.3181 tidningen Barn
trädgården avhandlades expertgruppens utlåtande vid tre olika tillfällen, varvid 
vissa delar ur rapporten direkt citerades. Vi ska studera innehållet i dessa artiklar 
med inriktning mot urvalsproblematiken.319 

Expertgruppen utgick från att förskollärarinnan vid sin yrkesutövning över
tog vissa modersfunktioner. Förskollärarinnans relation till modern krävde 
emellertid att hon inte utvecklade känslomässiga band till barnet. Hennes "plikt" 
var istället att förstärka barnets samhörighetskänsla med familjen. Vid rekry
tering av blivande förskollärare skulle man försäkra sig om att den sökande inte 
hade neurotiska drag utan en inre emotionell säkerhet. Hennes känsloliv måste 
vara rikt och mångfasetterat. Hon borde också ha löst sina egna problem från 
uppväxttiden och vara i god fysisk hälsa, ha minst medelmåttiga intellektuella 
anlag, sinne för humor, värme och godhet, ett tilltalande yttre samt förmåga till 
personlig och social gemenskap. Ytterligare egenskaper skulle utvecklas under 
utbildningens gång. Men dessutom borde urvalskommittéerna följa lärarinnan 
också sedan hon hade fått sin examen, menade expertgruppen. Den bästa metoden 
för att välja ut och handleda de blivande lärarinnorna var direkta observationer 
av deras agerande under utbildningstidens gång. Förskollärarinneyrkets fram
gångar berodde på den enskilda personens förmåga att förstå barn och den kompe
tensen utvecklades genom direkta erfarenheter av barn under uppväxttiden. En 
lämplig lärarinna borde därför ha syskon eller mycket nära kontakt med barn 
under sin tidiga barndom. Att familjemedlemmarnas antal minskat sågs följakt
ligen som ett problem. Många unga blivande förskollärarinnor var inte förberedda 
för det emotionella ansvar som moderskapet innebar. En möjlig lösning av detta 
dilemma var att unga stadsflickor gavs möjlighet att frivilligt delta i vård av minder
åriga barn, så kallade "girl guides". 

Om man relaterar dessa ambitioner till den faktiska verkligheten vid den 
aktuella tidsperioden kan urvalsproceduren verka väl idealistisk. I samma tid
skrift som experternas resultat presenterades fanns en artikel som visade att bristen 
på utbildade lärarinnor inneburit att dispenserna för outbildad personal ökat.320 

Statsrevisorerna hade dessutom föreslagit att man skulle kunna ge permanenta 
dispenser till personer som visat sig vara speciellt lämpliga för uppgiften. Praktisk 
fallenhet skulle således kunna ersätta yrkesutbildningen. Bakom sådana torftiga 
kompetenskrav låg enligt tidskriften en nedvärdering av en typiskt kvinnlig 

318 Att experter på denna nivå ägnade sig åt förskollärare och deras utbildning var i sig smickrande 
för kåren. 
319 Britta Schill, "Förskolefostran behandlad i internationella sammanhang ", Barnträdgården nr 1 
(1954), s 9-12; "Mentalhygeniska synpunkter på förskollärarens arbetsuppgifter", Barnträdgården nr 
i (1956), s 11-14; Fortsättning i Barn trädgården nr 2 (19 56), s 42-48. 
320 "Hur mycket skall man höra...", Barnträdgården nr 1 (1956), s 2-3. 
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arbetsuppgift. Kåren såg praktisk fallenhet som endast en av utgångspunkterna 
för utbildning. De internationella experternas syn på t ex urval av lärarinnor var 
i det här sammanhanget ett viktigt stöd för kårens krav på seriös behandling av 
kompetenskraven. Internationella kontakter var också i andra frågor viktiga för 
kåren och centralstyrelsen riktade år 1954 en uppmaning till kretsarna att göra en 
inventering bland medlemmarna för att fa fram en förteckning på vilka lärarinnor 
som var språkkunniga, vilka som kunde tänkas hålla offentliga föredrag och 
anföranden av olika slag och vilka som ville delta i internationellt arbete.321 

En annan del av urvalskriterierna utgörs av inträdeskraven till utbildningen. 
Från statsbidragets införande år 1945 var inträde skraven att sökande skulle ha 
fyllt 20 men inte 30 år, vara fri från lyte, ha betyg från lägst realexamen, ha full
gjort viss förutbildning i barnavård vilket tolkades som barnsköterskeutbildning, 
praktik vid institution för halvöppen barnavård samt kunna sjunga och spela 
piano. Varje sökande skullelämna ett lämplighetsintyg. Ar 1964 förändrades 
inträdeskraven på flera punkter. Åldersgränsen för inträde till seminarium sänktes 
från 20 till 19 år, förutbildning i barnavård (14 veckor) vidgades till att gälla kurser 
i spädbarnsvård, praktik från barnavårdande institutioner, familjepraktik, daghems 
eller förskolepraktik.322 Spädbarnspraktik från hem godkändes som alternativ 
till barnavårdskurser.323 Dessa inträdesbestämmelser gällde fram till år 1967 då 
nya regler åter infördes. Skolunderbyggnaden skulle nu vara folkhögskola, normal
skolekompetens, realskola eller grundskola med särskild kurs i engelska samt 
betyg från två av övningsämnena musik, teckning och slöjd. Förpraktikens om
fattning hade inte förändrats. Däremot hade man tagit bort kravet på att endast 
utbildade förskollärare skulle handleda förpraktiken. Förskollärarbristen med
förde att också annan pedagogisk personal godkändes som handledare, t ex 
barnavårdslärare, fritidspedagoger, socialpedagoger, folkskollärare och småskol-
lärare. Praktikinstitutionerna begränsades till förskola, daghem, fritidshem, barn
hem, särskola, vårdanstalt, institutioner för handikappade barn eller barnsjukhus.324 

Förpraktikens omfattning minskade med statens ökade ansvar för inträdes
kraven och kraven på skolunderbyggnad följde inte den samhälleliga skol
utvecklingen inom andra lärarutbildningar. I slutet av i960- talet blev allmän 
gymnasieskola ett grundkrav för inträde till lågstadielärar- men inte till förskol-
lärarutbildning. Sveriges Förskoleseminariers Rektorsförening framförde i en 

321 SFRA: kartong 6 Styrelsens protokoll den 9 januari 1954 §12. 
322 Se SFRA: kartong 7 styrelsens protokoll 14 november 1964; "Förskoleseminarierna", Barnträdgården 
nr 7 (1964), s 159; Johansson 61 Åstedt (1994), s 146-147. 
323 "Ändrade bestämmelser om förpraktiken", Barnträdgården nr 2 (1965), s 35. 
324 "Kommentarer till nyvägledning för inträdessökande till förskoleseminarium 196 f, Barnträdgården 
nr i (1967), s 18-20. 
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skrivelse till SÖ önskemål om att kraven på skolunderbyggnad skulle bli detsamma 
för förskollärar- och lågstadielärarutbildning.325 Men för dessa krav fick de inget 
gehör. 

FÖRPRAKTIKEN 

Förpraktik utgjorde ett kvalitetskrav för inträdet till utbildningen och den sågs 
av de utbildade förskollärarna som en mycket väsentlig del av den totala utbild
ningen. Men samtidigt nyttjades praktikanterna som arbetskraft. Och seminarierna 
klagade på att omdömena om förpraktikanterna inte var til lräckligt seriösa för 
att användas vid gallring av de sökande. När utbildningskapaciteten ökade blev 
förpraktikkravet ett hinder för intagning till seminarierna, och de praktiska 
inslagen i utbildningarna blev svårorganiserade på grund av bristen på praktik
platser. Seminariernas studieuppläggning hade inneburit att halva utbildningstiden 
utgjordes av praktik och halva av teori. När utbildningskapaciteten ökade fanns 
det helt enkelt inte tillräckligt antal praktikplatser att tillgå.326 Förpraktik och 
förpraktikanter kom således att bli en central diskussionsfråga under tiden fram 
till år 1968. 

Intresset för praktikanter var stort och det var inte enbart förskoleinstitutioner 
som efterfrågade deras tjänster. Seminarierna fick förfrågningar från hem- och 
förvärvsarbetande mammor om de kunde rekommendera någon "flicka" till 
praktikantjobb.327 Praktikanter, unga flickor, var billig och kvalificerad arbetskraft; 
intresserade av barn och övriga arbetsuppgifter i ett hem. 

Hur såg seminarielärarna på praktikanterna, de blivande förskollärarna?SFR:s 
ordförande Ann Margret Ericsson brukade råda unga flickor att först ta plats i 
en familj ett halvår för att få erfarenhet av vad ett sådant arbete innebar.328 

Familjen skulle helst vara barnrik och praktikanten borde arbeta vid husmoderns 
sida. Eftersom praktikanten inte hade erfarenhet av barn rekommenderades hon 
anpassa sig till familjens åsikter om barnens skötsel. Flickorna behövde klara 
direktiv men borde fa en viss lön för sin insats. Genom familjepraktiken kunde 
den unga flickan känna efter om hon tyckte om barn och om hon hade fysiska 
och psykiska krafter för att klara av arbetsuppgifterna. En god husmor kunde 
också bedöma flickornas lämplighet. 

Om praktikanten passade för uppgiften skulle hon utbildas till t ex förskol

325 SFRA: kartong 73, för kännedom till SFR, rektorsföreningens skrivelse till SÖ. 
326 Barnträdgården nr 2 (1965), s 35. SÖ utredde frågan. 
327 Om detta berättade Ann Margret Ericssson i Barnträdgården nr 6 (1955), s 130-134. 
328 Ibid. 
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lärare. Barnsköterskekursen var ett led i utbildningen, och den borde enligt Ann 
Margret Ericsson komma före praktiken vid småbarnsinstitutionen. (Men vid 
en del barnsköterskeutbildningar blev sökande avvisade om de inte hade för
praktik från institution.) En väl förberedd sökande till seminariet hade således 
följande förpraktik: 6 månaders plats i familj, 5 m ånaders husmodersskola, 6 
månaders barnsköterskekurs, 1 termins praktik i förskola eller daghem och gärna 
6 månader på barnsjukhus. Sammantaget innebar dessa krav en förpraktik på 2,5 år. 

Seminarierna förespråkade alltså en lång förpraktik och när utbildningarna 
var privata, hade lärarinnorna makt över utbildningsinstitutionerna. De valde 
själva ut eleverna och var det många sökande kunde de också höja kraven. För
praktiken var således i själva verket längre än utbildningen och den fostrade 
"flickorna" i en riktning som utbildningen senare förstärkte och vidareutvecklade. 
Tiden verkade för utformingen av en förskolespecifik habitus och den kvinnliga 
kunskapen om fostran som av somliga definierades som naturgiven var i själva 
verket producerad av systematisk inlärning och övning.329 

Vad skulle förpraktiken vid förskoleinstitutionerna tillföra den blivande 
förskolläraren? Sett ur praktikantens perspektiv kan man nog påstå att den först 
och främst skulle garantera inträde till utbildningen. Seminarierna önskade att 
praktikanterna skulle fa erfarenhet från en institution där handledarna trivdes 
med sitt arbete. Men förskollärarnas motiv för att skaffa praktikant kunde variera.330 

Många förskollärare behövde hjälp med de stora barngrupperna och outbildade 
praktikanter dög åtminstone till de rutinmässiga göromålen. 

Handledaren skulle ge praktikanten en noggrann och mjuk introduktion i 
arbetet och därefter låta henne vara med i det dagliga arbetet för att lära sig hur 
en utbildad förskollärare arbetade. Teoretiska förklaringar skulle användas i 
undantagsfall och främst skulle nödvändigheten av att vara lyhörd för barns behov 
betonas. Praktiken var också ämnad att pröva yrkesvalet och handledaren hade 
uppgiften att bedöma praktikantens lämplighet för yrket. För detta fanns färdiga 
formulär som handledarna skulle besvara. Seminarierna önskade fylliga uppgifter 
om praktikanterna bland annat på grund av att det var många sökande till 
utbildningarna och en omfattande gallring måste ske.331 

Mina empiriska studier visar att frågor om förpraktiken avhandlades på unge

329 SA: 15 FII hö 13. År 1958 tillfrågades förskoleseminarierna om hur de ansåg att den kompletterande 
utbildningen för utländska förs kollärare skulle läggas upp. Socialpedagogiska seminariet föreslog 
bland annat att goda omdömen från praktik vid svensk förskoleinstitution skulle vara inträdeskrav. 
Södra KFUK:s pedagogiska institut gjorde också Socialstyrelsen uppmärksam på att tyska förskole
seminarier hade lägre krav på förpraktik. 
330 Ibid. 
331 Barnträdgården nr 6 (1955), s 134. Ann Margret Ericssons upplyste om att det kunde handla om 
att gallra ut 32 lämpliga bland 200 sökande. 
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fär samma sätt i början av 1950- som i slutet av 1960-talet.332 Förpraktiken 
användes som ett urvalsinstrument till seminarierna och den påverkade också 
förskollärarutbildningens innehåll och uppläggning. 

UTBILDNINGSTIDENS LÄNGD 

Utbildningstidens längd är av stor betydelse för hur ett yrke värdesätts. Det brukar 
också vara en viktig faktor vid löneförhandlingar. När makten över utbildningarna 
överflyttades från kåren och förskollärarna till statsapparaten kom inflytandet 
över utbildningarna och utbildningarnas längd att minska. Ett exempel på kårens 
försvagade ställning ger urvalet av sakkunniga i den år 1958 av st atsrådet Ulla 
Lindström tillsatta utredningen med uppdrag att undersöka behovet av pe
dagogiskt utbildad personal inom förskoleverksamheten. Ingen förskollärare utsågs 
som sakkunnig i gruppen. Kåren uppvaktade statsrådet i ärendet men detta hjälpte 
inte.333 Ett nytt inslag i professionaliseringssträvandena blev således att finna 
vägar för att påverka de statliga företrädarna innan beslut fattades. 

Från det att utbildningen år 1945 fick statsbidrag framförde kåren i olika 
sammanhang sin uppfattning om att utbildningen borde förlängas och statliga 
organ och enskilda statsråd uppvaktades i ärendet. Ar i960 tillsattes en utredning 
om förskoleseminariernas utbyggnad och kåren hade förhoppningar om att 
kraven på förlängd utbildning då skulle tillgodoses. Man vidtog en rad åtgärder 
i syfte att påverka utredningen i den riktningen. Men frågan togs inte upp till 
behandling i riksdagen under den tidsperiod denna avhandlingen avser. Ar i960 
uppvaktades Göta Rosén, Socialstyrelsen och statsrådet Ulla Lindström med en 
skrivelse om att utbildningen borde omfatta ett 3: dje år.334 Men framgångarna 
uteblev. Ett glädjande besked gavs vid det Nordiska barnträdgårdsmötet i Finland 
år 1964 när skolkonsulent Karin Strömberg-Lind berättade att SO utredde möjlig
heterna att lösa problemet med det bristande antalet förpraktikplatser genom att 
förlänga utbildningen med en femte termin. Den terminen skulle vara en praktik
termin där den studerande fick lön och självständigt ansvar för en grupp under 
handledning. Men inte heller SO:s förslag fick något gehör. Ar 1966 vädjade 
SFR ånyo till SO att de skulle föreslå åtminstone en termins förlängning av 
utbildningen.335 

332 "Klara situationen med praktikanter", Barnträdgården nr 2 (1967), s 34; "Informera dina praktikanter", 
Barnträdgården nr 7 (1968), s 231. 
333 SFRA: kartong 6, styrelsens protokoll den 3 maj 1958 §10. 
334 SFRA: kartong 72. 
335 SFRA: kartong 71 Till Kungliga Skolöverstyrelsen från SFR 14 april 1966. 
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Det var flera faktorer som låg bakom kraven på förlängd utbildning. Den ena 
var stoffträngseln. Den andra var att man ville minska pressen på förskole
institutionerna både vad gällde förpraktik och handledd utbildningspraktik. Staten 
kunde inte öka utbildningskapaciteten vid befintliga seminarier på grund av bristen 
på praktikinstitutioner.336 Den stora efterfrågan på förskollärare gjorde att man 
inte kunde lösa dessa problem så att de årligen examinerade antalet studerande 
minskade 

Men problemen med förskollärarutbildning ska också förstås utifrån den syn 
på fostran av små barn som präglat hela yrkets historia. Många ifrågasatte fort
farande om det över huvudtaget behövdes utbildning för att ta hand om barn. 
Mödrarna klarade sin uppgift alldeles utmärkt utan vare sig teoretisk eller praktisk 
skolning. Dagmammor likaså! Men kåren hävdade med bestämdhet att i ett 
utbildningssamhälle borde det vara en självklarhet att alla lärare skulle ha en god 
utbildning.337 Den ståndpunkten fick de stöd för men utbildningstidens längd 
fastslogs till två år. 

KOMMENTARER 

I kraft av sin utbildning och med hjälp av statsbidragets koppling till småbarns
institutionernas hade förskollärare lyckats fa monopol på yrket. Staten hade så 
långt varit en god bundsförvant i förskollärarnas professionaliseringsprojekt. Men 
statens interventioner innebar också att kårens autonomi i en mängd utbildnings
frågor minskade. Även om statens ekonomiska bidrag och så småningom för
statligandet av seminarierna också löste en del ekonomiska problem hade de 
också nackdelar. Förändringen i utbildningsorganisationens könsstruktur för
ändrade maktrelationen. De tidigare kvinnligt styrda utbildningarna avhändades 
med inträdet i den patriarkala statliga byråkratin också den självklara makten 
över yrkesprofessionen. Kårens inflytande över förpraktik, kursplaner, utbildnings
tidens längd, antal utbildningsplatser och utbildarnas kompetens minskade. 
Förskollärare blev med statens kursändring fråntagna sin legitimitet och till
sättning av tjänster blev fortsättningsvis beroende av tillgång på utbildad personal, 
kommuners, föreningars och privatpersoners syn på kvinnlig kompetens, vilket 
var ett steg tillbaka i professionellt avseende. Också i fråga om utbildningens 
längd drog förskollärarkåren det kortaste strået vid inordnandet i den rationella 
staten. När andra lärarutbildningar förlängdes särbehandlades förskollärarna. Inte 

336 "En femte termin vid förskoleseminarierna - vad skulle den innebära?", Barnträdgården nr 4 
(1965), s 93-95 och 98. 
337 Ledaren, "Förskolläraren och utbildningssamhället", Barnträdgården nr 7 (1966), s 177. 
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heller kraven på skolunderbyggnad följde utvecklingen på utbildningssidan. Nej, 
förskolläraryrket kunde hållas på en lägre utbildningsnivå. 

Professionella yrkesgrupper står själva för bedömning av sina medlemmars 
yrkesskicklighet. Hur förhöll sig förskollärarna i det avseendet? Jo, staten bestämde 
att även andra yrkesg rupper skulle kunna handleda de blivande eleverna och 
bedöma deras lämplighet för förskolläraryrket. Detta var i sin tur en följd av att 
kåren tappade greppet om förpraktiken som fungerat som ett första socialt stängsel, 
ett betydelsefullt urvalskriterium och också en första skolning i försko llärarnas 
habitus. Inte heller hade kåren lyckats övertyga staten och allmänheten om att 
deras tjänster var oumbärliga för samhällets välgång. Förskollärare eller forskare 
med anknytning till kåren blev inte ens betrodda som sakkunniga i utredningar 
som berörde den egna yrkesutbildningens framtid. 

Hur kom det sig då att förskollärarna inte lyckades i sina professionella 
strävanden? Svaret på den frågan måste sökas i genussystemets inneboende logik. 
De statushierarkier som olika tjänstemannayrken ingick i hade till stor del upprättats 
med professionella kriteri er som mått. De kriterierna tog sin utgångspunkt i 
framgångsrika manliga professioner. De yrken som lyckats hävda en professionell 
status hade på ett framgångsrikt sätt använt sig av professionella manliga strategier 
som t ex upprättandet av yrkesmonopol och förvärvande av kontroll över yrket. 
Det innebar i sin tur mö jligheter till inflytande både över yrkesutövningen och 
utbildningen, dess längd och vetenskapliga anknytning etc. Framgångsrika 
professioner präglades således av manliga värderingar och de bars ytterst upp av 
manliga strukturer. 

Förskolläraryrket hade uppkommit i ett helt annat socialt sammanhang. Det 
definierades egentligen som en förlängning av kvinnans naturliga uppgift — att 
vårda och fostra barn. Därmed inordnades det i traditionella könshierarkier, och 
som kvinnor hamnade förskollärarna i underordnade positioner. När deras klienter 
dessutom var de allra minsta barnen, placerades de också på det nedersta trapp
steget bland andra läraryrken. Det hjälpte heller inte långt att de försökte använda 
sig av klassiska professionaliseringsstrategier eftersom dessa ytterst förutsatte att 
de själva hade makten i sina händer eller att de åtminstone backades upp av den 
politiska eller ekonomiska makten. Förskollärarna avhän dades med inträdet i 
den manliga statliga och kommunala byråkratin sådana möjligheter. Deras 
professionaliseringsprojekt strandade. 

De upprätthöll också själva det könshierarkiska förhållandet genom att utbilda 
de blivande förskollärarna till att omfatta de traditionella definitionerna av manligt 
och kvinnligt. Praktisk träning i borgerligt moderskap var en första skolning för 
yrket. Hemmets moder blev därefter en modell för den pedagogis ka modern -
förskolläraren. 

Dessa slutsatser betyder dock inte att utbildningen hade låg kv alitet. Kåren 
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ansåg tvärtom att den utbildning de själva hade initierat och byggt upp var den 
bästa för sitt syfte. Förs kollärarnas kompetens va r emellertid stark t knuten till 
specifika kvinnliga egenskaper och beteenden, och den stod sig därför slätt när 
den mättes med manliga professionaliseringsmått. Men dessa frågor ska jag åter
komma till i slutdiskussionen. 
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Kapitel 14 
• 

Sammanfattande diskussion 

-^EN SOCIALA OMDANINGEN i Sverige under de senaste hundra 
åren har varit våldsam. Varje årtionde har ganska markant skilt sig 
från det närmaste föregående. Med en snabbhet, som av allt att 
döma saknar europeiskt motstycke, har ett gammaldags agrarland 
förvandlats till ett högindustrialiserat samhälle. I socialt avseende är 
skillnaden mellan i960- talets och 1860-talets Sverige större än 
mellan 1860-talets och 1560-talets.1 

Det är barnomsorgens förändring under just denna omvälvande tidsperiod som 
varit avhandlingens studieobjekt. Och det bör förhoppningsvis ha framgått att 
sociala, ekonomiska, ideologiska och politiska förändringar alla spelat en roll i 
utvecklingen. I detta kapitel ska jag återvända till de teoretiska utgångspunkter 
som inledningsvis beskrevs. Ett engelskt summary avslutar denna del. 

1 Sten Carlsson, Den sociala omgrupperingen i Sverige efier 1866 (1966), s 309-310. 
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RESULTATEN UR KLASS-, KÖNS- OCH 
PROFESSIONALISERINGSPERSPEKTIV 

"The issue of child care is really an issue of power, resources, and control among 
adults; it is not a battle over who is more suited for ca re."2 Detta citat stämmer 
väl med de slutsatser jag dragit av min undersökning eftersom begrepp som makt, 
resurser och kontroll är centrala för att förstå utvecklingen inom barnomsorgs
fältet. 

Låt oss till att börja med stanna upp vid den kvipnliga barnomsorgspersonalens 
inträde på arbetsmarknaden. De yrken som barnkrubbepersonalen och 
barnträdgårdslärarinnorna gick in i hade i ett viktigt avseende gemensamma 
kännetecken. De hamnade inom den grupp av kvinnliga arbeten vars kvalifika
tioner osynliggjordes. En av orsakerna till detta var att kvinnor ansågs ha en 
medfödd förmåga att vårda och fostra barn, vilket också var en förklaring till att 
många yrken som öppnades för kvinnor hade stora likhete r med de uppgifter 
som de utförde i hemmet.3 Juridiskt sett var de omyndigförklarade som samhälls
medborgare, den gifta kvinnan var ekonomiskt beroende av mannen och hennes 
status beroddex>ckså på mannens ställning.4 Detta förhållande innebar att vissa 
normativa begrepp var vägledande för hur man bedömde kvinnors agerande. Kvin
nor som bröt den rådande könsordningen stötte på problem av olika slag. D e 
som inte gifte sig och bildade familj sågs som avvik ande personligheter och de 
var därför också hänvisade till "lämpliga" sysselsättningar inom könsstrukturen. 
Mödrar som yrkesa rbetade blev ett ho t mot genusordningen. Män värderades 
efter arbetsinsats och samhällsposition medan kvinnor definierades och värderades 
först o ch främst som mödrar och inte som yrkeskvinnor. M en varken deras 
uppgifter i hemmet eller på arbetsm arknaden hade någon särskilt hög status. 
Den könsrelaterade arbetsdelningen bidrog därför på många sätt till att upprätt
hålla och befästa hierarkier där kvinnorna hamnade på de nedersta trappstegen. 
Det kvinnliga könet tillskrevs en rad särdrag , som t ex omvårdnadskompetens, 
gott handlag med barn, intresse för hemsysslor och ointresse av yrkesarbete. Men 
de särdragen sågs som grundade i biologin trots att de var kulturella och sociala 
konstruktioner. De uttalade uppfattningar som byggde på antaganden om kvinnors 
och mäns olika förmågo r, lämplighet för olika arbetsuppgifter, tillhörighet till 
olika sociala rum och förmåga till känslomäss iga relationer, visar oss också det 

2 Mary Frances Berry, The Poli tics of Parenthood (1993), s 41. 
3 Se Eva Gunnarsson, Att våga väga jämt! Om kvalifikationer oc h kvinnliga förhållningssätt i ett 
tekniskt industriarbete (1994:1570), s 40. 
4 Se Mary Frances Berry (1993), s 43. Det som vi kallar den traditionella familjen är dock en relativt 
ny företeelse. Den uppstod under mitten av 1800-talet. Dessförinnan hade fäder det primära ansvaret 
för de små barnens fostran. 
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symboliska könets styrka och funktion. 
Både barnkrubbepersonalen och barnträdgårdslärarinnorna hamnade således 

i underordnade positioner. Men här slutar likheterna mellan de båda yrkesgrupperna. 
De trädde in på arbetsmarknaden vid olika tidpunk ter och i motsats till barn
krubbepersonalen var barn trädgårdslärarinnorna utrusta de med ett ansenligt 
kapital som på olika sätt kunde ge utdelning vid köpslåendet på barnomsorgens 
marknad.5 

Barnkrubban - det gemensamma borgerliga projektet - hade sin historiska 
grund i de tillsynsbehov som samhällsutvecklingen skapat . Fattiga kvinnor ur 
arbetarklassen tvingades att lämna sina hem för att genom dåligt betalt industri
arbete försöka försörja sig själva och sina barn. Många minderåriga barn blev av 
den orsaken lämnade utan tillfredsställande tillsyn och barnkrubban fyllde därvid 
ett klassrelaterat socialt tillsynsbehov. Målet var att ge barnen en bättre och 
tryggare fostran än vad som erbjöds dem som blev lämnade ensamma, omhänder
tagna av syskon eller änglamakerskor eller som drev omkring på sta dens gator. 
Barnkrubbepersonalens arbete va r således i högsta grad nödvändigt och borde 
därför också ha uppskattats av de dåtida bes lutsfattarna. Men så var inte fallet 
utan tvärtom blev de kvinnor som arbetade i barnkrubban misstänkliggjorda, 
ifrågasatta och kontrollerade. 

Orsaken till detta förhållande finns i det faktum att den samtida debatten om 
småbarnsinstitutionerna i hög grad utgick från de högre samhällsklassernas 
levnadsförhållanden. Föredömet var kärnfamiljen där mannen hade försörjnings
ansvaret och kvinnan hade till uppgift a tt ta hand om hem, man och barn.6 En 
god mor var under 1800-talet liktydigt med en borgerlig mor. Uppfattningarna om 
moderns naturliga egenskaper och självklara uppgift i livet hade så st or genom
slagskraft att man kan tala om en myt - modersmyten - eller en hegemonisk 
diskurs. Den modersmyten bidrog till att ytterligare förstärka de borgerliga 
kvinnornas symboliska kapital. 

Mot den bakgrunden framstod barnkrubbans personal inte bara som annor
lunda utan också som ett hot mot rådande normer och värderingar. Barnkrubbe
personalens låga löner var i det perspektivet ett medel att befästa klass- och köns
gränser. Om man hade gett dessa kvinnor en skälig lön skulle det också inneburit 
att man frångått de tysta överenskommelserna om kvinnans roll och rätta natur. 

5 Pierre Bourdieu, "Vad det vill säga att tala. Det språkliga utbytets ekonomi" i Texter om läroplans
teori och kulturreproduktion, red Donald Broady ôcUlf P Lundgren (1984), s 28-29. Bourdieu menar 
att det är först i relation till en marknad som innebörden av en diskurs till fullo bestäms. 
6 Jmfr Linda Gordon, Pitied but not entitled (1994), s 13. Hon menar att det patriar kala mönstret 
gällde över större delen av världen. Männe n i familjerna kontrollera de inte bara sina fruar oc h 
döttrar utan också sönerna. I samhället upprepades mönstret o ch kvinnor, barn och även vuxna 
söner underordnades patriarkens makt. 
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Välbetalda kvinnor kunde dessutom bli oberoende av familj och samhälle och 
det var ytterligare ett mot samhällsordningen. Arbetarkvinnans låga lön var där
för ett uttryck för en allmän ovilja att överhuvudtaget betala henne något alls för 
ett arbete som hon av naturen borde vara kvalificerad för, samtidigt som den låga 
lönen också markerade och förstärkte hennes klasstillhörighet. Att personalen i 
stället fick fri bostad i barnkrubban ökade ytterligare borgerlighetens möjlig
heter att upprätthålla klassdistinktionen, förstärka ojämlikheten och forma barn-
krubbepersonalens materiella och moraliska leverne. De gratifikationer som de 
borgerliga styrelsekvinnorna vid jul och midsommar delade ut markerade ytter
ligare statusskillnaderna, samtidigt som egenvärdet av deras välmenande hand
lande aldrig framstod riktigt klart. 

Den dolda disciplineringen tjänade därför dubbla syften. Arbetarmödrarnas 
och barnkrubbepersonalens underordning framstod som naturlig samtidigt som 
borgerlighetens kvinnor sågs som goda, rättrådiga och osjälviska. Deras kulturella 
kapital förräntade sig väl. Att arbetare och andra fattiga föräldrar levde under 
materiella villkor som på olika sätt satte gränser för hur god en mor kunde vara 
mätt med borgerliga mått påverkade inte resursfördelningen eller värdeskalan i 
någon nämnvärd utsträckning. De faktiska levnadsförhållandena var grunden 
till att såväl arbetarklassens mödrar och barnkrubbans personal, som män och 
kvinnor i de borgerliga fattigvårds- och barnkrubbestyrelserna, agerade så att den 
rådande sociala ordningen bevarades. Modersmyten symboliserar hur den dolda 
klasskonflikten genom borgerlighetens ekonomiska, kulturella och symboliska 
kapital inplanterades i småbarnsinstitutionernas verksamheter. Denna överföring 
av normer och värderingar ingick förmodligen inte i en medveten strategi. Den 
var snarare ett uttryck för oreflekterade habitusstyrda handlingar, som inte desto 
mindre förstärkte rådande maktförhållanden. 

Barnkrubbans uppbyggnad ger oss också ett exempel på maktens dubbelmoral. 
A ena sidan menade krubbornas företrädare att krubban utökade mödrarnas 
möjligheter att själva ta hand om sina barn. A andra sidan motarbetade samma 
personer mödrarnas självständighet genom att kontrollera och reglera barnens 
skötsel.7 De som företrädde den borgerliga kvinnosynen utestängde och 
diskvalificerade således inte bara barnkrubbans personal utan även alla de mödrar 
som lämnade barnen på dessa institutioner. 

När barnkrubban infördes menade fattigvårdsnämndens utredare att det fanns 
risk att fattiga familjer använde understödspengar på fel sätt.8 Man misstänkte 
t ex att föräldrarna köpte varor som var mer tänkta för vuxna än för barn. Ett av 

7 Alisa Klaus (1993), s 199. Klaus har funnit liknande strategier vid de franska crèches. 
8 Viviana Zelizer, The Social Meaning of Money (1994), 25 ff. Hon menar att pengar har sociala 
konnotationer. Pengars betydelse växlar beroende på klasstillhörighet och kön. Ibid., 200-201. 
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motiven till att införa barnkrubbor var just att det ekonomiska understödet skulle 
användas bättre och att fattigvården skulle kunna kontrollera resursanvändningen. 
Barnkrubborna gjorde det möjligt att fostra arbetarklassen i tre avseenden: Mödrarna 
skulle tjäna egna pengar istället för att få samhällshjälp, barnen kunde fostras på 
ett säkert sätt i institutionerna och en klassidentitet kunde upprätthållas genom 
klassegregeringen. Paradoxalt nog var faststä llandet av avgiften som mödrar na 
skulle betala för sina barns tillsyn inte en fråga om hur verksamheten skulle 
finansieras utan om att mödrar skulle tränas i att ta samhällsansvar. Man antog 
att förmåner som var gratis inte värderades särskilt högt och eftersom barnkrubban 
var en god sak skulle en lagom ersättning innebära att mödra rna också bättr e 
förstod att uppskatta verksamheten. Ersättningsni vån kan således ses som en 
fråga om var gränsen för en god fostran av arbetarmödrarnas moral skulle gå. 

Barnkrubban var en heldagsinstitution och personalen utförde den vårdande 
och fostrande verksamhet som borde ske i hemmet. Den stod således i konflikt 
med den grundidé - ingen kan ersätta den verksamhet som en god mor utfor i 
sitt hem - som var modersmytens fundament. Att barnkrubban skulle kunna bli 
en allmän småbarnsinstitution var således vid den tiden per definition otänkbart. 

Den borgerliga föreställningen om könens specialisering fick avgörande följder 
för barnkrubbepersonalens möjligheter att få allmänhetens förtroende, ett enligt 
professionsforskningen avgörande kriterium för en professions uppkomst.9 För 
det första var enbart det faktum att de som kvinnor tog betalt för att arbeta med 
barn ägnat att skapa misstro. För det andra innebar dessa kvinnors klasstillhörighet 
att de saknade den rätta bildningen. Kön och klass blev således ett första hinder 
för en professionell auktorisation av barnkrub bans personal. Dessutom var 
klienterna, det vill säga barnen och mödrarna, stämplade som oförmögna att 
verka för sitt eget bästa. Den låga status som präglade dem överfördes också till 
barnkrubbans personal. 

Kvinnorna som arbetade i barnkr ubban kontrollerade inte heller själva sin 
yrkesutövning. Deras kompetens och förmåga att utföra arbetet granskades dagligen 
av borgerliga kvinnor oc h män. De saknade också till att börja med formell 
utbildning men allt eftersom olika utbildningsvägar öppnades kom kvinnor med 
olika skolning att arbeta inom barnkrubban. Men de förmådde aldrig organisera 
sig och med gemensamma krafter kräva rättmätig respekt för sina kunskaper och 
arbetsinsatser. De förärades därför heller aldrig några professionella framgångar. 

De borgerliga kvinnorna i styrelserna hade dock inga problem med att 
legitimera sitt handlande. Deras arbete betrak tades so m välgörenhet, och att 
hjälpa fattiga människor var i sig en god sak, som dessutom passade för kvinnor. 
Könsordningen i fattigvårdsstyrelserna började också att ifrågasättas vid sekel

9 Magali Sarfatti-Larson (1977), s 58; Inga Hellberg (1978), s 37; Freddy Winston Castro (1992), s 66-67. 
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skiftet. Aktiva välutbild ade medelklasskvinnor påtalade genom olika organisa
tioner och politiska försam lingar det orättmätiga i att styrelserna till stor del 
bestod av män. De lyckades också få inskrivet i reglerna för fattigvårdsstyrelserna 
att kvinnor skulle kunna väljas in i dem. Resultatet blev att år 1913 hade de flesta 
städer kvinnliga ledamöter i sina fattigvårds styrelser. Artonhundratalets 
välgörenhetsarbete utfört av borgerli ga kvinnor ledde i sin förlängning till att 
kvinnor fick tillträde till olika politiska beslutande församlingar - dvs en plats i 
offentligheten. 

Barnträdgårdslärarinnorna kunde också nyttja modersmyten för egna syften i 
en tid när karr iär- och utbildningsvägar i stort sett var förbeh ållna män.10 De 
utgick nämligen från kärnfamiljen och den borgerliga kvinnosynen när de definie
rade barnträdgårdens - det borgerliga kvinnoprojektets - uppgift, vistelsetidens längd, 
utbildningarnas intr ädeskrav, lönerna och barnträdgårdslärarinnans ålig ganden. 
Tidsavgränsningen - halvdagvård - var mycket betydelsefull. Barnträdgården skulle 
komplettera hemmet och inte konkurrera med moderns uppgifter. 

Barnträdgårdslärarinnorna skilde si g från barnk rubbans personal på några 
avgörande punkter. De hade en borgerlig bakgrund, hotade inte den borgerliga 
kvinnosynen, barnträdgårdens verksamhet var ett stöd för den borgerliga familje
fostran, de hade makt över praktiken, byggde sin yrkespraktik på teorier och de 
var pedagogiskt utbildade. Deras syn på fostran och undervisning överensstämde 
med makthavarnas värderingar. 

Barnträdgårdslärarinnorna behövde således aldrig övertyga allmänheten om 
att deras kunskaper var värdefu lla och samhällsnyttiga. Deras yrkesmässiga 
autonomi var därtill ovanligt stor då de också hade makten över utbildningarna 
och kunde välja ut och disciplinera de blivan de barnträdgårdslärarinnorna. De 
organiserade sig i en intresseförening, mobiliserade sina tillgånga r och byggde 
upp ett internationell nätverk av kontakter. De professionella framgångarna var 
så långt imponerande men icke desto mindre påtagligt beroende av socialt 
ursprung. När de kritiserade barnkrubban och dess personal använde barnträd
gårdslärarinnorna den borgerlig a kunskapen och etiketten som ett symboliskt 
vapen för att erövra institutio nerna. Därvid markerades också klassgr änserna. 
Men de uttalade intentionerna var att verka för barnens bästa, förbättra verksam
heten och fostra goda samhällsmedborgare. Bristen på utbildade barnträdgårds-
lärarinnor kom dock i praktiken att innebä ra att barnk rubbepersonalen kunde 
behålla sin "arbetsmarknadsandel" men i de fall barnträdgårdslärarinnor anställdes 
fick krubbans personal underordnade positioner. 

Barnträdgårdarnas verksamhet speglar också en paradox i småbarnsinstitutionernas 

10 En strategi som de inte alls var ensamma om, jmfr t ex Gunnel Elmund, Den kvinnliga diakonin 
i Sverige 1849-1861 (1973). 

296 



& SAMMANFATTANDE DISKUSSION 

historia. När barnträdgårdslärarinnorna vid sekelskiftet började intressera sig för 
små barns fostran och undervisning befattade de sig inte med de femtio års erfaren
heter och branschkunskaper som de kvinnliga personalgrupperna i barnkrubban 
hade utvecklat. I det fallet vägde klassocialisationen tyngre än könslikheterna. 
Barnkrubban ansågs s om olämplig eller rentav farlig för barn, verksamheten 
bedömdes som torftig och personalen som okunnig om barns behov. Barnträdgårds-
lärarinnornas mångordighet om barnkrubbornas dåliga pedagogiska kvalit et 
kan förstås utifrån deras olika klassbakgrund och de skilda kunskaps- och 
utbildningstraditioner som präglade de båda institutionerna. 

De borgerliga kvinnorna involverade i småbarnsinstitutionernas verksamhet 
utgjorde naturligtvis inte i alla avseenden en homogen grupp. Även om många 
nyttjade de möjligheter som modersmyten gav, för att utvidga sina egna be
gränsade domäner visar historien också på olikheter dem emellan. Och många 
borgerliga kvinnor hade naturligtvis höga sociala ambitioner. Med utbild
ningarnas förändrade finans ieringsmöjligheter upplöstes så småningom också 
barnträdgårdslärarinnornas borgerliga enhetlighet. 

En förändrad social verklighet gjorde att tillsyn av små barn kom att 
institutionaliseras. Barnkrubban o ch barnträdgården byg gde på borgerliga 
värderingar av hur denna tillsyn sku lle organiseras. Kön och klass som sociala 
kategorier satte sin prägel på båda institutionerna. Eftersom verksamheten främst 
berörde kvinnor placerades den långt ner i samhällshierarkierna, samtidigt som 
klassgränser upprättades och befästes mellan olika k vinnogrupper som verkade 
där. Denna sociala verklighet som således omgä rdade de båda ve rksamheterna 
satte också vissa ramar för barnkrubbepersonalens och barnträdgårdslärarinnornas 
framgångar. Båda yrkesgrupperna begränsades av att tillhöra det kvinnliga könet 
och för barnkrubbepersonalens del ledde klasstillhörigheten till ytterligare hinder 
vad gällde deras privata liv och yrkesverksamhet. 

Samhället förändrades emellertid oc h vid början av 1940-talet såg det helt 
annorlunda ut än det gjorde i mitten av artonhundratalet eller vid sekelskiftet. 
Arbetsmarknaden efterfrågade kvinnlig arbetskraft främst för industrin, kvinnorna 
arbetade i ökad utsträckning och även gifta kvinnor omfattades av arbetsrättsliga 
regler. Samhällsutvecklingen hade lett fram till att andra sociala behov än tidigare 
måste tillgodoses. Fattigvården hade avvecklats och andra intressenter hade tagit 
över samhäl lsansvaret för barntillsynen. Vad dessa förändr ingar ledde till för 
småbarnsinstitutionerna och dess personal ska jag fortsättningsvis uppehålla mig 
vid. 

Ett första tecken på att andra tankegångar började att göra sig gällande ser vi 
i försöken att tvätta bort fattigvårdsstämpeln från barnkrub borna. De bytte 
därvid benämning och kom att heta daghem. Och även om daghemmens tillsyns
funktion fortfarande var det centrala, började också vissa barnpsykologiska tanke
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gångar att vinna terräng. Statens beslutsfattande organ (regering och riksdag) 
liksom dess administrativa och kontrollerande organ (Socialstyrelsen) blev under 
den aktuella tidsperioden på olika sätt direkt engagerade i institutionernas 
utveckling och förändring. 

Regering och riksdag tillsatte från 1930-talets mitt en mängd utredningar 
med uppdrag just att reda ut småbarnsinstitutionernas roll i samhället. Men trots 
att tiderna förändrats gick myten om den goda modern som en röd tråd genom 
diskussionerna fram till år 1968. Man ville inte uppmuntra en skilsmässa mellan 
mor och barn. Myten om moderns och hemmets betydelse användes genomgå
ende i debatten och enigheten var så gott som total om att en statlig satsning på 
heldagsomsorg skulle vara förödande för familj, man och barn. Det är alldeles 
uppenbart att riksdagen inte vid denna tid gav legitimitet åt en politik med syfte 
att förändra arbetsdelningen mellan könen. Riksdagen var under 40-talet i det 
närmaste en helt manlig institution och vid slutet av undersökningsperioden fanns 
det c: a 11 procent kvinnliga ledam öter.11 Detta innebar att män hade makt att 
fatta beslut i frågor som de inte själva i så stor utsträckning skulle påverkas av. Jag 
menar att de statliga besluten i fråg or om småbarnsin stitutionerna är ett över
tydligt exempel på att könsrelaterade (sär)intressen i stor utsträckning formade 
besluten om småbarnsinstitutionerna. Däremot var motsättningarna i dessa frå
gor ringa vad gällde socialgruppsrepresentation. I riksdagsdebatten uttrycktes 
stödet för den traditionella kärnfamiljen av riksdagsledamöter ur olika politiska 
partier. Sådana ställningstaganden gick bra att kombinera med förskolornas 
halvdagsverksamhet. Kampen om heldagstillsynen har till stor del förts av kvin
nor utanför de beslutande organen, i olika förenin gar och organisationer. LO-
kollektivets kvinnliga representanter, med Sigrid Ekendal i spetsen, förde också 
en enträgen kamp för att heldagstillsynen skulle byggas ut. 

Makten över prioriteringarna låg således utanför förskollärarkåren. Dessutom 
byggde resursfördelningen på en jämförelse mellan de båda småbarnsinstitu
tionerna. Makthavarna ansåg att halvdagvårde n var bra m en de tog ändock 
aldrig beslut om hur den verksamheten skulle inordnas i välfärdssamhället och i 
den övriga skolorganisationen. Man placerade verksamheterna för de små barnen 
i en egen sfär och under hela undersökningsperioden lät man dessa verksamheter 
konkurrera sinsemellan om en ytterst liten del av statskassan. Barnkr ubborna 
som hade startat inom välgörenhetens område byggde på frivilliga insatser. Barn
trädgården var också beroende av gåvor och donationer. Eftersom de statliga 

11 Se Sten Carlsson (1966), s 479.1 första kammaren fanns 1945 c:a 1 procent kvinnor och i andra 
kammaren drygt 7 procent. 
12 Gösta Lirén, Facklärarna i skolan s och arbetsmarknadens perspektiv. En kamp fir jämlika villkor 
1950-75 (1989), 178. Un der 1950-talet, efter krigsslutet, uppgick statsbidraget ti ll daghem och 
lekskolor endast till 0,5 procent av statens utgifter för den obligatoriska skolan. 
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bidragen hölls på en ovanligt låg nivå inplanterade man också de ekonomiska 
problem som institutionerna initiait präglades av. 12 När man ökade bidraget 
gjordes det i relation till tidiga re bidrag och inte utifrån en beräkni ng av vilka 
summor som skulle behövas för att en god verksamhet skulle kunna byggas upp. 
Småbarnsinstitutionernas bidrag jämfördes aldrig med utgifter för andra verk
samhetsområden, som t ex den obligatoriska skolan. Omprioriteringar mellan 
olika sektorer gjordes inte heller. Förskollärarnas förslag om att minska på militär
utgifterna till förmån för barnomsorgen fick förstås inget gehör. 

Den som har makt över det ekonom iska kapitalet har också stor makt öve r 
underlydande gruppers disciplinering. Man ställde olika kvinn ogruppers, men 
också olika socialgruppers, behov mot varandra. Detta sätt att handlägga ärendet 
dolde sakfrågan som borde ha handlat om de små barnens uppväxtmiljö i ett 
modernt samhälle. Jag menar att de ständigt återkomm ande prioriter ingarna 
mellan olika socialgruppers barntillsynsbehov och institutionernas ständiga 
ekonomiska bekymmer har försvårat för de inblandade kvinnorna att se de gemen
samma nämnarna i kvinnors situation som mödrar och yrkesarbetare. Därför har 
både mödrar och kvinnliga yrkesgrupper konkurrerat med varandra om resurser 
och status. Denna uppdelning och konkurrens gjorde att statliga tjänstemän, 
utredare och politiker kunde fortsätta att behandla barnoms orgsfrågor styv
moderligt.13 

Även frågorna om tillsynsmyndighet visar på problemen med värdesättningen 
av förskolans respektive daghemmens verksamhet. SO kunde tänka sig att ta 
över tillsynen över deltidsförskolan och lärarutbildningarna. Förskollärarkårens 
önskemål var att höra till SO liksom övriga skolväsendet gjorde. Men trots detta 
kom Socialstyrelsen att vara tillsynsmy ndighet även fortsättningsvis. Social
styrelsens tjänstemän hävdade konsekvent att moderns rätta plats var i familjen 
och att hemmet var varje barns bästa uppväxtmiljö. De menade att mödrarna 
skulle ta hand om sina barn och ambitionen var att stärka hemmen och skydda 
familjen. De var till och med säkra på att just den typ av separation mellan mor 
och barn som daghem innebar sku lle ge långvariga skadeverkningar på barnet. 
Lika övertygade var de om att deltidsförskolorna skulle ha högsta prioritet i ett 
framtida samhälle. De ansåg vidare att familjedaghem var bättre än daghem och 
att kombinationen familjedaghem och förskola var den bästa lösningen för 
kvinnor som var i behov av barntillsyn. Den ensidiga och starkt konserv ativa 
kvinnosyn som präglade de åsikter som Socialstyr elsens tjänstem än framförde 
från 1940-talet och framåt fick speciellt stor betydelse för småbarnsinstitutionerna 
eftersom myndigheten var policyskapare och företrädare för allmänna intressen i 

13 Jmfr Evelyn Ferguson, "The child-Care crisis: Realities of Women's Caring", i Womens Caring, 
ed. Carol Baines, Patricia Evans & Sheila Neysmith (1991), s 81 ff. 
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dessa frågor. Styrelsens åsikter fick också stor betydelse vid riksdagens behand
ling av olika ärenden. Tjänstemännens uppgift att handlägga sakfrågor dolde 
deras underliggande värderingar och gjorde att myndighetens uttalanden fram
stod som objektiva sanningar. Myndigheten hade därför stor makt över diskursen 
och gentemot den vägde argumenten från t ex förvärvsarbetande mödrar mycket 
lätt. Uppenbarligen var Socialstyrelsen starkt positiva till förskoletanken samtidigt 
som daghemmen konsekvent nedvärderades. 

Men Socialstyrelsens åsikter till trots, så tog allt fler kvinnor steget ut på 
arbetsmarknaden. Det var förmodligen denna förändrade sociala verklighet som 
gjorde att tjänstemännen så småningom ändå accepterade tanken på kvinnligt 
halvtidsarbete: Detta kombinerat med halvdagvård var nog en acceptabel lösning 
också för barnen. 

Ambivalensen i fråga om heldagsvården visade sig också i svårigheterna med 
att finna en gemensam och varaktig benämning på småbarnsinstitutionerna. I 
den frågan spelade förskollärarnas agerande en avgörande roll. De försökte på 
olika sätt att få gehör för de benämningar som först och främst hörde samman 
med de halvdagvårdande institutionerna; barnträdgården och förskolan. Den 
sociala motsättning som från början fanns mellan barnkrubba och barnträdgård 
fördes genom oklarheten i benämningarna och kårens ställningstagande för 
barnträdgården, också vidare till daghemmen och förskolan. De ständiga namn
förändringarna talar också för att kåren hade problem med yrkesidentiteten. Oklar
heten i benämningarna ledde till en osäkerhet om vad man egentligen talade om, 
vilket i sin tur försvårade diskussionerna om det specifika i daghemmens verk
samhet, vilka åldrar de olika verksamheterna avsåg, vilka öppettider institutionerna 
skulle ha samt vilka personalkategorier som var mest lämpade att arbeta i daghem 
respektive förskola. Barnträdgårdslärarinnorna förutsatte att barnträdgårds-
lärarinneutbildningarna som utvecklats i nära anslutning till halvdagvården och 
överklassens barn också var den bästa för daghemspersonalen och arbetarbarnen. 
Men med detta ställningstagande kom de också att ställa upp på det patriarkala 
samhällets principer och ge konservativa män och kvinnor pedagogiska argument 
för att den patriarkala könsordningen skulle behållas. Förskollärarinnorna blev 
efter allt att döma själva bärare av denna genusstruktur. Men den ideologi som 
hade lärt kvinnorna att en könsspecifik arbetsdelning var naturlig uttryckte en 
relation byggd på kön där mannen var den starkare parten.14 

Utbildningarna var inledningsvis klassbundna, utbildningskostnaderna höga, 
inträdesåldern hög och förpraktiken lång och könsspecifik. Utestängningen 
av män och arbetarkvinnor från yrket skedde på ett dolt men effektivt sätt. 

14 Se Florin (1987), s 33-34. 
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Klassavgränsningen suddades successivt bort men könssegregeringen behölls.15 

Det kvinnliga könet hade uppenbarligen ett stort symbolvärde i förskolans värld. 
Yrket hade blivit könsmärkt.16 

Statens engagemang i småbarnsinstitutionerna innebar emellertid en ändrad 
maktbalans och därmed nya förutsättningar för förskollärarinnorna. Statsbidragen 
minskade deltidsförskolans och utbildningarnas ekonomiska problem men också 
kvinnornas makt och kontroll över dem. Maktcentrat försköts från de praktiska 
verksamheterna, deltidsförskola och seminarium, in i en statlig byråkrati samtidigt 
som det ändrade kön från kvinnligt till manligt. Statsbidragen innebar början till 
en likriktning av inträdeskrav, utbildningarnas uppläggning, innehåll och lärar-
sammansättning. 

Ett initiait problem var att för skollärare inte hade yrkesmonopol . Förutom 
konkurrensen från personalen i barnkrubban kunde också outbildade och kvinnor 
med andra utbildningar starta privata barnträdgårdar. Men på den punkten lyckades 
kåren med statens hjälp få inskrivet i statsbidragsbestämmelserna åren 1943-1963 
att en utbildad förskollärarinna måste finnas anställd för att institutionen skulle 
få statsbidrag. Utbildningsbeviset blev under den perioden en skiljelinje och ett 
sorteringsinstrument mellan de olika yrkesgrupperna. Men dess styrka var 
diskutabel. De som inte kunde uppvisa rätt examensbevis blev i praktiken inte 
uteslutna eftersom det inte fanns tillräckligt många examinerade. Och inga statliga 
initiativ för att öka utbildningskapaciteten togs förrän i slutet av 1960-talet. 
Förskollärarinnornas professionella framgångar vilade på en bräcklig grund och 
avsaknaden av ett eget yrkesrevir var förmodligen det mest kritiska problemet 
för kårens framtid.17 

Vi har på olika sätt kunnat ta del av de motsättningar som fanns mellan hel-
och halvdagvård. Även lärarinnorna var aktiva i den striden och de hade dess
utom tagit ställning för deltidsförskolan. Förskollärarna blev därvid indragna i 
kampen mellan företrädare för det gamla patriarkala samhället och de nya 
jämställdhetsförespråkarna. O m barnträdgården hade vilat på en modersmyt, 
kom daghemmen att upprätthålla myten om kvinnans valfrihet mellan yrkes-
och hemarbete. För att lösa denna tvist krävdes politiska beslut, överenskommelser 
mellan arbetsmarknadens parter, en förändring av den allmänna opinionen och 
ett ställningstagande till småbarnsinstitutionernas framt ida verksamhet. Trots 

15 Barnträdgården nr 1 (1956), s 14. 
16 Se Hanna Westberg-Wohlgemuth, Kvinnor och män märks (1996:1), s 11-14. 
17 Vid mitten av 1800-talet utövades t ex läkekonsten i USA vanligtvis inom familjen genom folk
medicin och lekmäns kunskap. Läkar na lyckades genom specialisering, samar bete standardiserad 
utbildning bland annat tillskapa ett yrkesrevir med yrkesmonopol. Detta gav kåren också andra 
professionella framgångar, t ex hög lön. Se Ernest R House, Professional Evaluation (1993), s 19-21. 
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samhällsförändringar som tydligt visade att kvinnor började yrkesarbeta i allt 
större utsträckning vidhöll kåren att detidsförskolan var framtidens institution. 
Detta ställningstagande framstår i efterhand som inte särskilt strategiskt. 

Sett ur ett auktoritets- och legitimitets perspektiv får valet en annan betydelse. 
Motsättningar mellan tillsyn och pedagogik, mellan att lär a och att fostra, har 
funnits inbyggda i förskollärarkårens historia allt sedan kvinnor började arbeta i 
krubborna. Institutioner som haft till uppgift att ta hand om barn under hela 
dagen, att ge omsorg såväl som kunska p, har unde r den långa tidsperiod som 
studerats, värderats lägre än institutioner som tagit hand om barn under kortare 
tid och där undervisning bedrivitsju mindre av tillsyn och omvårdnad som utförts 
desto högre status har yrkesutövaren och institutionen tilldelats. Värderingarna 
har inte varit rela terade till de olika verksam heternas kvalitet eller personal
gruppernas faktiska kompetens utan har handlat om vem som har haft tolknings
företräde och därmed makt att definiera vad kunska p är. Omsorg har därvid 
utdefinierats bland annat för att området saknat vetenskaplig förankring.18 Denna 
uppdelning mellan vård och pedagogik är speciellt olycklig när det gäller yrkes
grupper som har hand om små barn. Förskolan var den institution som barn-
trädgårdslärarinnorna hade makt och kontroll över och att betona pedagogik, 
kunskap och undervisning innebar möjligheter att i denna fråga alliera sig med 
samhällets makthavare. 

Förskollärarna såg sig själva som professionella med ett väsentligt samhälls
uppdrag - att fostra framtida medborgare - och de agerade med stor självsäkerhet 
och utifrån medvetna professionella strategier. De nådde också betydande fram
gångar med deltidsförskolan fram till i960- talet. Med professionsforskningens 
terminologi skulle barnträdgårdslärarinnorna benämnas semiprofession ella då 
de misslyckades med att skapa en systematisk teori och att förvetenskapliga yrket. 
Men den forskningen känneteckna s också av ett osynliggörande av kvinnliga 
yrkesgrupper. Hur professionella framgångar mäts är beroend e av vem/vilka 
som definierar och värderar yrkesinsatser och yrkesinnehåll. För att förstå de 
yrkesgrupper som jag studerat måste man också ta i beaktande det specifika med 
kvinnliga yrken, som har stora likheter med de uppgifter som utförs i hemmen, 
och sätta deras framgångar i relation till samhällets värdesystem.19 Professions

18 Se Carol T. Baines "Caring: Its Impact on the lives of women", i Womens caring, ed Carol Baines, 
Patricia Evans 8c Sheila Neysmith (1991), s 66. Hon anser att den ovetenskapliga stämpeln har att 
göra med gender. Hon har sett att när män börjat utveckla rela tioner och kommunikation inom 
affärsvärlden så värderas det högt. Men om kvinnor betonar betydelsen av en omsorgens etik anses 
det trivialt och ses som emotionella och ovetenskapliga förväntningar. 
19 Thomas Brante, Professioners identitet och samhälleliga villkor, i ed Staffan Selander Kam fen 
om yrkeskunskaper, Status och Kunskap (1989), s 41 ff. Han menar att det är fruktbart att också tala om 
olika professionstyper och dess förhållande till samhällsutvecklingen. 
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forskningen har inte heller visat på några alternativa professionaliseringsstrategier 
för de yrkesgrupper de själva utdefinierat. 

Låt mig ta ett exempel som visar på vikten av att förskollärarinnorna värderas 
i ljuset av de begränsade möjligheter de hade att påverka yrkesutbildningen: 
Utbildningstidens längd är av betydelse när man bedömer ett yrkes status.20 

Utifrån ett traditionellt mått, formell institutionaliserad utbildning, kan förskol-
lärarutbildningen beskrivas s om en kort utbi ldning. Men om man granskar 
utbildningens uppläggning finner man att detta mått blir missvisande. Förskol
lärarinnorna organiserade inte utbildningen på ett traditionellt sätt. Förpraktiken 
utgjorde e tt viktigt inslag i förskollärarnas utbildning och den var också väl-
planerad och hade hög status inom kåren. Vid mitten av 1950-talet uppgick den 
till c:a två och ett halvt år och bestod av såväl förutbildningar som praktik i hem 
och vid institutioner. Pion järerna hade efter n oggranna övervägningar kommit 
fram till en uppläggning där det ena steget, förpraktiken, följde på det andra, 
seminarieutbildningen, och tillsammans bildade de en helhet. Den samman
lagda utbildningstiden skulle utifrån en sådan beräkning vara fyra och ett halvt 
år. Under förpraktiken överfördes på olika sätt inte bara den kvinnliga kunskapen 
om barns fostran utan också den kvinnliga underordningen och den patriarkala 
strukturen till de blivande lärarin norna, vilket blev till en betydelsefull d el av 
deras habitus.21 Utbildningarnas ständiga ekonomiska problem kan ha var it en 
orsak till att förpraktiken hamnade utanför seminarieutbildningen. Men den upp
läggningen var inte speciellt bekymmersam under den tid när lärarinnorna själva 
hade kontroll över intagningsregler och utbildningarnas uppläggning. 

Den vetenskapliga kunskapens betydelse för yrkes kårens framgångar är en 
annan fråga som jag skulle vilja uppehålla mi g vid i det här sammanhanget. 
Förskollärarna visade ett starkt intresse för att söka kunsk ap och också för att 
själva bidra till kunskapsproduktionen inom förskolefaltet. Utbildningen bestod 
från början av praktisk träning med teoretisk anknytning. Men med tiden blev 
förskollärarnas utbildning allt mer teoretisk och forskningen fick allt större 
betydelse. Ar 1968 upptog teoret iska stud ier drygt hälfte n av utbildningstide n. 
Kåren agerade på olika sätt för att få en professur inrättad i ämnet psykologi, för 
att fa forskningsförskolor knutna till universiteten, för att studier av barn i deltids
förskolorna också skulle ingå i andra yrkesutbild ningar som t ex psykolog
utbildningen och för att intressera forskare för förskolans verksamhet. De hade 

20 Se Eva Gunnarsson (1994:1570), s 43-44. Gunnarsson menar att utbildningstid ofta används som 
ett sätt att skilja mellan kvalificerade och okvalificerade yrken. Men hon ifrågasätter antagandet att 
kvalitet är möjlig att överföra till kvantitativa mått. 
21 Om en profession inte har möjligt att utveckla egna ideal kommer professionen att avpersionifieras 
anser Bertil Rolf, Profession, tradition och tyst kunskap (1991), s 229. 
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ett väl utvecklat internationellt nätver k och de blivande lärarinnorna åkte på 
internationella studieresor. Kåren var i detta avseende mycket framsynt men fort
farande har dagens förskollärarutbildningar inte löst problemen med forsknings
anknytning, fakultetstillhörighet och internationalisering. Under 40-talet var 
situationen också den att intresset för förskolan från svenska forskare var mycket 
svagt. Kontakter etablerades med några fa och varade under begränsad tid. Stina 
Sandels konstaterade att forskningen rörande småbarnsåldern ännu vid mitten 
av 50-talet var mycket obetydlig och hon menade att förskoleåldern rent av var 
försummad av akademin.22 Kåren gav d ock inte upp inför svenska forskares 
ointresse utan agerade kraftfu llt för att förverkliga sina idéer om forskningen 
som en bas för förskollärarinnornas utbildning och fortbildning. De tog kontakt 
med utländska kvinnliga forskare, och vid Södra KFUK lyckades man kombi
nera ett forskningsinstitut med förskolor och utbildningar för lärarinnorna. Men 
institutet hade ständiga ekonomiska problem och tvingades efter upprepade an
sökningar om finansieringsstöd lägga ner sin verksamhet år 1961, två år före semi
narierna förstatligades. Småbarnsinstitutionerna, dvs kvinnoyrken och små barn, 
var inte intre ssanta för de svenska u niversiteten vid den tiden o ch det berodde 
nog till stor del på de små barnens och kvinnornas låga stat us. Universitetens 
sociala stängsel rådde förskollärarna inte på och som presumtiva klienter till de 
akademiska forskningsinstitutionerna var deras symboliska värde alltför svagt. 

Kåren hade dock i flera avseenden något orealistiska önskemål angående kon
takterna med forskningsvärlden. Man ville veta vad man kunde vänta sig av barn 
i olika åldrar och vilka effekter förskoleverksamhet hade på barnets utveckling. 
Men man ville också att forskningen skulle ge besked om vilken vistelsetid i 
förskolan som var den optimala för barnets utveckling, vilken barngruppsstorlek 
som gav bäst resultat och hur moderns arbete påve rkade barnet. Man ville ha 
forskarnas bild av det abstrakta barnet och den optimala miljön.23 

När statliga myndigheter började kräva in syn över utbildningarna blev 
utbildningssituationen en annan. Beslut angå ende intagningsregler, förpraktik, 
intagningsålder och kursplaner flyttade successivt från lärarinnorna till myndig
heterna. Förprak tiken blev et t hinder när riksdag en bestämde sig för att öka 
utbildningskapaciteten och den förändrades till att bö rja med innehållsligt och 
så småningom minskades också dess omfattning. Kårens krav om förlängd 
utbildning tillbakavisades och utbildningskos tnaderna lades på en mycket låg 

22 Stina Sandels, Barnpsykologiska forskningslaboratoriet vid Stockholms universitet - Barnpsykologiska 
forskningsinstitutet vid Lärarhögskolan i Stockholm. Översikt av verksamheten 1958-1969 (1969), s 2. 
23 Se Kenneth Hultqvist (1990), s 52. Hultqvist menar att en barnc entrerad psykologi kan uppstå 
om man misskänner de sociala villkoren för barnets utveckling och söker efter relationer mellan olika 
variabler. Det sociala flyttar in i psykologin och framstår som natur och ej som "medelklasskultur". 
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nivå, långt under andra lärargruppers utbildningskostnader. Utbildningskostnaden 
tycks i Sverige var a relaterad till den presumtiva klientens ålder men den var i 
detta fall också könsrelaterad och ett uttryck för uppfattningen att kvinnor som 
ska undervisa och fostra små barn endast behöver finslipa sina naturliga kvinnliga 
egenskaper. Den ekonomiska värdesättningen av utbildningen avspeglade statens 
syn på yrkesgruppens status i relation till andr a lärargrupper. Och den statliga 
undervärderingen legitimerade dessutom andra gruppers liknande bedömningar. 
Detta är en möjlig förklaring till den personalavgång, brist på manliga sökande 
och låga status som kännetecknar yrkesgruppen också idag. Den initiait satta statliga 
prislappen användes som motivering till att även län gre fram hålla utbildnings
kostnaderna nere. Förskollärarutbildningens utbildningskostnader kunde inte höjas 
proportionellt mer än andra utbildningars. 

Också andra exempel på att yrkeskårens låga status konserverades kan iakttas 
med övergången ett statligt huvudmannaskap. När kraven på allmän skolunder-
byggnad ökade för andra lärargrupper, t ex för lågstadielärarna som förskollära
rna sedan lång tid jämfört sig med, behölls de gamla kra ven för förskollärarna. 
Det innebar ytterligare en tillbakagång i professionaliseringshänseende. 

Seminarierna hade allt sedan de etablerades haft kvinnliga ledare, och under 
1940-talet framfördes detta som ett krav också till befolkningsutredningen. 
Pionjärerna var i det avseendet framsynta och krävde jämställdhet. Men i de 
statliga seminarierna var rektorerna m anliga och de hade också en annan 
utbildningsbakgrund. Dessa kvinnodominerade professioner som tidigare utövats 
under kvinnlig ledning underordnades vid förstatligandet etablera de manliga 
professioner. Kårens professionaliseringssträvanden försvårades av den vertikala 
könssegregeringen. 

Politisk obeslutsamhet kombinera d med en konsekvent marginalisering av 
förskolan (främst daghem men också deltidsförskolan) prä glar också frågorn a 
om relationen till skolan. Förskolans verksamhet har aldrig behandlats i samband 
med skolreformer, tillsynen har legat under två i grunden olika statliga verk, 
institutionerna har funnits i olika byggnader, skolan har va rit obligatorisk och 
förskolan frivillig. Förskolans verksamhet värderades ofta i termer av hur väl den 
förberedde barnen för skolan medan skolans verksamhet aldrig värderad es i 
termer av hur väl den tog vid där förskolan slutade. Detta förhållande blir 
problematiskt om vi tar i beaktan de att förskola och skola representerade två 
olika kunskapstraditioner varvid återkomm ande favorisering av den ena skol
formen samtidigt innebar en konsekvent underordning av den andra. De nna 
underordning hade också sin motsvarighet i lönerna. Trots att statliga represen
tanter, utredare och kårens representanter gång på gång samstämmigt konsta
terade att den låga lönen lett till en stor avgång frå n yrket, inneburit risk för 
selektivt urval till utbildningarna, utestängt män från yrket och varit ett tecken 
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på yrkets låga status , har man inte under hela nittonhundra talet lyckats åstad
komma en rimlig lönesättning i nivå med andra lär argrupper. Man (bör läsas 
bokstavligt) har istället för att förändra grunderna för lönesättningen genom
gående hävdat att "tidpunkten" för förändringen varit fel vald. 

Jag har inte haft som avsikt att stud era hur förskollärarnas fackförbund har 
agerat. En sådan ambition skulle ha utökat tiden för avhandlingsarbetet med 
ytterligare något år . Däremot har jag var it intresserad av hur makt- och köns
frågor påverkade den kvinnliga yrkeskåren när den anslöt sig till ett mansdominerat 
fackförbund. Jag har funnit att en maktförskjutning bort från kvinno rna och 
yrket därvid blev ett av resultaten. Den kvinnliga underordningen och den manliga 
värderingen av förskollärares yrkesarbete kom att påverka förhandlingar om löne-
och anställningsvillkor. Den fackliga organisationen ställdes också inför en rad 
intresse- och lojalitetskonflikter. Men det ser även i detta sammanha ng ut som 
att det oftast handlade om förhandlingar mellan olika lågprior iterade kvinno
gruppers krav och önskemål. Därtill agerade den centrala fackliga organisationen 
ibland också emot förskollärarnas uppfattningar. Ett sådant exempel var ställnings
taganden i början av 1950-talet till vilken småbarnsinstitution som skulle byggas 
ut. Den centrala fackliga organisationen , lämnade ett eget remissvar där den 
argumenterade för en inskränkning av förskolor till förmån för en ökad utbyggnad 
av daghem. Dessutom framfördes inga önskemål vad gällde personalens utbildning, 
löner eller anställningsvillkor. "Vad TCO tillgodosåg var medlemmarnas behov 
av en snabb utbyggnad av barnpassningen utan någon hänsyn till kvalitets
kraven."24 Förskollärarkåren avkr ävdes en orimlig solidaritet genom att andra 
kvinnogruppers problem lyftes fram och förskollärarnas rättmätiga fackliga krav 
på det sättet kom i skymundan. Förskollärare förväntades t ex acceptera en låg lön 
så att barntillsynen kunde ordnas för så många som möjligt och för minsta möj
liga kostnad. Detta är för ö vrigt ett mönster som kännetecknar samhällen med 
klassskillnader. 

Barnomsorgens historia handlar således till stor del om könets makt, och 
tyvärr till stor del om kvinnors vanmakt. Vid några tillfällen har försko llärar
kåren själv bidragit till sin egen underordning t ex genom att konsekvent hävda 
barnträdgårdens värde. Men det finns också gott om exempel på att barnträdgårds-
lärarinnor och förskollärare inte passivt funnit sig i sitt öde. Under de hundra år 
jag studerat, har generationer av kvinnor lagt ner ett oerhört engagemang och en 
enorm tid på att utveckla och förbättra uppväxtmiljön för de små barnen. De har 
utbildat sig, till bristningsgränsen nyttja t de begränsade ram ar som satts runt 
kvinnors och barns verksamheter och de har visat på stor kompetens och 
omdömesförmåga i alla de frågo r som berör verk samhetsområdet. De startade 

24 Gösta Lirén (1989), s 177. 
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småbarnsinstitutioner, de påtalade att utbildningskapaciteten måste öka för att 
inte utbyggnaden av småbarnsinstitutionerna skulle begränsas, de insåg att 
utbildningarna måste förlängas och att forskningsanknytning var betydelsefull, 
de krävde gång på gång statliga beslut om institutionernas framtid och de efter
frågade en policy vad gällde förskolans plats i skolorganisationen. På nästan alla 
dessa punkter har emellertid förskollärarkåren drabbats av bakslag. Ansvariga 
myndigheter har inte reagerat på de påtalade bristerna förrän situationen varit 
akut. Det betyder att bristen på utbildad personal drabbade kåren då staten för 
att lösa den akuta bristen tog bort kopplingen till utbildad personal och tillät att 
outbildad personal och personer med andra utbildningar också anställdes i förs
kolorna. Deltidsförskolan som man uttalade sitt stöd för nedmonterades när sats
ningen på daghem tog fart och statens ekonomi inte ansågs klara en satsning på 
båda institutionerna. Förskolans plats i skolorganisationen bestämdes inte med 
hänsyn tagen till förskollärares kompetens eller förskolans innehåll. Att detta 
inte handlar om att använda resurser väl, att bruka makten på ett kompetent sätt 
och att utöva kontroll så att berörda personer blir delaktiga i beslutsprocessen, 
har den här avhandlingen tydligt visat. 

EPILOG 

Könssegregeringen på arbetsmarknaden och kvinnornas underordning har kon
staterats i många studier men trots det har forskning om tillsyn och fostran av 
små barn som ett kvinnligt yrkesarbete, inte intresserat forskare. Istället har fokus 
riktats mot barntillsynens betydelse för yrkesarbetande mödrar. Det betyder att 
vi saknat kunskaper om de olika yrkesgrupperna i förskolan och om de köns-
och klasstrukturer som legat bakom småbarnsinstitutionernas sociala konstruk
tion under olika tidsperioder. I de studier som gjorts om förskolan har kvinnliga 
pionjärers initiativkraft och engagemang för barn inom filantropin och välgören
hetens område studerats och värderats i ljuset av de begränsningar som sociala 
normer och regler för kvinnligt yrkesarbete utgjort. Intentioner har därvid haft 
större förklaringskraft än strategier, vilket lett till att analyser av olika kvinnogruppers 
skilda subjektiva intressen fatt lämna plats för beskrivningar av kvinnors väl
menande insatser. 

Det empiriska materialet har varit omfattande och gjort det möjligt att studera 
småbarnsinstitutionerna ur ett holistiskt perspektiv. Framför allt har kunskaperna 
om barnkrubbornas verksamhet bidragit till en omvärdering och nyansering av 
småbarnsinstitutionernas historia där tidigare enbart barnträdgårdens verksamhet 
stått i fokus. Men samtidigt har nya forskningsfrågor genererats. Barnkrubbornas 
verksamhet och personal är ett sådant exempel där min studie kan ses som ett 
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påbörjat forskningsprojekt men där ytterligare kunskap om barn, föräldrar, per
sonal och verksamhet skulle va ra värdefull. En internationell jäm förelse av hur 
man löst frågor om heldagstillsyn för arbetarnas barn skulle också vara intressant. 
En annan möjlig forskningsfara utgörs av frågor om daghemmens inre verksamhet 
från 1940-talet fram till dags dato. 

I inledningskapitlet presenterades en rad studier som visade att förskollärarnas 
arbete och kompetens fortfarande värderas lågt. Vi mötte också en forskare som 
oroade sig för att en "brain drai n" från detta fält kan bli följderna om andra 
yrkesmöjligheter öppnas för kvinnor. Jag håller med om att den låga status som 
yrket fortfarande har kan leda till att ungdomar prioriterar mer lockande 
utbildningar. Förhoppningsvis kommer dock kvinnor inte att acceptera en fortsatt 
könsbaserad underordning. Dagens unga män har också, till skillnad från tidigare 
generationer, fostrats och undervisats under mer jämställda förhållanden och kanske 
leder det också så småningom till att små barn s tillsyn och undervisning får en 
högre prioritet i samhället. 

Men min undersökning peka r även på att vi måste ställa frågor om vilka 
värderingsgrunder som ligger bakom tjänstemäns, fackföreningsledares o ch 
politikers beslut i barnomsorgsfrågor. 
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Summary 
» 

Objectives, issues raised and theoretical basis 

<7" 
.A. HIS DIS SERTATION has as its starting point the problems which arise and 

need to be solved when young children require care, supervision, education and 
guidance outside the home. This problem has been historically linked to the 
position of women in the labour market and in society at large, and it has grown 
in proportion to the increasing number of women who have sought to earn their 
living outside the home. The establishment of crèches during the second half of 
the nineteenth century and the current contributions for the day nursery sector 
should be considered, for example, against this background, and this dissertation 
deals, in part, with these institutions. My interest is also focused on another form 
of child care institution, namely the kindergartens which began to be established 
at the turn of this century and later on became known as play schools and 
pre-schools. 

The aim of this dissertation is to investigate how child care was established 
and the changes it underwent in a social and historical perspective and the role 
which the different professional, government and local authority groups played 
in the struggle for the child care institutions. Two professional groups are of 
interest in this context, namely the kindergarten teachers and the staff of the 
crèches. 
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The central area of consideration for my research and some of the issues in question 
are: 

Issues concerning the nature of the different institutions. 
• Within which social spheres arose a need for child care institutions? 
• Who or what groups exercised authority over the institutions? 
• What role has class and gender played in the history of the institutions? 
• What status have the staff had in the two respective spheres of activity? 

Issues concerning the staff of the creches 
• Who were the women who worked in the crèches? 

• Were they able to make their voices heard? 
• What qualifications did they possess? 

Issues concerning the part played by pre-school teachers 
• How did the pre-school teacher acquire hegemony within the pre-school 

staff groups ? 
• In which ways were they able to make their voices heard? 
• What interests have they defended and what strategies have they employed 

in their struggle to defend their sphere ofinfluence? 

Issues concerning the part played by the state within the pre-schoolfield 
• Which issues have been debated by parliament? 

• What roles have gender and class played for state intervention? 
The National Board of Health and Welfare was given the responsibility of 
being the supervisory body for the child care institutions in connection with 
the fact that state benefits were granted to these institutions. 

• How has the National Board of Health and Welfare motivated the needs for 
child care institutions and how have they adjudged the qualifications of their 
staff? 

The theoretical basics of the research reflects three theoretical perspectives: 
Bourdieu 's socio-cultural theory, theories dealing with gender and theories of 
professionalization. With the support of Bourdieu s theory I have endeavoured 
to seek answers to questions as to which assets were valued within the spheres of 
activity of the child care institutions and which dispositions, positions and class 
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adhérences were the mark of those who valued, appreciated and purchased their 
services. Through the concept of gender, or socially constructed sexual identity, I 
have attempted to focus on the historical, cultural and social aspects of the 
differences between the sexes. Furthermore, issues dealing with the way in which 
the power structures in society have been constituted during different periods 
and also differences between and within the women's groups have been raised. 
From the standpoint of the knowledge we have of research into professionalization, 
I have attempted to comprehend the views of both of the vocational groups 
involved vis à vis education, professional ambition, wage demands and status. 

THE DISPOSITION OF THE RESEARCH 

1854 is a natural starting point since the first crèche was established in that year 
and since it has been of significance to include the history of the institutions in 
the research. Earlier research has, namely, been focused primarily on the 
kindergarten. This has meant that our knowledge concerning the crèches and 
the diversified nature of both institutions has been extremely incomplete. The 
conclusion of the research is set at a time when the main characteristics for child 
care in the public sector were defined and the proliferation of day nurseries was 
well-underway. 

The empirical material is extensive. I have studied archive material from three 
crèches in Stockholm, a report from 1868 by the Board of Poor Relief in Stock
holm concerning crèches there and I have studied all the numbers of the periodical 
of the Board for Poor Relief from 1907 until 1922. In order to answer questions 
concerning the part played by pre-schools I have closely studied the archive 
material at the National Association of Swedish Pre-school Teachers (SFR). 
Moreover, the teachers' own periodical for the period from 1918 to 1968 has also 
been reviewed. At the central archives of the Department a certain amount of 
material from the 1960s onwards about day nurseries has been studied. The role 
played by the state in the pre-school area has been studied in government 
publications for the period 1940-1968, i.e. motions, propositions, departmental 
reports and debates. Additionally, I have studied archive materials from two 
government inquiries, namely the population study and the Committee for Semi-
open Child Care which issued a report in 1946. Publications of reports from 
government departments during this period have also been scrutinized. In order 
to reach an understanding concerning the role of the supervisory body and its 
significance for the social structure of the child care institutions I have referred 
to the archives of the Board of Social Health and Welfare for the period from 
1940 to 1968. 
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RESULTS 

The nature of the institutions 

The transformation from an agriculturally-based society to an industrialized 
capitalistic one during the latter part of the nineteenth century brought about a 
comprehensive change both to the society as a whole and to people s living 
conditions. Renumerated labour became an increasingly common form of earning 
a living and production was shifted from the household to the workshops and 
factories. This situation created problems of child care for working parents. Many 
children were left unsupervised to look after themselves or each other, since society 
lacked the basic institutions to take care of their daily care and supervision. The 
available private alternatives were insufficient. According to descriptions of the 
time, many children could be seen begging, stealing and roaming around in large 
groups without any meaningful activities. The lives and life-style of these children 
awoke the concern of the authorities. 

The child crèches belonged to a philanthropic tradition and, as such, they 
were inherently linked to the problems associated with poor relief and social 
welfare. Consequently, the crèches were designed to solve class-related problems 
in society, even though, from the outset, these solutions were private in nature. 
Their activities were run as associations with the support of local councils, church 
boards and the boards for poor relief. 

The crèches were to be a solution for different care-related problems. Childrens 
physical care was to be improved, they would receive sound nourishment and 
become acquainted with discipline and good manners. There existed, however, 
divided views as to the usefulness of the crèches for society. One school of thought 
believed that the crèche was a danger to society and would worsen the moral 
decline of the proletariat. The other school of thought advocated an emphasis 
away from the idea of philanthropy to a social welfare view as a matter of genuine 
social concern. The working woman should be given the opportunity to support 
herself which, by consequence, demanded that society should provide institutions 
for the supervision and care of her children. The local councils and social welfare 
boards would exercise their responsibility in these social issues. 

Within the realms of poor relief and social welfare, bourgeois men were the 
main decision-makers with regard to the crèches. They had a great symbolic and 
cultural capital in the form of education, qualifications, titles, high status and 
positions. Together with bourgeois women they were the driving force behind 
starting the crèches and it was they who discussed the way in which the work 
should be formed and they dictated the role of society in child supervision. The 
central role of the women was to take responsibility for the supervision of the 
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crèches. Bourgeois women were, therefore, those who exercised control over the 
staff of the children's crèches who, in their turn, were recruited from the ranks of 
the working classes. By nature of their sex these middle-class women were deemed 
to possess an innate capacity to take care of children and by nature of their class 
they were judged to have developed their capacity in the right direction. 

The institutionalized care for the children of workers was controlled by a 
typically bourgeois way of life. The activities were aimed at inculcating cleanliness, 
order, good behaviour and gratitude. The transformation of the behaviour of the 
children of the workers implied an improvement for the entire working class. 

Consequently the work of the crèches had an obvious mark of poor relief or 
social welfare, but at the end of the 1930s an attempt was made to erase that 
reputation. The first step was to change the name of the institution, but even 
well into the 1940s the former name could be still found in parliamentary 
publications under the title "poor relief". It was not until the 1950s that the term 
"day nursery" became the acceptable name and, by this stage, the institution 
itself had changed in nature. 

The Swedish term for kindergarten (barnträdgården) was a variation of the 
German institution bearing the same name, founded by the German educationalist 
Friedrich Fröbel.The kindergarten was closely associated with the desire of certain 
bourgeois women's groups to create an area where they could exercise a profession. 
Its activities were clearly educationally based and it had a trained female leader 
at the helm. When the teachers established a federation in 1918 it was not 
surprisingly called "the Fröbel Federation". However, judging by several state
ments it appears that at that point in time Fröbel had indeed a legitimate function, 
being the only recognized authority in the area of education for young children. 
Nevertheless, Fröbelian pedagogy later became somewhat of a burden. 

The kindergarten had its foundation in a very different social context than 
that of the crèches. In the majority of middle-class homes the mothers stayed at 
home and neither made demands for supervision nor daily care for their children. 
Instead, there was a need of pedagogical activity as a stimulation for their children s 
development, which at the same time would give mothers an opportunity for 
relaxation and the opportunity to attend to their own activities. These activities 
lasted between three to five hours per day and, consequently, those children whose 
mothers worked for a living were unable to take part in the activities of the 
kindergarten. 

Another difference is related to the position of the female staff within the 
two institutions. The staff of the crèches were given subordinated positions in a 
male-dominated power structure and they even lacked formal education. Many 
of the kindergarten teachers, however, were trained in Germany and on their 
own initiative they started kindergartens and training establishments. As such, 
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they exercised authority and control over their own field, while, at the same time, 
having a monopoly over their area of knowledge. The kindergarten movement, 
however, contained internal factions. One issue of conflict concerned the type of 
children who should have access to the kindergarten. In the dividing line between 
the advocates of a kindergarten for the bourgeois versus the children of the workers, 
several of the well-known pioneers supported the side for the kindergarten for 
workers' children. The private kindergartens served the purpose of maintaining 
class preservation and segregation and were directly geared towards serving the 
educational needs for the children of the bourgeoisie. 

THE STAFF OF THE CRÈCHES 

The women who were employed in the crèches had no unifying professional title 
which, subsequently can be interpreted that they had a diffuse professional role 
and, hence, a diffuse professional identity. They were called nurses, assistants, 
maidens, servants, unsalaried servant girls, manageresses and matrons. Even older 
girls from the poor house could assist in the work of the crèches. The staff of the 
crèches were also uneducated in the sense that they lacked any formal education. 
There was, however, a period of in-service training directly related to the place 
of work. Several of the matrons had their daughters as assistants and trained 
them over the course of many years in the practical aspects of their work, with its 
norms and regulations. Something which was common for the staff of the crèches 
was that they (frequently) lived within the crèche, either in its attic rooms or in a 
building adjecent to the crèche. Their living quarters were, at best, frugal and at 
times a health hazard. Wages were low and they received an extra gratuity at 
Midsummer and Christmas. But it was the financial resources of the board and 
especially its good-will and generosity which were the determining factor 
regarding any decision concerning wages. 

The status of the staff of the crèches was influenced by the low status of their 
clients and the fact that their activities lay within the jurisdiction of the poor 
relief boards (social welfare boards). They were in a position of subordination 
both due to a lack of educational capital and class adherence. They did not possess 
a forum where they could assert the interests of their profession and neither did 
they have any natural group in a position of power to whom they could ally 
themselves. A change in attitude towards the training of the staff of the crèches 
could be seen at the end of the last century when, for example, deaconesses were 
employed as matrons by some crèches. The lack of trained staff was interpreted 
at that time as an important factor in disparities which existed, and it was firmly 
believed that provision of training should bring about positive effects for the 
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work. The Swedish Federation for Poor Relief, from 1908 onwards, organized 
courses for the matrons of the crèches. Later on, the staff of the crèches attended 
in-service courses provided for kindergarten teachers. 

It took, however, until 1917 before the kindergarten teachers really established 
themselves among the staff of the crèches. Kindergarten activities became then a 
separate activity within the work of the crèches - a form of local integration. It 
went on for one, two or three hours every day or certain days of the week. A 
special room was made available with special materials, special pedagogy and of 
course special staff. The factor which was common to the first kindergarten 
teachers was that they were unpaid and their activities were not allowed in any 
way to burden the budget of the crèche. Therefore they sometimes took along 
children from families where the parents could afford to pay for the kindergarten 
activities. Eventually an hourly wage was introduced and in 1929 a monthly wage 
was established. 

THE PART PLAYED BY THE PRE-SCHOOL TEACHERS 

The first kindergarten teachers were normally single but their work was built on 
the bourgeois ideology of the nuclear family. The bourgeois view of women was 
the foundation stone for the work of the kindergarten-the duration of the working 
day, the entry requirements of the trainers, the wage levels and the duties of the 
teachers. The limited time period - half-day care - was extremely significant. 
The kindergarten should be a compliment to the home. Thus no competition 
between the mother and the teacher should arise. The civil status of the teachers 
became indirectly a qualification or at least a pre-requisite to live up to the demands 
which were made. One common doctrine was namely that the teacher s private 
life should not, in any way, interfere with her profession and this was best suited 
to the unmarried woman's living situation. What had been a social disadvantage 
could be converted into a pedagogical advantage. 

Teacher training for the kindergarten teachers was initiated, carried out and 
financed by members of the profession until the middle of the 1930s. The first 
training programmes were directly linked to the kindergarten and in the training 
theoretical studies were interspersed with practical teaching. These training 
programmes were initially provided as short courses which subsequently were 
lengthened. The female principals were, without exception, trained kindergarten 
teachers. However, despite the fact that training was required, the work itself 
was considered to be a 'calling which created a problem in making demands for 
fair wages. Nevertheless, salary was not the major issue during the period when 
the teaching body was comprised of bourgeois women (who were capitally strong). 
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State benefit, which was granted to day nurseries and kindergartens in the 
middle of the 1940s was conditional on the employment of a trained kindergarten 
teacher at the institutions. Thus with assistance from the state, the teachers had 
managed to gain access to the day nurseries and achieve hegemony within the field. 

In the struggle for the institutions for young children the teachers defended 
their position for pedagogical activities and half-day care. During the 1940s their 
body presented a number of different suggestions as to, as they put it, improve 
the children's situation and, at the same time reduce the need for full-day care. 
Shorter working hours should be introduced for working mothers; the state 
authorities should provide financial support to mothers with young children 
and industry should be able to co-operate with the social planners concerning 
family needs and interests. Another clearly expressed strategy was to link the 
training and work of the profession to a research programme and increase the 
educational demands on the kindergarten teachers. They co-operated with the 
primary school teachers and strove in different ways to raise their social status. 
They organised themselves, took part in the debate within the public sector and 
sought to exercise influence within government machinery. In their struggle, 
they mobilized certain resources and were united against external forces. When 
the state began its involvement with the institutions for young children it became 
extremely important for the kindergarten teachers to find ways of influencing 
the role played by state representatives through official communications, personal 
audiences and lobbying activities. 

Since the kindergartens and training seminaries were private, the body was 
free in its relationship to the state. State intervention in the institutions for young 
children meant, however, a shift in the balance of power and, thus, new conditions. 
State benefits reduced the economical problems faced by the kindergartens and 
training centres but, even the women's control and power over them was reduced. 
The centre of power was shifted from the practical work of the kindergarten or 
the training seminaries to a state bureaucracy and, at the same time, it changed 
sex. The position of the teaching body was further weakened when kindergarten 
teachers joined a trade union. 

In spite of all attempts to influence the authorities and decision-makers, the 
kindergarten teachers failed to achieve a situation where the government agreed 
that the kindergarten was the institution for the future. In the beginning of the 
1960s parliament decided on a state drive for the day nursery sector and the 
condition of having trained staff was removed and state allowance for 
kindergartens and pre-schools was revoked. Thus the institution which pre-school 
teachers had themselves initiated and developed for the sake of their professional 
competence fell into the background, for the drive for full-day care, at the end of 
the period of negotiations, finally got underway. 
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THE PART PLAYED BY THE STATE 

Judging by the overall picture, the concept of the kindergarten was strongly 
supported by several state investigations, royal proclamations and parliamentary 
debate. However, the discussions were, at the same time, about the kind of institu
tions to be planned for the future and which one, in the short term, should receive 
state benefit. The debate reflected conflicting views between temporary and more 
long-term solutions, between educational and social motifs and between 
ideological government support versus state financial aid. The Census Commission 
at the end of the 1930s held the view that in prosperous times it was both desirable 
and possible to support the pre-schools and that, indeed only this form of 
educationally-based half-day care deserved the support of society. Even the census 
in the middle of the 1940s gave prominence to the advantages of the kindergarten 
and this was independent of whether the mother worked or not. 

Institutions for young children were granted state benefit from 1943 but two 
different programme proposals were compiled for the institutions for young 
children. In the peace and prosperity programme, a proposal for the post-war 
programme, pre-schools were attributed a prominent position and in the crisis 
programme day nurseries were given priority. The state benefit which was initially 
granted to the day nursery sector was indeed temporary. But the regulations 
which were drawn up at the same time contributed in practice to a legitimization 
of their activities. It cannot be claimed that the state was a reliable collaborator 
in any way in its relationship to the kindergarten teachers. 

The enormous ideological support given to the kindergarten was in agreement 
with the ideology of motherhood as a symbol for the home, the family and 
happiness. In the period of the 1930s, 40s and even 50s, the debate concerning 
the relationship between the day nursery and the kindergarten in public reports 
and investigations of both parliamentary chambers dealt, to a great extent, with 
the question as to where women could be best exploited. The arguments were 
based on silent, self-evident, implied agreements that a good home was one where 
the mother stayed there. But voices were also beginning to be heard which 
advocated professions for women and that fathers should take greater 
responsibility for their children. 

The views expressed by the National Board of Health and Welfare from the 
1940s onwards was that mothers with young children should stay at home as far 
as possible whereas women who had no children could go out and work for a 
living. Thus the National Board of Health and Welfare emphasized, in every 
context, the advantages of the kindergartens and the disadvantages of the day 
nurseries. The views of civil servants in matters of child supervision were of great 
importance for those who were actively involved in the work since they were also 
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policy-makers for the decisions of local-government politicians and members of 
parliament. 

The demands for more women workers, primarily within industry, and the 
growing percentage of married women in the female work force increased. The 
issue of child supervision thus became not only a problem for the individual 
woman, but also a socio-economic issue. The kindergarten clearly did not fit in 
with this transformed social and economic reality. State investigators, ministers 
with special responsibility and MPs were forced, time and time again, to ascertain 
that other solutions than the kindergartens for the care, education and super
vision of children had to be given priority at that point in time and gradually the 
ideology itself began to fall apart. Part-time employment became an alternative. 
But in parliament were also those who redefined the role of the woman in a more 
radical fashion. Women should have the same rights as men. 

In 1963 the regulations for state benefit were altered and a state control over 
local government priorities began. The previous era with its gradual and stable 
growth of primarily the pre-schools was now almost at an end. Thus the hegemonic 
position of the kindergartens was broken. It was the side of the labour market 
together with the Swedish Confederation ofTrade Unions (LO) who were behind 
the demand for a greater expansion in the building of day nurseries. The expansion 
of institutions for young children was motivated and adjusted according to the 
demands of the labour market, a market with traditionally male overtones. 

COMMENT 

The staff of the crèches and kindergarten teachers ended up working with tasks 
whose qualifications were difficult to perceive since they resembled those which 
women performed at home. Many viewed child care as an innate female 
characteristic and this biological view was used as an argument for a patriarchal 
subjugation and low salary levels - hence a bourgeois myth of motherhood had 
been created. The crèches which looked after children the whole day and replaced 
the mother could never be acknowledged as a generally acceptable or necessary 
institution by those who held power. The kindergarten fitted in well, however, 
with their bourgeois family pattern and was granted an official seal of approval 
and the greatest dissemination. As such, supervision was set against education 
and the needs of the bourgeoisie against those of the proletariat. The class-related 
instrinsic value of this priority never came fully to light, however, when decisions 
were made concerning matters of economic expediency and the choice of the 
correct point in time to effect changes. The changes at the beginning of the 
1960s were the result of struggles concerned with state financial priorities. The 
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representatives for the working women within the trade union movement (LO) 
and those representing the labour market demanded a solution for the issue of 
supervision. 

The staff of the crèches had a bearing which was formed by their subordinate 
position and by the fact that they were never prepared to fight for their rights. 
The kindergarten teachers, on the other hand, employed many of the traditional 
strategies in their attempt to achieve success. Thus they managed to gain access 
to the day nurseries and exercise authority over the staff of the crèches. However, 
the profession of being a pre-school teacher was in reality defined as a woman's 
natural task and it was ranked within the traditional hierarchy of gender. As 
women, the pre-school teachers thus found themselves in subordinate positions 
and, since their clients also were the youngest children, they were placed at the 
bottom of the ladder of the teaching profession. 
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